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“Ah, imagina só 

Que loucura é essa mistura 
Alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia 

De todos os santos, encantos e axé 
Sagrado e profano, o baiano é carnaval” 

(Moraes Moreira) 
 

Resumo: 
Esse artigo analisa o carnaval de Salvador, expressão de baianidade, a partir de 

sua força turística, palco político cultural e força econômica. Comenta a atuação dos 

órgãos executores do turismo do Estado, como a Bahiatursa e a Setur (Secretaria do 

Turismo), para consolidar a festa, destacando as demonstrações de eficiência 

administrativa, quanto aos serviços públicos fornecidos aos turistas e foliões, em 

contradição com a realidade com a qual a população se relaciona cotidianamente. 
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Introdução: 

“Na Bahia, depois do carnaval, a festa continua”! Esta é a frase do banner para 

hotéis do projeto Espicha Verão (2009) divulgado pelos sites de fomento ao turismo na 

Bahia – www.bahia.com.br e www.bahiatursa.ba.gov.br. A atuação dos órgãos púbicos 

neste período se destaca pela eficiência administrativa quanto aos serviços públicos 

prestados aos turistas e nos locais onde estes circulam na cidade. Entretanto, os serviços 

prestados à população soteropolitana – segurança, limpeza, saúde, transporte – não 

acompanham o ritmo da eficiência festiva do período. 
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3 Discente do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), integrante 
da linha Cultura Mídia e Política, do Grupo de pesquisa Cultura Memória e Política, registrado no CNPq 
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Inicialmente, esse artigo aborda os aspectos históricos do carnaval e dos órgãos 

executores da política de turismo – Bahiatursa e Setur – e as implicações econômico-

sociais e políticas, procurando sistematizar como a idéia de baianidade foi inserida e 

consolidada através do carnaval. Em sua parte conclusiva o trabalho analisa o carnaval 

de 2009, avaliando as medidas políticas da Prefeitura de Salvador e do Governo da 

Bahia para a prestação dos serviços públicos na capital durante e depois do carnaval. 

Pondera que na Bahia, depois do carnaval, a festa realmente continua, na sua maioria, 

para os turistas e foliões pertencentes à elite. 

Destaca, ainda, que a indústria da festa consolidou uma ação mercadológica de 

bens culturais e simbólicos na maior festa popular do mundo, sendo que essa festa dá 

ênfase aos aspectos econômicos de tal forma que acentua os privilégios dos que têm 

recursos financeiros. A proliferação de luxuosos camarotes se junta a já permanente 

contradição com os blocos, as cordas e os cordeiros (sub-emprego), reacendendo a 

discussão de que a festa, de popular, tem apenas o nome. 

 

Carnaval: um breve histórico e suas implicações econômico-sociais 

 

O conceito do termo carnaval conforme o dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa é: “os três dias imediatamente anteriores à quarta-feira de cinzas, dedicados 

a diferentes sortes de diversões, folias e folguedos populares, com disfarces e máscaras, 

tríduo de momo” (verbete 2, 2004, p. 408). 

No entanto, o termo carnaval é de origem incerta, embora seja encontrado já no 

latim medieval, como carnem levare ou carnelevarium, palavra dos séculos XI e XII, 

que significava a véspera da quarta-feira de cinzas. 

Segundo o site www.visiteabahia.com.br, que tem o patrocínio do governo baiano, 

o carnaval teve origem numa manifestação popular anterior à era Cristã, tendo se 

iniciado na Itália com o nome de Saturnálias – festa em homenagem a Saturno. Nesse 

período, as honras e festejos, que aconteciam nos meses de novembro e dezembro eram 

divididas pelas divindades mitológicas greco-romanas Baco e Momo. Sendo 

interessante o detalhe de que durante as comemorações na cidade de Roma, acontecia 

uma aparente quebra de hierarquia na sociedade, visto que escravos, filósofos e tribunos 

misturavam-se em praça pública. 

O carnaval chega ao Brasil por intermédio dos portugueses. Ainda de acordo a 

página eletrônica www.visiteabahia.com.br essa festa, a partir de 1853 passa a se dividir 



por classes: o Carnaval de Salão e o Carnaval de Rua. O carnaval de Salão tinha a 

participação da elite, sendo constituída, também, por brancos e mulatos de classe média. 

