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BAIANIDADE CONTEMPORÂNEA: 
TRAÇOS HISTÓRICOS, LIMITAÇÕES ATUAIS 

Luiz Henrique Sá da Nova1 
 

Resumo: Este artigo discute aspectos históricos da baianidade, aqui denominada de 
baianidade contemporânea, como afirmação cultural da Bahia, destacando a 
necessidade de análise na perspectiva metodológica da totalidade, no entrelaçamento 
dos aspectos políticos, econômicos e ideológicos. 
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I - Introdução 

A identidade cultural baiana é um exemplo da força e da importância do campo 

da cultura e dos estudos culturais na contemporaneidade. Potencializou a histórica 

presença da Bahia no cenário nacional, constituindo-se produto da indústria cultural, 

projeto turístico e do circuito midiático, que marca o contemporâneo. 

A chamada música baiana, especificamente a denominada Axé music, afirmou-

se como representação do carnaval soteropolitano. Festa de rua comandada pelo palco 

móvel, o Trio Elétrico. A discussão do possível esgotamento modístico, não nega ao 

estilo ser a referência de um mercado cultural periférico, que se firmou nacionalmente. 

Junto com a referência da cultura afrodescente - representada na festa pelos blocos afro 

e afoxés - consolidam a identidade cultural soteropolitana, representando toda a Bahia. 

O carnaval e sua música é a expressão econômica mais visível do pacote da 

baianidade, sempre cantada em versos e prosas (MARIANO, 2001), chega ao século 

XXI como identidade local consolidada. É síntese de expressões e práticas sociais, seja 

conceitualmente essencial, ideológica ou fruto da instrumentalização política. 

Desta forma, a Bahia do Cinema Novo e do Tropicalismo - projetos nacionais - 

encontrou seu lugar contemporâneo. De extrato eminentemente popular, viabilizou a 

indústria cultural e a massificação que o circuito midiático produz: 

As mídias, em sua ecologia da comunicação, conformaram um circuito cultural de grande 
potência e repercussão sociais. Tal circuito, quase sempre subsumido a uma lógica de indústria 
cultural, transformou-se mesmo no circuito cultural dominante nos países de capitalismo 
avançado, suplantando outras dinâmicas de organização da cultura, tais como a escolar-
universitária e a popular. Mesmo não tendo adentrado o pequeno círculo do capitalismo 
avançado, o Brasil, pelo menos desde os anos 70, está instalado, não sem tensões, nessa situação 
cultural. Em síntese, a mídia conforma, de modo crescente, uma cultura de modalidade 
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peculiar, interditando a possibilidade de ser pensada sem referência à cultura, e essa 
cultura plasmada pela mídia, em sua interação com ambientes societários nacionais e 
internacionais, apresenta-se como a dominante no horizonte cultural internacional e, em 
especial, brasileiro (destaques deste texto). (RUBIM, 2003, pp.93-94) 
 

II – Aspectos da identidade cultural e a totalidade
2 

A Bahia afirmou sua identidade cultural no caleidoscópio brasileiro. Sustentada 

e renovada com a releitura da cultura afro - do samba de roda ao samba reggae, com os 

blocos e afoxés - e com a massificação via circuito midiático e o palco móvel. A 

baianidade, como toda a identidade cultural, é síntese construída hegemonicamente no 

diálogo entre interesses dominantes, sociabilidades consolidadas e no sentido de 

pertencimento, do indivíduo e/ou comunidade, em um determinado momento histórico. 

Neste sentido, autores para um contexto abrangente da identidade. Manuel 

Castells entende que “a construção das identidades se desenvolve em contextos 

marcados por relações de poder” (CASTELLS, 1999, p.II). Para o autor as identidades 

podem ser construídas a partir de instituições dominantes, mas “somente assumem tal 

condição quando e se os atores sociais as internalizam, construindo seu significado com 

base nesta internalização” (ibdem, p.23) 

A identidade cultural é, também, marcada pela diferença (WOODWARD in 

SILVA, 2008, p.9), afirmando-se na pluralidade de símbolos e modos de vivência, 

afirmando a ideia de comunidade, Estado nação e poder. Como resultado sócio-

histórico, a identidade cultural tem, ainda, a dimensão de comunidades imaginadas, se 

constituem em verdade e senso comum, “fazem sentido para a ‘alma’ e constituem 

objetos de desejos e projeções” (Anderson, 2008, p.10). 

No processo de consolidação em senso comum, pode ser tradição inventada, 

representar coesão social, para legitimar instituições e para a “socialização, a 

inculcação de idéias, sistemas de valores e padrões de comportamento” (HOBSBAWN, 

1997, p.17), servindo como mediadora do processo hegemônico. Para isso, “toda 

tradição inventada, na medida do possível, utiliza a história como legitimadora das 

ações e como cimento de coesão grupal” (ibdem, p.21). 

