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Resumo: O discurso da cordialidade brasileira, discutido por Sérgio Buarque de 
Holanda em Raízes do Brasil, abrange diversas faces da sociedade no país. A figura 
feminina, vitimizada ao ser cordial, contribui para a difusão desse discurso ideológico. 
As imagens veiculadas da mulher negra soteropolitana compõem um amálgama de 
estigmas de difícil desconstrução na medida em que as representações são retro-
alimentadas pela sociedade elitista que a marginaliza há séculos. Nos últimos anos este 
mesmo grupo social vem se utilizando da figura feminina negra para a geração de 
lucros. A imagem da baiana negra é fortemente empregada pela publicidade a fim de 
associá-la a uma das atividades econômicas mais fortes da cidade soteropolitana, o 
turismo.  
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Herança cordial na figura feminina: a construção da cordialidade no turismo 

 

O sujeito cordial, no pensamento de Sérgio Buarque de Holanda (1995), é aquele 

que mantém, no âmbito das relações sociais, um posicionamento que difere da polidez e 

do comportamento tido como civilizado pela sociedade moderna. Para o autor, a polidez 

tem um papel bastante significativo: 

[...] a polidez é, de algum modo, organização de defesa ante a sociedade. Detém-
se na parte exterior, epidérmica do indivíduo podendo mesmo servir quando 
necessário, de peça de resistência. Equivale a um disfarce que permitirá a cada 
qual preservar intatas sua sensibilidade e suas emoções (HOLANDA, 1995, p. 
147). 
 
Tal defesa contra a sociedade é, no sujeito cordial, substituída pela cordialidade, 

característica intrínseca ao povo brasileiro quando considerada a maneira de tratar o 

outro, independentemente do nível de relacionamento que se mantém com este. A 
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diferença de culturas e os diferentes pontos-de-vista da gente brasileira e baiana pode 

ser um dos motivos principais para o nascimento de sujeitos cordiais.  

É interessante ressaltar que a cordialidade brasileira – tendo sinônimo na 

generosidade, empatia e simpatia – torna vulnerável o próprio indivíduo dotado dessas 

virtudes, tão celebradas pelos estrangeiros que visitam o Brasil. O caráter do baiano 

principalmente, destacado como povo extremamente alegre, é uma das marcas que mais 

são visíveis na Bahia.  

 Tal generosidade, porém, pode ser manipulada de acordo com interesses 

próprios de uma elite controladora pelo poder e dinheiro, utilizando-se do modo de ser 

ingênuo das camadas sociais menos favorecidas economicamente, explorando não 

somente sua imagem, como também sua subjetividade. Entretanto, a simpatia da Bahia 

se torna frustração na medida em que a diferença se acentua, expondo a real situação 

para essa camada social.  

As disparidades presentes no espaço baiano deram margem a adaptações 

culturais e sociais por parte da população, o mesmo acontecendo no restante do Brasil 

em diferentes proporções4. O paradigma etnocêntrico5, alimentado desde muito antes a 

escravidão dos negros, contribuiu para um ambiente em que o lucro e a ascensão social 

fossem o objetivo primordial das relações sociais. No âmbito do turismo, a luta pela 

ascensão social é facilmente reconhecida, de sorte que é nesse contexto que a cultura 

local é vista como objeto comercializável e abertamente explorável. 

Analisando a imagem da mulher, no contexto brasileiro, é possível dizer que esta 

sofreu bastantes modificações ao longo do desenvolvimento histórico da nação, porém 

sempre preservando elementos pejorativos e que tiram o mérito da imagem feminina 

vendida pela publicidade e pelo turismo. O estigma erótico e sexual, marcado sobre o 

corpo feminino desde a dita descoberta das terras além Tordesilhas, ainda predomina na 

sociedade baiana e na capital Salvador.  