Já o carnaval de Rua era para os negros e mulatos pobres. Ocorre, então, no ano de 

1885, na cidade de Salvador, já habitada por cerca de 170 mil pessoas, o seu primeiro 

grande carnaval de rua, influenciado por tendências fortemente européias. 

 O Brasil do início século XX é ainda um país agrário com resquícios 

escravocratas, que ainda não havia conhecido sua revolução industrial. Consoante a 

Renato Ortiz “a nova herança desvaloriza radicalmente as culturas populares” (ORTIZ, 

2001, p. 193). No entanto, após a Revolução de 1930 surge uma sociedade urbano-

industrial que abriu novos espaços no seio da sociedade de classes dos anos 30. A 

exemplo, as escolas de samba que levaram o carnaval para as ruas, destronando os 

antigos corsos (ORTIZ, ibidem). Assim, o carnaval que havia se elitizado e se fechado 

nos clubes de classe média e das elites ganha as ruas e a participação popular ano após 

ano. 

Ainda seguindo essa tendência de popularização da festa ocorre um fato de grande 

relevância para o carnaval soteropolitano em 1949 com a fundação do bloco “Filhos de 

Gandhy”, em que a população negra passou a ter representatividade diante a festa. 

Outro fato foi o trio elétrico que surgiu, em 1951, com a Fobica, um modelo da Ford 

decorado e pintado por Dodô e Osmar para atrair e animar os foliões, que a partir da 

Fobica passaram a curtir a festa atrás do trio. 

Na década de 70, observa-se uma predominância de um circuito central Campo 

Grande, sendo o ápice do carnaval a Praça Castro Alves, onde todas as pessoas se 

encontravam. Paralelo a isso ocorreu a evolução tecnológica dos trios, bem como o 

surgimento de blocos carnavalescos como, Ilê Aiyê (1974) e o Camaleão (1978). 

É na transição entre o governo do General Emílio Garrastazu Médici (1969 - 

1974) e do General Ernesto Geisel (1974 - 1979), no período ditatorial, que o bloco Ilê 

Aiyê é criado, no Curuzu – bairro da cidade de Salvador que fica situado entre o bairro 

da Liberdade e a avenida San Martin. Próximo ao bairro da Liberdade, o mais populoso 

de Salvador e de maior concentração de afro-descendentes. 

No início, consoante a página eletrônica do Ilê Aiyê, “os negros não assumiam a 

sua condição racial e ainda tinham medo de serem taxados de comunistas”. O Brasil, em 

1974, vivia num clima de terror e repressão, e qualquer manifestação cultural ou política 

que fosse diferente e viesse de encontro aos padrões da época estabelecidos pela ordem 

militar vigente, seria cuidadosamente vigiada e duramente reprimida. Dessa forma, o 



Ilê, como é mais conhecido, surgiria como expressão dos anseios de grupos negros em 

busca de auto-afirmação cultural, entendendo-se por essa auto-afirmação cultural um 

resgate da africanidade e de sua essência histórico-cultural. Esse bloco carnavalesco tem 

como objetivo segundo o site www.ileaiye.org.br: 

 

Preservar, valorizar e expandir a cultura afro-brasileira, para 
isso, desde que foi fundado, vem homenageando os países, 
nações e culturas africanos e as revoltas negras brasileiras que 
contribuíram fortemente para o processo de fortalecimento da 
identidade étnica e da auto-estima do negro brasileiro, tornando 
populares os temas da história africana vinculando-os com a 
história do negro no Brasil, construindo um mesmo passado, uma 
linha histórica da negritude. 

 
 

Antagônico, a essa tendência culturalista está o bloco Camaleão. Fundado em 

1979, por um grupo de jovens universitários de Salvador, o bloco Camaleão não tinha 

nenhuma ligação com movimentos afros ou de afirmação identitária. O nome Camaleão 

foi uma sugestão feita pelo artista plástico Bel Borba, em homenagem aos camaleões 

que existiam na Praça da Piedade. Nesse bloco já passaram os artistas baianos Carlinhos 

Brown e Luiz Caldas, sendo que a partir da década de 90 o bloco firmou parceria com a 

banda Chiclete com Banana. 