 Impossibilitada a pretensão das ideologias conservadoras de pureza na 

construção identitária - interação social em variadas dimensões -, a identidade cultural 
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é, em geral, híbrida (Hall, 2000; Canclini, 2005; 2006; 2007; 2008), interação 

intercultural. É a sempre presente e mais intensa reterritorialização cultural do processo, 

ainda que assimétrico, de interação humana e acelerado fluxo midiático global e 

mercadológico. A intensificação de processos interativos, intensos e diversificados, 

sugere a Garcia Canclini (2007) 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 cultural é, então, conceito referente nos estudos sobre os projetos e 

processos hegemônicos, o cotidiano, as análises político-culturais da sociedade 

contemporânea e as relações entre o específico e o geral, o local e o global. Estes 

processos identitários afirmam indivíduos e setores em relação ao estar no mundo, às 

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

intensa fragmentação de interesses. 

Instrumento de interpretação e análise no contexto da sociedade capitalista, o 

uso dominante do conceito tem, portanto, a perspectiva da afirmação segmentada - 

classes, grupos, etnias e as denominadas de minorias. Mas, também, harmoniza 

interesses tornados gerais e se constituem em representação sócio-cultural mais ampla, 

significa consenso, representação e projeto político hegemônico, representa países e/ou 

regiões e permite a investigação da totalidade. 

Nesta totalidade, a identidade cultural pode ser analisada como essencial, se 

entendida como representação editada de uma prática legitimada socialmente. É, 

portanto, histórica, porque se sustenta em parâmetros vivenciados ao longo da 

construção sócio-comunitária em questão. É, ainda, ideológica, projeto de consenso e 

poder, que viabiliza a governabilidade e os interesses dos setores dominantes, na edição 

das características favoráveis ao hegemônico. 

Estas várias perspectivas analíticas são leituras possíveis, de um objeto e suas 

múltiplas feições. Não negam, portanto, o fortalecimento do espaço ocupado pela 

identidade cultural na mediação do consenso sociopolítico, na reconfiguração do 

projeto hegemônico e sua dimensão econômica da cultura. É fenômeno concreto e como 

diz Marx: “O concreto é concreto porque é a síntese de várias determinações, portanto, a 

unidade do múltiplo (destaque deste texto).” (MARX apud LUKACS op. cit., p.76) 



No caso específico da baianidade contemporânea, a identidade3 redimensionou 

a presença da Bahia no cenário cultural nacional; viabilizou a base popular e a 

respectiva massificação que a urbanidade demanda para o consenso político-social; 

distencionou a aplicação do projeto econômico classista e patrimonial, como releitura 

capitalista local; contribuiu para a reconfiguração do grupo político dominante, que 

superou a origem de fiel representante do regime militar, tornando-se hegemônico na 

democracia liberal, com presença no cenário nacional. 

Compreender este evento histórico e político-social demanda enfrentar a 

dimensão da totalidade, pois “quanto mais, os fatos são escrupulosamente examinados 

em seu isolamento (isto é em suas relações diretas), menos podem indicar, sem 

ambigüidades, uma direção determinada”. (LUKACS, op.cit. p.102). Não é negada a 

possibilidade da análise, por exemplo, da apropriação política que dela fez o carlismo, 

abordando a sua relação com a política prática, cotidiana. No caso específico, há 

análises mostrando o se referir à Bahia na primeira pessoa; o líder do grupo 

representava com o grande pai, salvador da pátria; as cores de campanha eram as cores 

do Estado. Estratégia que fez da oligarquia urbana de menor tradição entre as elites, a 

principal representante dos valores históricos da Bahia e sua modernização econômico-

administrativa
4. 

No entanto, como objeto complexo e múltiplo em possibilidades configuradoras, 

não se explica o porquê a baianidade se consolida para além dos mecanismos 

conjunturais que a criaram. A totalidade da discussão sobre a baianidade 

contemporânea representa um processo social de manifestação cultural, popular, 

massificada, de dimensão econômica na indústria da festa e do turismo, como projeto 

político hegemônico, no contexto histórico. 

Apropriada pelo grupo dominante na consolidação, impõe-se, no entanto, 

referência e continuidade. A apropriação política pelo carlismo, na última década do 

século passado, vitoriosamente para seus interesses, tornou-se conjuntural e sucumbiu 

sem negar a gênese popular do movimento cultural que deu substância à baianidade. A 

retomada do trio elétrico, o crescimento do carnaval, enquanto negócio, e a ascensão 
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cultural do movimento afrodescente5, através do lúdico e da estética, como afirmação 

política, ocorrida a partir da década de 70-80, respaldou a identidade cultural, enquanto 

estratégia político-ideológica de maior fôlego. 