Da preguiça e nudez desavergonhada associada às índias, à sensualidade da 

escrava negra, várias são as referências que contribuíram para a criação da imagem da 

mulher brasileira enquanto um ícone sexual, esta sempre marcada também pela 
                                                        
4 As diferenças regionais do país destacam a dosagem de cordialidade dos povos por todo o Brasil. Nas 
regiões Sudeste e Sul, em cuja influência européia e japonesa ajudaram a constituir as populações locais, 
os respectivos padrões de comportamento dessas sociedades foram implementados.  
5 Vale relembrar que os colonizadores europeus já possuíam uma visão etnocêntrica com as populações 
indígenas locais, desconsiderando sua fé, leis e costumes locais, o que mais tarde resultou no genocídio de 
populações indígenas com o estabelecimento da sociedade européia em terras brasileiras. Para uma leitura 
mais abrangente, considerar os escritos de Darcy Ribeiro em O Povo Brasileiro: a formação e o sentido 

do Brasil (1995). 



submissão. Essa ideologia, comumente difundida em terras estrangeiras, contribuiu para 

a dissociação da imagem dessa mulher com a civilidade e decência, cabendo apenas à 

mulher branca européia os dois últimos adjetivos. Em contrapartida, fomentou o 

imaginário popular sobre as terras tropicais serem dominadas pela libertinagem e pela 

falta de lei e moral.  

 A superficialidade da simpatia e do jeito amável de lidar com outrem podem 

expor o indivíduo. O “homem cordial”, neste caso, constrói a cordialidade imaginada, 

pautada na reprodução de valores comuns à cultura local. Entretanto, construir a 

cordialidade não é tarefa apenas dos indivíduos que anseiam uma mudança de 

paradigma, tentando eliminar sua condição de pobreza, mas também das elites que vêem 

no mesmo a chance de enriquecer e criar um ambiente favorável à manutenção de seus 

lucros. 

O jeito amigável do sujeito cordial é encontrado na mulher baiana6 de maneira 

singular. A figura feminina em Salvador é tida como centro das atenções culturais e 

ícone da boa vontade do baiano, através da imagem da baiana do acarajé, por exemplo. 

Símbolo de uma ideologia muito mais forte acaba por exercer uma função-signo 

diferente da que se imagina primordialmente: de baluarte cultural a uma falácia bem 

construída. 

A baiana do acarajé converge em si, em seu corpo e no seu jeito de ser, os 

elementos principais da cultura da Bahia. Suas atitudes, expressas no modo de andar, de 

falar, de se comunicar, de se vestir e até mesmo o sorriso expresso pela baiana ao 

desejar boas-vindas aos seus clientes, são peças-chave para a difusão desse ideal. A 

exploração do próprio corpo, não somente na vertente sexual, mas também na 

construção simbólica, presente no servir bem e na dedicação de atenção aos turistas é 

considerada uma das formas de reter o crescimento da disparidade que separa o 

autóctone – pobre e sem perspectiva – do turista, ideal de civilidade, poder e riqueza.  

A dificuldade em se combater a cordialidade e o discurso ideológico da 

baianidade - “expressão frequentemente usada para definir características do "modus 

vivendi" dos baianos, mais especificamente, dos que nascem em Salvador e no 

Recôncavo da Bahia” (FERNANDES & NOVA, 2007, s.p.) – está no fato de que parte 

                                                        
6 É interessante ressaltar a relação entre turismo e imagem, essa última sendo parte de uma realidade 
fabricada presente pela mídia, na música e na literatura e vendida turisticamente. Personagens como 
Gabriela, Cravo e Canela de Jorge Amado intensificam a condição marginal e erótica da baiana, 
vestindo-a como personagem constantemente livre, sedutora e convicta de seus ideais. 



dos habitantes da região é conduzida a acreditar que a baianidade é uma herança 

indelével e comum a toda população. 

A representatividade máxima da submissão promovida por uma cordialidade 

construída e falha pode ser resumida na exploração do corpo. A mulher, principalmente 

negra e pobre, vê na prostituição uma saída à sua situação financeira. Mais uma vez, a 

falta de objetivos e perspectiva para o sujeito cordial, a mulher marcada pelas diferenças 

e pelo estigma racial se sente isolada, sem inclinação para lutar por transformações 

sociais em seu cotidiano. 