Até o ano 2007, o bloco se apresentava somente no mais tradicional circuito da 

folia baiana. Circuito esse (Campo Grande – Praça Castro Alves) de três quilômetros, 

que é repleto de teor histórico e cultural. Para se ter uma idéia, a Praça Castro Alves é o 

ponto central do carnaval de Salvador. Nela, a partir da década de 1970, passou a 

acontecer, nas noites de terça-feira da festa (último dia de carnaval) o que veio a se 

tornar mais uma tradição do festejo: o Encontro de Trios, onde vários trios elétricos e 

seus blocos se juntam para o encerramento da festa. 

No entanto, como relata o site www.carnaval.uol.com.br  (em matéria publicada 

no dia 02/03/2008) “Pela primeira vez em sua história, o bloco Camaleão desfilou na 

Barra durante o carnaval de Salvador”. A mesma matéria prossegue afirmando que 

neste ano (2008), “os patrocinadores recomendaram que pelo menos um dia o bloco 

desfilasse no circuito Barra/Ondina, onde estão quase todos os camarotes”. Ao se falar 

em patrocinadores, destaca-se no carnaval de Salvador a presença de marcas nacionais e 

internacionais como as de cerveja Skol e Schincariol, a administradora de crédito 



Credicard e a operadora de telefonia Claro que oferecem generosas liberações de 

recursos  aos blocos e camarotes. 

É, assim, evidente que em troca dos altos investimentos, os patrocinadores têm 

objetivos muito bem definidos, a exemplo de exposição da marca, fidelização de seus 

clientes e incremento de vendas. Além dos espaços reservados dentro dos camarotes 

para as ações de marketing direto, como distribuição de brindes e demonstração de 

produtos. Esse investimento empresarial no carnaval, ainda é potencializado com o 

advento da transmissão ao vivo, realizada pela Rede Bahia, em parceria com a Rede 

Globo, em rede local e nacional/internacional, respectivamente. 

O carnaval, então, no decorrer do século XX, foi perdendo o seu caráter 

democrático no que concerne ao quesito qualidade. Ele deixou de ser apenas uma festa 

popular e de modo oposto a sua versão romana não possui quebra de hierarquia, pelo 

contrário no carnaval de Salvador, hoje, há a manutenção e prevalência dessa 

manutenção hierárquica, sendo isso permitido não apenas pelo viés político, como em 

Roma, mas também pelo fator econômico. Assim, os espaços públicos tornaram-se 

privados e pertencentes aos que possuem a primazia do dinheiro. Em outras palavras, é 

a transferência dos clubes e salões fechados para as ruas, sendo esses representados, 

hoje, por luxuosos camarotes e pelas cordas que delimitam de modo não democrático o 

espaço de cada um na festa. 

 Adequar-se às estruturas mercadológicas e às demandas políticas de Governo do 

Estado também fez parte desse processo. Ao fazer inferências sobre a festa de 2001 o 

site www.visiteabahia.com.br indica que o carnaval tornou-se o “motor da economia”. 

O mesmo site continua afirmando que: 

 

(...) em 2001, por exemplo, a festa foi responsável pela geração 
de 125,2 mil empregos diretos e indiretos, e uma movimentação 
de negócios da ordem de R$ 537 milhões, incluindo venda de 
abadas, comercialização de bebidas e alimento em blocos, 
investimento das entidades carnavalescas, festas de blocos entre 
outubro e fevereiro, venda de água, cerveja e refrigerantes, 
camarotes, mesas de pista e arquibancadas, hospedagem, 
aluguel de imóveis, passagens aéreas, terrestres e hidroviárias, 
indústria fonográfica, dentre outros. 
 
 

Visualiza-se dessa forma, que o capital inundou a cerne da festa e a partir dessa 

inundação, novos agentes, ou melhor, órgãos executores da política estadual baiana – 



Bahiatursa e Setur –, bem como dos interesses da elite deveriam ser implantados, tendo 

estes a responsabilidade de criar uma identidade, dando forma as representações 

identitárias já existentes e consolidando conceito de baianidade. 

 

Bahiatursa: uma questão política para a promoção da Bahia 

 

Na era globalizada em que se vive, assiste-se ao processo de confecção e 

divulgação de um produto de consumo, uma verdadeira marca, que é a Bahia. Tal 

processo tem sido feito por empresas, instituições e principalmente órgãos públicos. 