A década final do século XX foi, assim, o cenário da interação e 

complementaridade do processo que consolidou a identidade cultural local em suas 

múltiplas possibilidades. A afirmação da informalidade comportamental de parte dos 

setores populares foi apresentada como característica social geral e única, expressando 

um sentido comunitário pouco visto nas urbanidades metropolitanas. Em decorrência, o 

ser baiano ganhou dimensão de comunidade imaginada, consolidou-se fato sócio-

histórico e superou o projeto turístico e de marketing que o massificou. 

A construção de identidade sempre contextualizada pelas relações de poder 

(Castells, op. cit.) é outro enquadramento da discussão identitária cultural. Neste caso, 

determinada, em última instância, pela construção do consenso entre os interesses 

hegemônicos e os valores e práticas sociais historicamente consolidadas. Projeto 

ideológico, posto que harmônico na leitura da sociedade e seus processos, negando as 

contradições e universalizando os interesses das elites. 

O entendimento da identidade cultural enquanto mônada
6 - composta de 

parâmetros essenciais e ideológicos presentes na baianidade - afirma seus vínculos 

históricos mediatos e parâmetros fundamentais de ligação com o global, na sociedade 

contemporânea. Assim, o entendimento é que as peculiaridades baianas e o contexto 

político imediato, em relação à identidade cultural, são releituras da interseção local-

global e cultura de transição, híbrida (CANCLINI, 2006), aqui focada no espaço urbano 

da Cidade da Bahia-Salvador. 

 

III – Um rápido histórico urbano 

Este texto identifica aspectos históricos da Bahia como peculiaridades 

legitimadas socialmente. Pode ser considerado mônada, por exemplo, o propalado 

enigma baiano, que atormentou as elites na primeira metade do século XX. A expressão 

tornou-se tão absoluta à época, que a origem tem o crédito de vários autores. Aqui, a 
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citação baseia-se em Ruy Medeiros, professor da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia - UESB -, que transcreve trecho da mensagem do governador Otávio Mangabeira 

(1947-1951), ao Legislativo da Bahia: 

“Trazia eu, entretanto, comigo para o governo não só o desejo profundo, mas a resolução 
inabalável de empregar ao serviço do Estado tudo o que estivesse no limite de minhas energias, 
até o último extremo da minha dedicação, no sentido de ser-lhe útil. Intrigava-me, desde muito, 
o que chamei “o enigma baiano”. Porque razão a Bahia, cujas qualidades e riquezas eram, em 
geral tão celebradas, se mantinha, todavia em condições de progresso indiscutivelmente inferior 
ao que resultaria, em boa lógica, de semelhante conceito, assim tivesse ele a procedência que se 
lhe atribuía? (destaque deste texto)” (MANGABEIRA, apud MEDEIROS, 2009, p.95) 

A Bahia padece desde então, apesar do parque industrial instalado, da 

inexistência de um mercado interno que proporcione um maior desenvolvimento 

econômico-social. As elites locais, que mistificaram a paralisia econômica, focavam a 

máquina administrativa, a falta de concurso público transformava-a em passarela das 

famílias oligárquicas, como diz Mário Kertész7, sobre a opção do então prefeito de 

Salvador Antônio Carlos Magalhães, em priorizar quadros técnicos na administração. 

Primeiro, ele com isso, ele quebrava um pouco aquela história de que só as famílias tradicionais 
baianas tinham acesso, quer dizer, a elite tradicional baiana era quem tinha acesso aos cargos de 
mando (...) se você olhar os governos anteriores sempre tinham nomes tradicionais da política ou 
nomes de famílias tradicionais ocupando, ele fez questão de dar um corte nisso. (KERTÉSZ 
apud DANTAS NETO, 2001) 

Desde o Brasil colônia, Salvador consolidou-se como local do comércio, da 

troca: triste Bahia (...) a ti trocou-te a máquina mercante, como no sempre lembrado 

poema de Gregório de Matos (2008). Para tanto, valeu-se da força de trabalho escrava, 

componente nacional, com marcante e definitiva presença em Salvador, produzindo a 

simbiose entre trabalho e etnia. Como afirma Francisco de Oliveira, a cor não foi, 

“historicamente, o elemento decisivo, mas o trabalho escravo se metamorfoseia na cor” 

(OLIVEIRA, 2003, p.85). 