No turismo, vê-se como alvo os turistas principalmente de origem estrangeira, 

pois: “[...] o brasileiro passou a conceber, muitas vezes, o turista estrangeiro como 

possuidor de bens e riquezas especialmente por ter sua origem de países ricos 

(RODRIGUES, 2006, p. 62)”. O turista internacional, em contrapartida, responde a 

recíproca: "No plano do senso comum, porém, o turismo sexual é sinônimo do 

comportamento normativo dos turistas estrangeiros que frequentam as metrópoles 

costeiras brasileiras (SILVA & BLANCHETTE, 2006, p. 253)”. 

Holanda (1995) versa sobre essa vida em sociedade e pontua aspectos 

profundamente correlatos ao contexto da mulher negra e a cordialidade. O referido 

autor, ao considerar o “homem cordial”, diz que:  

[...] a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira libertação do pavor 
que ele sente em viver consigo mesmo, em apoiar-se sobre si próprio em todas 
as circunstâncias da existência. Sua maneira de expansão para com os outros 
reduz o indivíduo, cada vez mais, à parcela social, periférica, que no brasileiro – 
como bom americano – tende a ser a que mais importa. Ela é antes um viver nos 
outros (HOLANDA, 1995, p. 147). 
 
A antítese do “indivíduo” cordial que pretende reduzir a sua própria condição de 

unicidade existe como um recurso para resgatar direitos perdidos. A prostituição, 

embora considerada no Brasil como uma prática legal, violenta o corpo e a identidade 

de uma pessoa. A função-signo de erotização do produto transforma a relação comercial 

em uma relação de sedução e torna o corpo-objeto um importante artifício de venda 

onde o prazer pode estar implícito.  

A abordagem do corpo feminino expressa em representações polissêmicas é 

construída sob um ponto-de-vista marginalizado, uma vez que a perspectiva de lucro 

negligencia a integridade social e se vale de suas bases culturais e antropológicas. O 

corpo, responsável por carregar as marcas da cultura, é peça-chave na comercialização 

da imagem da mulher negra e sua fetichização.   



 

 

Representações da mulher negra em Salvador: nas entrelinhas da desigualdade 

 

A diferença biológica entre os corpos femininos e masculinos é a justificação 
indiscutível para a diferença socialmente construída entre os sexos, [...], assim 
como a discriminação de etnia ou de classe [...] Essa justificação natural faz com 
que as mulheres tragam, impressos em seus corpos, os produtos da relação de 
dominação através de condutas, poses e posturas impostas pela violência 
simbólica a que são submetidas (LIMA, 2005, p. 49). 
 

 A construção identitária perpassa por valores culturais de carga simbólica muito 

intensa, pois a identidade se constitui também diante da consciência da alteridade e da 

existência do outro – mesmo que seja para negá-lo. A construção imagética “utilitária” 

que envolve a população negra no Brasil cumpre uma função-signo constituída pelo 

controle social através de um sistema de signos onde o preconceito foi subjetivado, 

como se fosse intrínseco à constituição identitária brasileira, por isso é imprescindível: 

Construir uma identidade negra positiva em uma sociedade que, historicamente, 
ensina ao negro, desde muito cedo, que para ser aceito é preciso negar-se a si 
mesmo, é um desafio enfrentado pelos negros brasileiros (GOMES, 2003, 
p.171). 
 

 A elite social responsável pelo discurso dominante se utilizou de símbolos e 

representações para justificar e legitimar o poder de escolha do destino de uma 

população socialmente invisível: “uma vez que sobre ela se silencia ou nega a sua 

presença” (PESAVENTO, 2001, p. 13).  A ascensão social dos negros no Brasil foi 

historicamente impedida pela elite branca através de políticas racionalistas que 

permitiam que esses exercessem apenas ofícios considerados degradantes e que exigiam 

o emprego de grande força física. Para essa elite, o corpo era considerado o instrumento 

de trabalho de quem não podia se desenvolver intelectualmente.   