Dentre esses órgãos, destaca-se a Bahiatursa, que é uma empresa de economia mista 

vinculada à Secretaria de Turismo e responsável pela divulgação e promoção turística 

da Bahia.  

A referida empresa, que anteriormente era Hotéis de Turismo do Estado da 

Bahia S/A, nasceu em 28 de agosto de 1968, através da lei estadual nº 2.563, no governo 

de Luiz Viana Filho. Na década de 70, a Bahiatursa passou a fazer parcerias com a 

Embratur (Empresa Brasileira de Turismo), que é hoje a segunda maior acionista da 

empresa. Nos anos 90, a Empresa de Turismo da Bahia viveu o seu momento de maior 

crescimento, através dos grandes investimentos a partir de recursos oriundos do tesouro 

estadual, bem como de empresas nacionais e estrangeiras. De acordo com Joachim 

Krones (2007): 

 

Os elementos que compõem a imagem desta marca são 
retirados, sobretudo de práticas simbólicas, estáticas e cotidianas 
que estão sendo mobilizadas e instrumentalizadas como recursos 
para o turismo, sendo a promoção da herança cultural o seu 
recurso maior (p.1-2). 
 

 
Não se deve analisar, contudo, a baianidade em sua essência, mas a dimensão 

tomada por esta configuração simbólica da Bahia e a forma como os grupos políticos do 

estado as usaram a fim de se manterem no poder durante décadas. As políticas públicas 

de Turismo na Bahia adotaram através da Bahiatursa, uma postura que colaborou ainda 

mais com a manutenção e solidificação do mito da baianidade. 

Outro órgão público importante nesse processo é a Setur (Secretaria de Turismo 

do Estado), que até o final de 2006 estava atrelada à Secretaria de Cultura. A Setur foi 

criada por força da lei nº 10.549/2006, com as finalidades de coordenar e executar 



políticas de promoção e fomento ao turismo  na Bahia. De acordo com a página 

eletrônica da Setur, a Bahia foi um estado de vanguarda no que se refere à atividade 

turística e à criação da referida secretaria, que tem buscado incessantemente a atração de 

recursos técnicos, humanos e financeiros, visando o desenvolvimento do turismo 

baiano. 

 É interessante comentar a forma como o mito da baianidade foi reforçado após 

a criação desses órgãos de governo, principalmente, da Bahiatursa, que desde sua 

criação tem difundido a Bahia em todo o mundo, a partir de uma ótica que reforça ainda 

mais os estereótipos criados com o intuito de manutenção do poder político e 

econômico. O longo período em que a Bahia esteve sendo administrada por um mesmo 

grupo político, liderado por Antônio Carlos Magalhães (ACM), foi o momento em que 

este grupo se utilizou da baianidade para manter-se na administração estadual. 

Compreende-se dessa forma, as implicações políticas do referido fenômeno e entende-

se a baianidade como fator determinante no processo de divulgação da Bahia, a fim de 

atrair cada vez mais turistas e investimentos para o Estado. 

É notório que o turismo engendra-se no processo de globalização, o qual explora 

o diferencial de cada lugar, e nessa perspectiva, tanto a Bahiatursa quanto a Setur, têm 

promovido o turismo baiano por meio de diversas atividades em todo mundo. critica-se, 

no entanto, a forma como a Bahia é mostrada nacional e internacionalmente e as 

implicações sócio-culturais dessa imagem, que pode ser bem caracterizada pelo filme Ó 

Pai ó, de Monique Gardenberg. Assim, muitas vezes, é comum, quando turistas chegam 

à Bahia quererem, ou melhor, esperarem ver os baianos jogando capoeira, as mulheres 

vestidas de baianas vendendo acarajé, e ambos, tanto o capoeirista quanto à baiana 

falando Ó Pai ó. 

O mercado de bens culturais e simbólicos, então, se insere nesse processo de 

venda e passa a fazer uma promoção mercadológica da Bahia, através de filmes, 

aspectos culturais, tendo como objetivo primordial promover a Bahia e seus traços 

identitários, tendo como fim angariar recursos através do turismo. A divulgação do 

carnaval baiano, por exemplo, utiliza milhões de reais todos os anos, visto que, é a festa 

que mais atrai turistas à Bahia e que mais movimenta a economia local. O marketing 

cultural, então, é o grande responsável pelo constante crescimento no número de 

pessoas que visitam Salvador no período da folia momesca e nos meses da alta estação. 