A forte presença étnico-cultural impôs o discurso da pretensa democracia racial, 

pretendo negar a prática racista tão presente e reincidente, na primeira capital do Brasil, 

principal cidade do hemisfério Sul; primeiro centro político, principal porto do 

hemisfério Sul, espaço urbano de intensa interação. A expressão enigma baiano 

mistificou o fato de o Estado não ter recuperado a posição de destaque econômico, no 

cenário nacional. 
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A elite vivia, então, das irreais glórias da Bahia colonial-imperial, revelando o 

descompromisso aristocrático da certeza dos bem nascidos, como mostra o texto de Luís 

Viana Filho, integrante de uma das mais tradicionais oligarquias do Estado e, então, 

governador do Estado: 

“Minha geração quase não se interessou pelos problemas econômicos. Pouco pragmática, 
sonhadora, ela se voltava para o jornalismo, a poesia ou a oratória. Rui Barbosa e Castro Alves 
eram os paradigmas. Alguns tentavam a política, esperança de poder e renome (destaque 
neste texto). Dos que chegavam ao curso superior, a grande maioria buscava a Medicina, o 
Direito ou a Engenharia.” (VIANA FILHO, 1984, p.7) 

Uma discussão histórica nacional que serve ao processo local é sobre a 

colonização no Brasil como representação da expansão capitalista, baseada na 

escravidão. É a crítica de Roberto Schwarz (2005) em as ideias fora do lugar. A crítica 

é real, destaca o trabalho assalariado como princípio da nova sociedade que se afirmava, 

mas não explica contradições essenciais nos projetos coloniais comandados por nações 

capitalistas mercantis ou ainda em transição, como era o caso de Portugal. 

Do ponto de vista das experiências escravocratas modernas, a contradição foi 

superada, pragmaticamente, na afirmação capitalista nas colônias de ocupação. Albert 

Memmi (1977) mostra o quanto, mesmo no século XX, a expansão capitalista colonial 

não tinha contradições de princípios, nem mesmo quanto ao controle político direto 

sobre o território. O colonizador ocupou o tempo que a certeza do lucro perdurou, “mas, 

se um dia o econômico é atingido, (...), o colonizador sente-se ameaçado e pensa 

seriamente, dessa vez, em regressar à metrópole.” (MEMMI, op. cit., p.23). E 

complementa, sobre as negociações da independência da Tunísia: 

No plano coletivo, a questão é ainda mais clara, Os empreendimentos coloniais nunca tiveram 
outro sentido confessado. Quando das negociações franco-tunisinas, alguns ingênuos se 
admiraram da relativa boa vontade do governo francês, particularmente no domínio cultural, 
depois da aquiescência, aliás rápida, dos chefes da colônia. É que as cabeças pensantes da 
burguesia e da colônia tinham compreendido que o essencial da colonização não era nem o 
prestígio da bandeira, nem a expansão cultural, nem mesmo o controle administrativo e a 
salvação de um corpo de funcionários. Admitiram que se pudesse transigir em tudo, desde que o 
principal, quer dizer, as vantagens econômicas, fosse salvo. (ibdem, pp23-24) 

Mas Bernardo Ricupero (2008) destaca que Schawrz objetiva destacar a 

dubiedade da sociedade brasileira em formação. Neste aspecto, importa a contradição e 

as origens da ambigüidade
8, que pode ser identificada no colonizador e no colonizado, 

que se encontravam na transição de um momento histórico a outro. 
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Este debate pode ser incluído na mesma abordagem da ambigüidade presente no 

processo de formação da sociedade brasileira, último país a acabar com o trabalho 

escravo e a persistência do patrimonialismo. O período pós-colonial sem rupturas, como 

ocorrido no Brasil, reproduziu a especificidade da relação econômica de colonizador e 

colonizado. Princípios liberais e coerência da prática econômica não foram essenciais, 

para o sistema produtivo ascendente, comandado que é pelo princípio exclusivo da 

remuneração do capital, importa a adesão ideológica ao pragmatismo absoluto. 

A ambiguidade é traço ideológico no projeto capitalista-patrimonial da 

sociedade colonial brasileira, que sobrevive no pós-colonial. É especificidade da colônia 

e também realidade do colonizador português. A formação da nação portuguesa vai do 

feudal ao capitalismo mercantil e o choque das duas culturas impregna sua ação 

colonial. Revela elementos contraditórios da jovem nação e seu Estado “patrimonial e 

não feudal, cujos ecos soam no mundo brasileiro atual” (FAORO, 2001, p.35). 

Dominante o patrimonialismo, uma ordem burocrática, com o soberano sobreposto ao cidadão, 
na qualidade de chefe para funcionário, tomará relevo a expressão. Além disso, o capitalismo, 
dirigido pelo Estado, impedindo a autonomia da empresa, ganhará substância, anulando a esfera 
das liberdades públicas, fundadas sobre as liberdades econômicas, de livre contrato, livre 
concorrência, livre profissão, opostas, todas, aos monopólios e concessões reais. (ibdem pp.35-
36) 

Esta transição no tempo social refletiu no colonizador e no colonizado e 

representou um projeto ideológico instável de sociedade, posto que também em 

transição. A imprecisão do Estado patrimonialista português na colônia era diferente do 

que ocorria com as colônias inglesas, destacando o exemplo dos Estados Unidos. O 

capitalismo mercantil inglês em ascensão representava a ação colonizadora de um 

projeto econômico e cultural. 