 A mulher negra ainda é cativa do estereótipo moldado desde o período colonial e 

carrega consigo os estigmas impostos pela sociedade patriarcal branca que explorou 

tanto sua força de trabalho quanto seu corpo e ainda construiu um discurso que 

transferiu para sua corporeidade toda a segregação social e preconceito7. A mulher 

                                                        
7 “Historiadores, romancistas, poetas retraram-nas ora como trabalhadoras adequadas a serviços 
desumanizantes, ora em personagens lascivas e promíscuas. Em contraste com a mulher branca, exaltada 
como santa ou musa, a bestialização da “mãe-preta” e exacerbação da sexualidade da “mulata” são 
imagens fartamente exploradas nas representações sociais” (CARNEIRO, 2006, p. 47). 



negra, desde sua infância, se depara, mesmo que sutilmente, com representações sociais 

seculares que se reproduzem em seu cotidiano.   

 A corporeidade da mulher negra no Brasil ainda é alvo de duplo preconceito, 

pois, além da distinção de gênero, sofre a discriminação racial. Dessa forma, até que 

ponto toda a construção imagética atribuída à mulher negra influencia diretamente na 

sua inserção socioeconômica e étnico-cultural? Uma vez que, apesar de sua 

representatividade na economia, a mulher negra possui as piores condições de trabalho e 

os menores níveis de renda8 (Gráfico 1). 

 
GRÁFICO – 1 

Índice do rendimento médio mensal por hora dos negros e não-negros, segundo sexo 

Regiões Metropolitanas e Distrito Federal – 2006 (base rendimento hora médio mensal 

dos homens não-negros = 100)  9. 
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A inserção social das mulheres negra é traduzida pela sobreposição de duas 
situações: a ausência de equidade entre os sexos e a discriminação presente no 
tratamento dado à sociedade negra. Essa dupla situação criada provoca um 
aprofundamento das desigualdades, colocando essas mulheres em posição 
desvantajosa em relação aos outros grupos populacionais (PEREIRA, 2008, 
p.33). 

 

                                                        
8 “[...] quando os rendimentos médios das mulheres negras são comparados aos dos homens não-negros, 
que estão no topo da escala dos ganhos do trabalho, a duplicidade de discriminações – de raça e de gênero 
– torna-se inquestionável [...] Na Região Metropolitana de Salvador, enquanto os homens não-negros 
recebiam, por hora, R$ 8,08 em média, as negras recebiam R$ 3,17, o que representava apenas 39,2% do 
rendimento médio por eles recebidos” (DIESE, 2005, p. 07).  
9 Os dados se referem ao período de agosto de 2005 a julho de 2006. 
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A condição socioeconômica da mulher negra em Salvador é um importante 

demonstrativo da desigualdade social que possui gênero e cor. A transcendência de sua 

realidade se daria especialmente pela religiosidade – onde busca superar a sua condição 

marginal. A mulher soteropolitana é uma importante referência das manifestações 

religiosas, pois, a sua corporeidade se apresenta como um dos principais elementos 

identitários. 

A imagem da “baiana”, mulher negra que extrapola a sua condição de pobreza e 
preconceito e ainda consegue ser alegre e afetuosa apesar de seu contexto social, 
é grande constituidora da corporeidade soteropolitana. Assim, a Salvador 
midiática é feminina, festiva, acolhedora e se funde a identidade da Bahia. A 
perversidade da condição social da mulher soteropolitana (negra) é ocultada e 
acrescida de certo glamour que transforma a imagem da “baiana” em um ícone 
identitário para o consumo “cultural” (NUNES, 2007, p.98). 
 
A subjetividade que distingue cada um é elemento comum a todos os indivíduos, 

mesmo esses com corpos, identidades e vida tão diferenciadas. A mulher negra 

historicamente associada à sensualidade e a volúpia, às condições de pobreza e 

preconceito se percebe como a maior refém desse sistema de signos estigmatizador e 

excludente. Sua corporeidade é fragmentada por um discurso que a insere em uma 

função-signo, no qual seu corpo é considerado apenas um objeto de desejo e de 

consumo.  