Fato esse que caracteriza o caráter, mercadológico adquirido pela atividade turística na 

Bahia. 



 

Carnaval, turismo e poder: o tripé da baianidade 

 

Baianidade segundo Nova e Fernandes (2007) é uma “expressão frequentemente 

usada para definir características do ‘modus vivendi’ dos baianos, mais especificamente, 

dos que nascem em Salvador e no Recôncavo da Bahia” ( p. 01). Percebe-se, então, que 

a baianidade na sua versão contemporânea é uma construção ideológica-identitária 

excludente, que não permite a manifestação de outras representações identitárias que 

dissoem e/ou distem da cidade de Salvador e do Recôncavo baiano. Assim, o termo se 

tornou uma espécie de “imperativo categórico” às avessas para a afirmativa de que a 

Bahia é Salvador. O “imperativo categórico” proposto por Emmanuel Kant sustenta-se 

na idéia de que o imperativo não admite hipóteses, não pensa nas conseqüências. No 

entanto, essa concepção de baianidade, bem como a de que a Bahia é Salvador foi 

meticulosamente engendrada ao se avaliar suas conjecturas e suas conseqüências 

econômicas, conforme aduz Nova e Fernandes (2007): 

 

(...) o processo urbano-industrial experimentado na segunda 
metade do século XX reconfigura a baianidade. Reafirma a 
hospitalidade da velha cidade da Bahia e potencializa as raízes 
hitóricos-culturais, o patrimônio histórico e natural, destacando a 
afro-descendência que se reconfigura e consolida-se como o 
principal caminho do desenvolvimento econômico da Bahia, a 
partir do Plano Estratégico do governo do Estado, no início da 
década de 90, do século XX, que percebe e se apropria do 
processo sócio-cultural em curso (p. 01). 

 

Assim, visualiza-se que somente com o aval estatal e de instituições 

legitimadoras da política do Estado que um conceito identitário pode ser (re) formulado 

e consolidado. O conceito de identidades, por sua vez, segundo Stuart Hall (2006) é 

demasiadamente complexo, pouco desenvolvido e pouco compreendido na 

contemporaneidade. Porém, Manuel Castells (2002) entende por identidade “o processo 

de construção de significado com base num atributo cultural, ou ainda num conjunto de 

atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras fontes de 

significado” (p. 22).  

Castells destaca ainda que a identidade é a fonte de significado e a experiência 

de um povo. Desta forma, a Bahia atenderia aos critérios de exigência para a construção 

de uma identidade formulada por Castells (op. cit.), devido a sua importância histórica. 



A Bahia é a terra do descobrimento, local onde aportaram os portugueses em 1500. O 

Estado baiano foi, também, o local onde se deu pioneiramente, conforme disse Darcy 

Ribeiro (2008), em seu livro O povo brasileiro o “enfrentamento dos mundos” – que 

nada mais era, do que o conflito entre os índios e os lusitanos – e, o berço da “gestação 

étnica” – expressão, também, proposta por Ribeiro (ibidem) que faz referência à 

mesclagem entre o índio, o europeu e o negro, bem como do cruzamento genético, daí 

advindo. 

Então, para que ocorresse uma convergência ideológica-identitária, em prol, 

desse aparato histórico baiano torna-se necessário uma centralização do poder. Neste 

sentido, a permanência no poder de um grupo político único, liderado por Antônio 

Carlos Magalhães foi imprescindível para a legitimação dessa convergência. A 

construção da identidade, assim, sempre ocorre em um contexto marcado por relações 

de poder (Castells, 2002). Desta forma, Castells propõe uma distinção entre as três 

formas e origens de construção de identidades, sendo a adotada nesse artigo a 

“Identidade Legitimadora”. 