A diferença nos projetos coloniais reforça a ideia de colônias de produção e 

colônias de povoamento (OLIVEIRA, 2003). Nas colônias de produção - empreitada 

portuguesa, inicial, no Brasil -, o objetivo único era abastecer a metrópole, sem o 

desafio de consolidar uma nova sociedade. É a idéia da cultura de transição no início da 

empreitada, tratando tudo aqui como provisório, no dizer Emanuel Araújo (2008): 

Havia, com efeito, um certo desapego ao lugar o que se revelava no desleixo da própria 
urbanização. Por mais de um século os colonos quase sempre encararam o Brasil como coisa 
provisória do ponto de vista pessoal, como terra onde se podia facilmente enriquecer e logo 
retornar à Metrópole. Em 1551 o governador Tomé de Sousa já não agüentava a permanência na 
Colônia e pedia, patético, ao rei ‘por amor de Deus que me mande ir para uma mulher velha que 
tenho e uma filha moça’. O tempo passou, mas uns 150 anos depois o governador de Minas 
Gerais queixava-se no mesmo tom... (ARAÚJO, 2008, p. 31) 



A cultura ascendente naquela quadra histórica, não afirmou a elite transitava 

entre o controle patrimonial, o pragmático compromisso mercantil. Nesta ambigüidade, 

registra-se diferença, por exemplo, na preservação religiosa africana no Brasil, em 

relação aos Estados Unidos. O projeto colonial-mercantil das nações capitalistas, nas 

colônias de povoamento, incorporava um projeto de sociedade, econômico e cultural-

religioso. 

Apesar do preconceito, elitismo e violência dominantes na experiência local, a 

cultura do colonizador, no Brasil, se fez híbrida na urbanização experimentada. Esta 

prática cultural-ideológica não decorreu de fatores subjetivos ou socialmente 

secundários, a mestiçagem não tem a ver com democracia racial. O fato é que o próprio 

colonizador experimentava seu processo de transição, ambiguidade ideológica, para 

cumprir os objetivos mercantil-expansionistas. 

Esta descontinuidade com a experiência capitalista nascente na Europa abriu o 

espaço urbano de re-criação das relações sociais, mesclou valores e possibilidades. 

Emanuel Araújo (op. cit.) registra relatos de europeus no Brasil, que revelam a distância 

dos colonos em relação à cultura mercantil. O relato abaixo é da inglesa Maria Graham, 

“durante sua permanência no Rio de Janeiro (destaque neste texto)” (idem, p.83): 

Divirto-me com a visível apatia dos caixeiros brasileiros. Se estão empenhados, como 
atualmente não é raro, em falar de política, ou a ler jornais, ou simplesmente a gozar fresco nos 
fundos da loja, preferirão dizer, na maior parte das vezes, que não têm a mercadoria pedida a se 
para procurá-la. E se o freguês insistir e apontá-la na loja, é friamente convidado a apanhá-la ele 
próprio e deixar o dinheiro. Isto aconteceu várias vezes enquanto procurávamos algumas 
ferramentas em nosso percurso ao longo da rua Direita. (GRAHAM apud ARAÚJO, 2008, p, 83-
84) 

Ainda como contextualização da ambigüidade, Alfredo Bosi, Dialética da 

natureza (1992), aborda com precisão os conflitos do processo de colonização local. Ao 

referir-se ao Pe. Antônio Vieira, Bosi destaca a agudeza da percepção do religioso sobre 

a empreitada colonial, ao entender que a “máquina mercante viera para ficar, 

irreversível, inexorável” (BOSI, 1992, p.120). 

O autor de Dialética da colonização mostra a pretensão de Vieira de construir 

mecanismos que garantisse ao império português não perder a condução do processo de 

colonização, como mostra a citação, sobre a máquina mercante: 

... sendo inútil lastimar a sua intrusão nos portos da Colônia, importava dominá-la imitando os 
seus mecanismos e criando, na esfera do poder monárquico luso, uma estrutura similar que 
pudesse vencê-la [a máquina mercante] na concorrência entre os impérios. (...) Mas a sociedade 
ibérica não conhecia ainda a plena hegemonia do pensamento burguês, que já se impusera com 



vigor nas práticas econômicas e na cultura da Inglaterra e da Holanda protestantes. Vieira prega 
em clima hostil ou suspeitoso, tendo que convencer os seus ouvintes (d. João IV, os nobres, os 
teólogos, os letrados de Coimbra, o Santo Ofício) da ortodoxia e da licitude de um 
empreendimento a ser financiado em boa parte por banqueiros e mercadores de extração cristã-
nova. (ibdem, p.120) 

É no contexto da transição e decorrente fluidez de formatos e imprecisão de 

valores, que a análise, aqui pretendida, destaca Salvador enquanto representação de uma 

cultura híbrida. Conceito do antropólogo Nestor Garcia Canclini (2006) que possibilita 

destacar a característica de ambiguidade e transição intensificada na globalização, por 

acelerar os fluxos interculturais, mediados social, político ou economicamente. 