A produção de uma baianidade ocorre através da construção de um sistema de 

signos e representações que busca traçar uma identidade que não condiz com a realidade 

vivida da população e sim uma realidade construída midiaticamente: “o imaginário de 

baianidade é construído a partir da representação da Bahia como a terra da felicidade, 

festa, sol eterno, calor, praia, carnaval, axé music, tolerância racial, cultural e religiosa, 

etc.” (FERNANDES; NOVA, 2007, s.p.).  

Desse modo, desvia-se, intencionalmente, da identidade construída ao longo de 

séculos, pois a reprodução mescla elementos arraigados à cultura baiana (especialmente 

sua exuberante corporeidade) e os remodela com objetivos mercadológicos. Sob esse 

contexto, a cultura é vista apenas como um recurso econômico e não como elemento 

intrínseco das relações sociais existentes. Assim, é imprescindível que a cultura baiana 

esteja aberta a diversas releituras que preservem suas especificidades. Por isso, torna-se 

necessário ultrapassar o arcabouço de baianidade impregnada de um discurso ideológico 

monopolizador. 



 As imagens midiaticamente veiculadas da mulher negra soteropolitana compõem 

amálgama de estigmas de difícil desconstrução na medida em que as representações são 

retro-alimentadas pela sociedade elitista que a marginaliza há séculos. O discurso 

provindo da sociedade colonial ainda perpassa o seu cotidiano e constrói uma imagem 

muito díspar da realidade vivenciada, pois, se utiliza de elementos culturais moldados 

para fins turísticos que ocultam sua condição desigual dentro da sociedade 

soteropolitana.  

 A composição de uma historiografia detalhada e desmistificadora da mulher 

negra soteropolitana se apresenta como um importante instrumento metodológico que 

permite a desconstrução de uma identidade que a oprime socialmente desde seu 

nascimento: “[...] a identidade da mulher negra passa por um processo de redefinição. 

Ao resistir organizadamente ela rompe com as barreiras que a circunscrevem a 

determinados espaços e se redescobre como cidadã” (PRAXEDES, 2009, s.p.) 

Salvador possui um alcance midiático espetacular por ser uma cidade onde o 

turismo é muito representativo e a dinamização da economia ocorre pela venda 

indiscriminada de sua imagem que, na maioria das vezes, deturpa a realidade e confere à 

mulher negra uma imagem estereotipada. A liberação do corpo na sociedade 

contemporânea congrega um discurso que busca emancipá-lo das amarras sociais para 

explorá-lo economicamente. O corpo-objeto é posto à venda não pela sua subjetividade, 

mas como signo que pode ser de desejo, de erotismo, de felicidade (BAUDRILLARD, 

2007). 

O corpo aparece representado no cartão-postal, mas não aparece de qualquer 
forma, tempo, horário, posição e lugar. O corpo feminino bronzeado está lá, 
retratado no postal, assim como também a praia, a paisagem urbana, o dia de sol, 
os banhistas, o trânsito na orla, etc., como em uma cena cotidiana. Mas o corpo 
feminino se torna ainda mais significativo quando ambos, corpo feminino, 
turismo e praia, ganham destaque. (SIQUEIRA, 2006, p. 136, 2006).  

 

 

A mulher negra e o discurso publicitário em Salvador: objeto de consumo, objeto 

de desejo 

 

 A Bahia, um dos principais destinos turísticos do Brasil, possui uma singular 

paisagem natural com tamanha exuberância que atraem a atenção de muitos turistas. 

Mas ao lado destas belezas naturais a mulher negra é introduzida neste imaginário 

coletivo sendo mais um objeto do roteiro turístico, ou seja, uma personagem importante 



para o seu consumo. O papel da propaganda é provocar no consumidor um desejo em 

adquirir um produto, isto se torna possível graças à força da linguagem de função 

apelativa que o induz e seduz potencialmente ao ponto dele vir a perceber a mulher 

baiana como um artigo exótico. 