Essa identidade conforme propala Castells (ibidem) é “introduzida pelas 

instituições dominantes da sociedade no intuito de expandir e racionalizar sua 

dominação em relação aos atores sociais” (p. 24). Neste caso, os atores sociais da Bahia 

seriam a sua população que, de modo especial, é representada – conforme dito 

anteriormente – por um contexto histórico, em que o branco, o negro e o índio 

mesclaram-se e deram origem ao que Gilberto Freyre (2006), no seu livro Casa Grande 

& Senzala denominou positivamente de mestiçagem, sendo importante nessa 

composição identitária a afro-descendência que como diz Nova e Fernandes (2007) “é 

apresentada como expressão da mistura e da tolerância racial propaladas...” (p. 01). 

Acontece que esse mestiço-afro-descendente (sinônimo de baiano) tem o que os 

sociólogos chamam de papéis e conjunto de papéis. Papéis seriam, por exemplo, ser 

mãe, vizinho, trabalhador, esportista, sindicalista, jogador de futebol, membro de uma 

igreja e fumante, ao mesmo tempo. Estes papéis são definidos por normas estruturadas 

pelas instituições e organizações da sociedade. Nesse sentido, Castells (2002) aponta 

que a “importância relativa desses papéis no ato de influenciar o comportamento das 

pessoas depende das negociações entre os indivíduos e essas instituições e 

organizações” (p. 23). 

A baianidade, assim como a construção identitária do baiano passam a ser 

executada pela Bahiatursa. Entretanto, antes de iniciar uma análise de como a 



Bahiatursa planejou e executou a venda do produto Bahia, tem-se a necessidade de uma 

caracterização do poder e do discurso como forma de interação social elaborada por 

Teun A. van Dijk (2008). Assim, 

 

O exercício e a manutenção do poder social pressupõem uma 
estrutura ideológica. Essa estrutura, formada por cognições 
fundamentais, socialmente compartilhadas e relacionadas aos 
interesses de um grupo e seus membros, é adquirida, confirmada 
ou alterada, principalmente, por meio da comunicação e do 
discurso (p. 43). 

 
 

Seria essa a primeira caracterização. Por conseguinte, segue a segunda descrição: 

 

Os tipos persuasivos de discurso, tais como anúncios 
publicitários e as propagandas, também, pretendem influenciar as 
ações futuras dos receptores. Seu poder baseia-se nos recursos 
econômicos, financeiros, ou, em geral empresariais ou 
institucionais e exerce-se por meio do acesso aos meios de 
comunicação. Nesse caso, a aquiescência é fabricada por 
mecanismos retóricos, por exemplo, por meio da repetição ou da 
argumentação. Mas, claro, com o apoio dos mecanismos de 
controle do mercado (ibidem, p. 52). 

 

A Bahiatursa, então, encaixa-se perfeitamente nessas descrições de poder e 

discurso. Primeiro, este órgão quando foi implantado tinha objetivos muito claros: 

fomentar o turismo, nas suas vertentes histórico-culturais, assim como ecológica. Isso 

significa que houve a estruturação, compartilhamento e relacionamento entre o Estado 

baiano e o Governo Federal, neste caso através da Embratur, como também, entre o 

Estado baiano e grupos de interesses – dentre eles grupos hoteleiros, agências de viagem 

e turísticas, companhia aéreas – na formulação de um discurso. 

 Esse tem o caráter persuasivo e visa interferir nas ações e concepções valorativas 

presentes e futuras dos seus receptores. Assim, a Bahiatursa por meio de anúncios 

publicitários como outdoors, banners para hotéis, anúncios em jornais, revistas, sites e 

propagandas televisivas ao estar munida do capital dos grupos de interesses, já citados, 

constrói o seu discurso identitário, de interesses puramente econômicos, e consolida-os 

por meio da repetição nos mais variados meios de comunicação. 

Para Hall (2006), 

 



Nenhuma identidade singular – por exemplo, de classe social 
– podia alinhar todas as diferentes identidades com uma 
‘identidade mestra’ única, abrangente, na qual se pudesse, de 
forma segura, basear uma política. As pessoas não identificam 
mais seus interesses sociais exclusivamente em termos de classe; 
a classe não pode servir como dispositivo discurso ou uma 
categoria mobilizadora através da qual todos os variados 
interesses e todas as variadas identidades das pessoas possam ser 
reconciliadas e representadas (p. 20-21).  