Hibridação são “processos socioculturais nos quais estruturas práticas discretas, 

que existiam de forma separada, se combinam, para gerar novas estruturas, objetos e 

práticas” (ibdem: XIX). Mesmo em dúvida sobre práticas discretas, o entendimento é 

que o conceito favorece a análise das formações socioculturais e seus processos 

contemporâneos e históricos. O autor diz ainda que a hibridação é “uma característica 

antiga do desenvolvimento histórico” (ibdem, p.XVII), portanto, aplicável ao período 

que pode ser denominado de início da globalização. 

Este texto advoga, então, que Salvador, como experiência seminal, é exemplo 

paradigmático da hibridação que a colonização portuguesa representou. A primeira 

capital, principal metrópole do hemisfério Sul; importante entreposto comercial, grande 

estaleiro, portanto, espaço eminentemente de transição e interculturalidades. Representa 

a essencial ambigüidade que serve de contexto para a formatação da nação brasileira. 

Ambigüidade permanente, que, sem ser superada, diminui de intensidade à 

medida que o sistema produtivo capitalista liberal e sua ideologia9 se consolidam. Isto 

pode ser identificado ao analisar o desenvolvimento diferenciado de várias regiões do 

país e na descrição do momento vivenciado pela Cidade da Bahia, ao se inserir no 

século XXI e à mercantilização da sua identidade cultural. 

A ambigüidade essencial tem origem no projeto colonial português, 

ideologicamente impreciso no contexto da nação formada na transição entre dois 

períodos históricos, se reproduz no universo Brasil e afirma-se na possibilidade de 

interpretação da Bahia/Salvador, como mostra a citação a seguir: 

                                                           
9 - “A ideologia como consciência invertida, teria o papel de amparar o domínio de uma classe ou grupo 
social sobre os demais. Por meio da ideologia, essa classe ou grupo social se faria hegemônica, como que 
convencendo as outras de que seus interesses e valores seriam universais. A ideologia seria, portanto, 
essencialmente práxis.” (RICUPERO, 2008, pp32-33). 



Digo que a chave para esta interpretação é a complementaridade e a relação. Se há, pois, uma 
lógica, essa lógica se faz presente na nossa ânsia de ligar a casa com a rua, o carnaval com a 
Semana Santa, a lei com as pessoas, o homem com a mulher e este mundo com o outro. Esta 
seria a lógica que, no campo da política, aparece com o nome de negociação e conciliação; que 
no mundo econômico surge na curiosa combinação de uma economia que se quer controlada e de 
mercado; que na religião aparece com a intrigante mistura de catolicismo cm religiões de 
possessão afro-populares; e que na cosmologia geral (...) engendra personagens intermediários, 
gente que permite a conciliação de tudo o que a sociedade mantém irremediavelmente dividido. 
(MATTA, 2004, p.70) 

Voltando à ancoragem central, a Salvador, parada obrigatória na rota do 

Atlântico Sul, de trocas comerciais e intercâmbios sociais, que o urbano possibilitou. 

Trocas comerciais e intercâmbios sociais entre culturas diferentes, em diferenciados 

estágios de implantação do capitalismo mercantil, refletiram nas possibilidades e na 

ambigüidade da sociedade em formação, sob o projeto patrimonial-mercantil português. 

Salvador é então, desde sempre, mistura ecumênica do passado com o futuro, 

sempre irrealizado, no processo intensificado pelo capitalismo mercantil. O 

conservadorismo das elites convivia com a troca cultural que a rua
10 proporcionou, 

como local de intensificação da sociabilidade e suas possibilidades. Salvador se 

consolida, então, passagem, transição, mestiçagem, mesclagem de valores, experiências 

e manifestações culturais, na transição/ruptura do feudalismo ao capitalismo, em direção 

à modernidade. Como diz o historiador Cid Teixeira: 

... um entroncamento da Idade Média que se esvaía, com os Tempos Modernos que repontavam; 
um encontro das visões cautelosas e conservadoras de uma Europa fechada em si mesma, com 
atitudes ousadas e inovadoras que a abertura ecumênica mais do que aconselhava, obrigava. Essa 
encruzilhada do meio do Século XVI é a grande marca desta cidade. Aqui, mais do que em 
qualquer outro lugar do mundo que se recriava a partir do devassamento dos ‘mares nunca dantes 
navegados’, estava o lugar predestinado pela geomorfologia para ser o elo do tempo que já era 
com o tempo que começava a ser (TEIXEIRA apud NOVA & MIGUEZ, 2008, p.118). 