Parece-nos não ser difícil imaginar que na linguagem da propaganda a função 
apelativa esteja muito presente. Afinal, a constante dessa linguagem é vender um 
bem de consumo – um produto, um serviço – ou uma idéia; é persuadir alguém, 
é levar alguém a um comportamento (SANDMANN, 2002, p.27). 

 
 Sandmann (2002) descreve objetivamente como funciona a linguagem da 

propaganda onde o poder de persuasão é algo intrínseco em sua formação. Na estrutura 

da cordialidade do povo brasileiro, dirigido à população baiana, a mulher se torna um 

dos principais bens de consumo. E a baiana negra porta consigo uma “sensualidade” que 

lhe foi atribuída e intitulada “excêntrica” pelas representações criadas a partir de seu 

modo de vida, modo este de andar, vestir, dançar, e que o capital transfigurou em uma 

utilidade comercializável.   

No turismo, o Brasil é mais explorado a partir da imagem do paraíso, numa 
tentativa de fazer com que o turista venha conhecer um lugar distante das 
dificuldades e da realidade. As imagens do paraíso são divulgadas pela 
publicidade, reportagens e folhetos turísticos. Segundo Araújo, em Ética e 
Qualidade no Turismo do Brasil (2003), a própria EMBRATUR veiculou, em 
épocas passadas, campanhas publicitárias que vinculavam a imagem do país à de 
mulheres usando biquínis sumários, que possibilitaram, mesmo que de forma 
indireta, a prática do turismo sexual (SILVA, 2007, s.p.). 

 O discurso é claro e objetivo, muitas vezes apelativo. Direcionadas aos turistas, 

as propagandas e a comunicação buscam associar a imagem da Bahia com a da mulher 

negra, cristalizando-se em um modelo sexual altamente atraente. O seu corpo, durante 

muito tempo pertenceu aos grandes latifúndios, hoje entregue ao imaginário criado 

pelos agentes econômicos. A materialização ocorre através das propagandas turísticas 

veiculadas tanto nos períodos das altas estações, como o caso do carnaval – momento 

este onde é “[...] um dos mais relevantes vetores do turismo no Estado” (CASTRO, 

2005, p.35) – quanto durante as médias e baixas estações em que as propagandas do tipo 

sustentação10 servem para manter a primeira ideologia sempre em voga. 

[...] a própria Bahiatursa, empresa responsável pelo marketing do estado, 
utilizava imagens de mulatas de biquíni fio-dental tomando sol nas praias do 
porto da Barra, ou baianas de acarajé, sempre sorridentes e prontas para servir o 

                                                        
10 Divulgada na fase de maturação do produto, ou seja, após o lançamento do produto. Geralmente não há 
mais novidades para informar. O principal objetivo é sustentar o esforço de Marketing, de forma não dar 
espaço para a concorrência. O mais importante é lembrar ao consumidor que o produto existe fixar a 
marca ou produto na mente do consumidor. (BRITO, 2008, s.p.)  



turista, fazendo menção indireta aos tempos da escravidão e às escravas de 
ganho. Empresas aéreas aproveitavam da imagem construída para vender 
passagem para esse paraíso sexual que seria o Brasil, usando também em suas 
campanhas publicitárias em aeroportos internacionais imagens da típica mulata 
(CAVALCANTI; ELEUTERIO, 2008, p.6). 
 
Toda a espetacularização que o turismo cria em torno dos atributos naturais e 

históricos da cidade pode ser compreendida através do que formulou David Harvey 

(1996): o autor denomina de “economia moribunda” aquela que se sustenta, 

especialmente, do turismo. Salvador sobrevive, em grande parte, com a comercialização 

de sua cultura transformando o cotidiano soteropolitano em espetáculo e às mulheres 

negras é conferido um papel específico a ser representado dentro desta trama. 