 
 

No que concerne ao exemplo da “identidade singular” enviesada pelo fator da 

classe social, Hall está certo. Seria impossível a Bahiatursa, nas condições sócio-

econômicas atuais da Bahia, fabricar um discurso identitário com base nas classes 

sociais, sustentável. 

O Estado baiano, segundo a Revista Exame, no seu anuário Exame – infra-

estrutura, 2008-2009 –, tem o PIB per capta (em reais) de 6.222 e a taxa de 

analfabetismo (em %) de 18,4; ficando a Bahia em comparação aos outros estados nas 

posições 19ª e 20ª, respectivamente. No entanto, com relação ao estabelecimento de 

uma “identidade mestra” caracterizada por ser única e abrangente, Hall (2006) se 

equivocou, pois afirmou que caso essa “identidade mestra” fosse elaborada, ela não 

seria segura o suficiente para basear-se uma política. 

Entretanto, as afirmações de Hall (ibidem) não se confirmaram com a construção 

identitária feita pela Bahiatursa. Este órgão, na companhia de grupos de interesse que a 

circundam, nos governos do grupo político de Antônio Carlos Magalhães a partir da 

década de 90 – ACM, 1991/1994; Paulo Souto, 1995/1998; César Borges, 1999/2002; 

Paulo Souto, 2003/2006 –, fez a unificação dos movimentos sociais – lutas negras, 

movimentos afros, religiosos e histórico-culturais – em prol da “identidade mestra”, que 

neste caso não está erodindo, como afirma Hall (2006) em outro momento, ao contrário 

esta identidade consolida-se e revigora-se através dos diversos meios de comunicação. 

Assim, a “identidade mestra” desenvolvida pela Bahiatursa possui relação 

sinonímia com o discurso da baianidade que como ratifica Nova & Fernandes (2007) 

“(...) é construída a partir da representação da Bahia como terra da felicidade, festa, sol 

eterno, calor, carnaval, axé music, tolerância cultural e religiosa e etc.” (p. 03). Desta 

forma, houve a realização por meio da Bahiatursa e seus agentes do que Van Dijk 

(2008) chama de uma reprodução ideológica que incorpora a natureza da formação de 

consenso, e o poder derivado dela toma a forma hegemônica. Hegemonia, por sua vez, é 



a ascendência moral e intelectual no exercício da dominação, fazendo com que os 

dominados aceitem ser dominados e se sintam incluídos no projeto de dominação. 

Nesse sentido, o projeto baiano inclui o carnaval e o turismo, que tornaram-se, 

hoje, pertencentes ao tripé da baianidade. O primeiro por englobar as identidades 

múltiplas e dar um caráter homogeneizador e totalizante à Bahia, bem como a festa que, 

hoje, segundo o Guiness Book é a maior festa popular do mundo. O segundo, por ser o 

viés político-econômico que permitiu a atração, a divulgação e a promoção da Bahia nos 

cenários nacionais e internacionais. 

 

Uma análise dos serviços públicos no Carnaval de Salvador em 2009 

 

Estima-se que aproximadamente 3 milhões de pessoas estiveram em Salvador 

durante o carnaval de 2009. Para acolher bem tanta gente, Prefeitura, Governo do 

Estado e patrocinadores, investiram juntos cerca de 95 milhões de reais, de acordo com 

o site Bahia Negócios Online. Infra - estrutura, saúde, segurança e atendimento ao 

turista, são algumas das áreas que mais receberam investimentos durante a folia 

momesca em 2009. 

A empresa responsável pela coordenação executiva da festa é a SALTUR 

(Salvador Turismo), que é ligada à Administração Municipal e nesse ano utilizou como 

tema do carnaval a seguinte frase: “O coração do mundo bate aqui”, mostrando a 

dimensão mundial da festa de Salvador. Segundo a prefeitura, o carnaval é responsável 

pela geração de 200 mil empregos temporários e pelo incontestável aquecimento da 

economia baiana através dos milhões de reais disponibilizados a circulação por turistas 

e moradores da capital durante os dias de folia. Há durante o Carnaval, uma grande 

operação envolvendo praticamente toda a estrutura da administração pública estadual e 

municipal. 