 

Transferência da capital, chegada da Corte Portuguesa ao Rio e uma maior 

autonomia de navegação da máquina mercante consolidaram o centro político e 

econômico, em diferentes latitudes. Salvador experimentou, então, o declínio 

econômico e viveu certo isolamento, preservando o ecumenismo cultural. 

As relações opressivas na presença destacada dos negros, não impediram a 

interação social, que se impôs pela pragmática econômica, sociabilidade inevitável da 

vida urbana e nefasta consolidação ideológica de negação do trabalho. Emanuel Araújo 

                                                           
10 - “A rua é o local do trabalho, do Estado, das leis e também da surpresa, da tentação e do lazer. É 
igualmente o lugar do movimento, em contraste com a calma e a tranquilidade do lar onde nos 
refazemos da chamada ‘luta pela vida’ (destaques neste artigo).” (MATTA, 2004, p.13). Sendo assim, a 
rua é um lugar de trocas e interações afirmativas ou reconfiguradoras da prática social. 



(op. cit) mostra a dimensão abrangente da rejeição ao trabalho, diferenciando 

socialmente, o vagabundo do ocioso. O ócio é sinônimo de status e ascensão social, 

avaliada pela quantidade de escravos que a pessoa em questão possuía. Esta lógica, na 

ambiguidade dominante, incluía os próprios negros libertos que “com enorme esforço e 

persistência, alcançaram o objetivo maior de comprar sua própria pessoa e incorporar-se 

à população dos livres por nascimento” (op. cit. p.90). 

No projeto patrimonial-mercantil ocorrido no Brasil e sua ambígua cultura de 

transição, a força de trabalho escrava ganhou maior dimensão nas relações de status 

social, do que como parte da economia geral. “O padrão ideal de status, portanto, era 

esse: possuir cativos que dispensassem o dono de certos trabalhos ou, melhor ainda, de 

todo o trabalho” (ibdem, p.90). O relato de “Mahommah G. Baquaqua, um africano que 

foi escravo no Brasil antes de chegar aos Estados Unidos” (ibdem, p.90), revela quase 

ter sido adquirido por um liberto no Rio de Janeiro e complementa: 

A posse de escravos (...) é gerada pelo poder, e qualquer um, tendo condições de comprar seu 
semelhante com reles sobre de economia, pode tornar-se proprietário de escravo, não importando 
sua cor, credo ou nacionalidade, e (...) o homem de cor, tão logo tenha algum poder, escraviza 
seu companheiro como se fosse branco. (Ibdem, p.90) 

A ambigüidade oferece aspectos negativos da relação dominante na cidade e, 

também, a diversidade possível da vida urbana. Qualidades de interação social, com 

repercussão ampliada e política. É o que mostra a Revolta dos Malês - negros de origem 

mulçumana -, em 1835, com uma plataforma republicana, e a greve negra de 1857, 

contra a imposição do uso de uma tabuleta, para identificar os negros que prestavam 

serviços na cidade, e o pagamento da taxa  que legalizava a atividade (REIS, 2000). 

Espaço urbano que se constituiu culturalmente, na perspectiva da diversidade, 

fruto do papel social dos negros, como força de trabalho dominante, Salvador sintetiza o 

projeto colonizador ambíguo, comandado por uma elite conservadora. A vida urbana 

dependia dos negros, escravos não escravos e após escravidão, estabelecendo uma 

contraditória relação de dependência. 

Dependiam deles a distribuição de água, os transportes, o funcionamento de uma casa. Correios, 
cavalos e tubulações, todo trabalho manual era serviço dos negros. A presença maciça de negros 
escravos, libertos e livres no desempenho de atividades manuais na cidade de São Salvador fica 
bem evidente com a “greve negra” de mais de uma semana, deflagrada em 1857, contra a 
obrigação de registro junto à câmara municipal, o pagamento de uma taxa anual, o uso de uma 
chapa metálica no pescoço com o número de matrícula e a apresentação pelos libertos de 
fiadores, os quais dessem garantia de seu bom comportamento. (REIS apud ARAÚJO, 
http://www.unb.br/ics/sol/itinerancias/urbanidades/#art1) 



A cidade, o urbano, proporcionou a interação de valores hegemônicos e contra-

hegemônicos. A rua, espaço aberto e receptivo, possibilidade de novas relações, marcou 

a cidade e a experiência de seus moradores. A experiência urbana de antes encontrou 

uma Salvador referência cosmopolita, que, em seu período de declínio econômico, 

manteve o simbolismo histórico e a diversidade cultural. 