A ênfase no turismo, na produção e consumo de espetáculos na promoção de 
eventos efêmeros numa dada localidade representam os remédios favoritos para 
economias urbanas moribundas. Investimentos urbanos desse tipo podem ser 
paliativos imediatos apesar de efêmeros aos problemas urbanos. Mas estes são, 
em geral, altamente especulativos. (HARVEY, 1996, p.59) 
 
Por fim, esta conjuntura pode estar sob a força da globalização que transforma 

os símbolos culturais em mercadorias (DIAS, 2002). Além disso, movimenta a lógica 

atual do carnaval e também é um dos fatores responsáveis pela necessidade de 

estigmatização da mulher negra baiana. Neste panorama ela é representada pela baiana 

do acarajé que, vestida alegoricamente não condiz com a atual estética, mas que 

necessita se adornar como uma personagem do cenário criado nos principais pontos 

turísticos. 

Em ambas as estações, tanto na alta quanto na baixa temporada, no Aeroporto 

Internacional de Salvador, as mulheres vestidas de baianas11 recebem os turistas 

provenientes, principalmente de vôos internacionais – assim como, as jovens também 

caracterizadas, às portas das lojas e dos restaurantes, principalmente no Pelourinho, 

reiteram o imaginário construído. Seu trabalho pode ser comparado aos que são 

desenvolvidos por promoters em supermercados, ou seja, ela é comercializada como um 

produto em exposição que esta sendo colocado à venda.  

A globalização econômica, o papel desempenhado pela industrialização, os 
novos significados do urbano e a apreensão de culturas locais pela indústria 
cultural trazem um novo sentido para a atividade turística, o que faz com que ela 
se estabeleça como uma atividade econômica impossível de ser imaginada há 
algumas décadas atrás (DIAS, 2002, p.35). 

 

                                                        
11 Vestimentas associadas às baianas de acarajé. 



 

Considerações finais 

 

Ao entender a figura da mulher negra em Salvador como um indivíduo cordial, 

sugere-se um diálogo entre conceito e corpo, tratando a mulher como ponto de 

convergência e representação feminina do “homem cordial”. A cordialidade referida 

utiliza elementos da simpatia e hospitalidade brasileira para vitimizar o próprio corpo 

feminino em um movimento endógeno, partindo de si, para o meio externo, a sociedade. 

Nesse contexto, a exploração do corpo e da subjetividade agrega elementos intrínsecos 

da cultura e da história da população brasileira como forma de deturpar ainda mais sua 

imagem no cotidiano. 

No corpo da mulher negra ainda perduram heranças provindas da sociedade 

colonial escravocrata que ainda materializa uma histórica condição marcada pela 

desigualdade.  A corporeidade da mulher negra é amplamente explorada como produto 

de um consumo caracterizado como cultural e os problemas sociais são escamoteados 

por um discurso econômico que projeta o turismo como a grande solução para este 

contexto. Em Salvador, a igualdade se insere apenas no discurso institucionalizado – já 

que as condições materiais e as relações sociais travadas ainda se direcionam para o 

oposto da eqüidade social – e certas corporeidades são ocultadas e/ou espetacularizadas 

por não se enquadrarem aos padrões que regem a cidade turística. 

Nessa Salvador, intrinsecamente turística, o corpo da mulher negra agora tem 

uma nova função, a comercial. Ele é primeira associada às belezas paisagísticas da 

cidade soteropolitana enaltecendo-a apenas para este fim, ao ponto que deixa de ser 

imagem fortemente usada por empresas aéreas, hotéis, restaurantes e até mesmo órgãos 

oficiais de turismo para ser um produto materializado em si mesmo. A mulher negra 

torna-se o artigo legítimo da “Terra da Alegria” e sua presença no espetáculo da 

mercantilização da cidade turística é fundamental; apesar da mesma exercer um papel 

coadjuvante nesta estrutura econômica e possuir os piores níveis de aceitação social, a 

mesma surge cordial e afortunada em todas as propagandas da cidade de Salvador. 
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