Em 2009, mais de 25.000 pessoas trabalharam na organização do carnaval, desde 

policiais, profissionais da saúde e agentes de limpeza. Segurança, iluminação; limpeza, 

atendimento de saúde e prevenção de doenças; trânsito, transporte; garantia de direitos 

de crianças e adolescentes, idosos; pessoas com deficiência, foram os principais focos 

de preocupação do poder público. 

 Na área de limpeza, de acordo com a Prefeitura, durante a festa, mais de 1,5 mil 

toneladas de lixo foram recolhidas, além de mais 150 toneladas de material reciclável, já 

na saúde, foram instalados 14 postos de pronto atendimento nos circuitos da folia com 



cerca de 4 mil profissionais trabalhando 24 horas. No que tange à segurança pública, de 

acordo o site de Comunicação do Governo do Estado, 16.207 homens, entre policiais 

civis, militares e bombeiros deram mais tranqüilidade aos foliões em Salvador. Em 

relação aos serviços de iluminação pública, foram utilizados mais de 77.865 metros de 

cordão de luz, além de milhares de luminárias e projetores, melhorando assim a 

iluminação dos locais onde aconteceu a festa. 

 Ainda em relação aos serviços públicos, é importante ressaltar os investimentos 

em transporte e trânsito, assim como nas áreas de assistência social e direitos do 

cidadão, já que, conforme a Prefeitura, durante o carnaval, assistentes sociais, 

psicólogos, pedagogos e educadores, mantiveram plantões com atenção ao cumprimento 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, inibindo o trabalho e a violência contra 

menores, além do atendimento à população de rua adulta, migrantes, idosos e pessoas 

portadoras de deficiência física. 

Como percebe-se, durante o carnaval a oferta de serviço público é extremamente 

hábil e eficiente, fato que não ocorre fora do período de festa. Cabe aqui uma reflexão: 

por que será que isso acontece? Será que o povo baiano não merece o mesmo 

tratamento dado aos turistas que visitam a cidade no carnaval? Essa problemática 

envolve questões políticas e econômicas. Primeiro, porque o carnaval é um dos 

momentos em que a exposição da cidade é evidente e certamente a falta de ações 

governamentais iria denegrir a imagem de quem a administra. E segundo, por serem os 

turistas os responsáveis pela injeção de mais de 40 milhões de reais na economia local 

no período da festa. É possível afirmar, assim, que os turistas são vistos pelos governos 

como negócio e os que aqui vivem como despesa, o que revela o caráter estritamente 

político e econômico que o carnaval tem adquirido nas últimas décadas. 

O caráter político da referida festa pode ser bem caracterizado em 2009, pela troca 

de farpas entre as administrações, estadual e municipal acerca dos investimentos feitos 

para o carnaval. De acordo com matéria publicada na versão online do Jornal A tarde no 

dia 13 de fevereiro de 2009, o prefeito João Henrique teria dito em entrevista, que 

sacrificava até mesmo o dinheiro da merenda escolar e dos remédios dos postos de 

saúde para pagar as despesas do carnaval e ponderou ainda “Nem o primeiro 

governador (Paulo Souto) me ajudou e nem o atual (Jaques Wagner) me ajuda, como o  

governador do DEM (Paulo Souto) ajudava o prefeito do DEM (Antônio Imbassahy), 

que praticamente cobria todas as despesas do meu antecessor”. As declarações dadas 



pelo prefeito causaram uma grande polêmica e contribuíram para criar um clima de 

tensão entre o governo municipal e o estadual. 

Diante das análises feitas e das recorrentes discussões é possível compreender, 

então, que o carnaval de Salvador é a mais perfeita representação do mito da baianidade, 

seja através das múltiplas identidades concebidas, ou pelo suposto caráter 

“homogeneizador”, atribuído à folia momesca. É notório também, que ao fim do 

carnaval, a festa continua, mas, na sua maioria, para aqueles que fazem parte de uma 

elite, pois, como se sabe, o carnaval tem perdido o seu estilo popular e o capital e a 

indústria de bens culturais e simbólicos tem ganhado cada vez mais espaço na festa. A 

maior festa popular do mundo, que de popular só tem nome, torna-se dessa forma, cada 

vez mais excludente e com caráter claramente econômico, mas mesmo diante desses 

pressupostos, os foliões baianos se acomodam, afinal, como diz o poeta: “(...) já é 

carnaval, cidade... acorda pra ver (...)”. 
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