Cultivou um estilo entre o provinciano e o comunitário, mas não perdeu as 

características de entreposto internacional. Compôs uma baianidade que, além de se 

sustentar na indústria cultural e do turismo, é diferenciada pela pessoalidade inexistente 

na urbanidade capitalista liberal. Característica esta, sempre tensionada e em transição, 

podendo ser subsumida ao integrar-se de forma definitiva ao processo de globalização. 

Apesar de registros do uso da expressão baianidade, desde o século XIX, aqui, a 

referência é a primeira metade do século XX. Aí, são duas produções culturais que 

configuram a Bahia, a música de Dorival Caymi e a literatura de Jorge Amado, 

reforçando a mística comunitária e popular e o paraíso bucólico. Neste período, surgem 

as formulações sobre a harmonia e democracia racial, que Patrícia Pinho (2004) 

classifica como tentativa das elites em instrumentalizar a miscigenação, para construir o 

consenso social. 

O que hoje se chama de ‘baianidade’ tem sua origem na década de 30, quando a apologia à 
miscigenação racial e cultural do povo brasileiro destituiu a crença até então hegemônica de que 
seríamos um ‘povo triste’, ou mesmo um projeto inviável de formação de povo, em função deste 
mesmo caráter miscigenado. A mistura de ‘raças’ e culturas, que antes havia representado a 
causa da inviabilidade, ou ao menos da vulnerabilidade, da formação do nosso povo, passou a 
significar o oposto, tendo sido adotada como mito de origem da nação classificando o Brasil não 
apenas como mestiço mas, como conseqüência natural à mestiçagem, isento de racismo. 
(PINHO, 2004: 212) 

IV – Baianidade contemporânea, o enigma 

A baianidade contemporânea é pertencimento histórico, contextualizada no 

projeto hegemônico e parte da ação direta do poder. Desta forma, constitui e identifica 

referências de pertencimento dos indivíduos, em relação a grupos sociais e à 

coletividade soteropolitana. É constituída em torno de valores, modos de vida e 

configurações sócio-culturais. É manifestação que, para ser explicada além das 

repercussões e dimensões cotidianas, deve ser observada no contexto da hegemonia 

político-econômica, identificando o consenso e o poder que representa. 



Terceira cidade do Brasil, capitaneando a sexta economia estadual, Salvador 

mantém o destaque da concentração de renda, preserva a descriminação racial, sob 

discurso de democracia e multiculturalidade, independente do registro das conquistas 

parciais no campo da afirmação étnico-cultural. Nesta perspectiva, a baianidade 

contemporânea representa, positivamente, do ponto de vista social, a afirmação da auto-

estima e da riqueza cultural da cidade. Síntese identitária, afirmou-se contra a idéia da 

diversidade negativa e ambiente social triste e sem criatividade, como se apresentava no 

início do século passado (PINHO, op cit.). 

Salvador viabilizou-se como um projeto econômico-cultural. O legado histórico, 

potencializado pela indústria cultural local, reafirmou a capital, como espaço cultural, 

independente do eixo Rio/São Paulo. Para o novo perfil e a mística da baianidade 

soteropolitana, foi determinante a indústria cultural consolidada na década de 90 e 

iniciada em movimento social independente, a partir da década de 70 do século XX. Na 

ambigüidade histórica, a indústria cultural e o circuito midiático, juntaram-se ao espaço 

comunitário do carnaval, ainda que crescentemente mercantilizado e privatizado. 

Uma mirada rápida sobre a contemporaneidade da Cidade da Bahia captura, sem mais, uma nova 
forma de organização do campo cultural, cujo traço mais marcante é a existência de um vigoroso 
mercado de bens e serviços simbólico-culturais constituído por uma complexa e extensa rede de 
criadores e produtores que têm no Carnaval o seu eixo dinâmico. (MIGUEZ, 2002, p.281) 

A baianidade é a presença afro-descendente e influência cultural decorrente, da 

religião à música. O respeito à base sócio-histórica real, ao seu perfil mesclado étnico-

social, afro-popular, viabilizou o perfil hegemônico, como instrumento de coesão social 

e afirmação política. A baianidade contemporânea repôs a dimensão cultural do Estado 

no cenário nacional da atual cultura espetacular, midiática e comercial. 

A cultura afrodescendente e o genericamente popular (o Pagode); a auto-estima 

étnica e a estética como ação política, são conquistas importantes e de repercussão 

perene. Estas conquistas e a culturalização do processo social, que serviu e serve de 

sustentação ao projeto hegemônico e sua0s vitórias. As mudanças são limitadas na 

realidade social da cidade, na intensa concentração de renda, continuada discriminação 

e segregação dos afrodescentes, seu principal cartão postal cultural. Ao que parece, a 

baianidade vai se tornando em novo enigma baiano, ao negar sua condição de evento 

mônada e desconhecer-se a totalidade de que é síntese. 
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