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RESUMO 
 
 
 
 
A pesquisa tratou de investigar como e em que sentido o discurso hegemônico da baianidade, 
centrado na cidade de Salvador e seu Recôncavo, se afirmou como única referência identitária 
para os baianos e não-baianos. Problematiza a visão totalizante dessa “cultura baiana”, 
atualizada e divulgada pelas agências da política cultural do estado, bem como, verifica os 
motivos da negação da presença de uma tradição rural/sertaneja na Bahia. Visando a 
compreender a construção da idéia de Sertão e no sentido de analisar tais questões, a pesquisa 
parte de um estudo do contexto nacional, no processo de construção do texto identitário da 
brasilidade, perpassando pela formulação da nordestinidade, para, finalmente, refletir sobre a 
baianidade e a sua relação com a sertanidade. Desta forma, o trabalho considera o corpus 
correspondente à obra de Jorge Amado como referência principal do texto convencionalmente 
conhecido como baianidade. Por sua vez, os autores do Movimento Regionalista do Nordeste, 
sobretudo Gilberto Freyre, são tomados como referência do texto da nordestinidade. Por fim, 
toma o trabalho de Eurico Alves como principal discurso de afirmação da sertanidade como 
possibilidade de inserção nas referências da Bahia. Para compreender como os discursos 
identitários são organizados no campo social, a presente investigação teve como principal 
fundamentação os conceitos de estereótipo de Homi Bhabha e de poder simbólico e região de 
Pierre Bourdieu. Conclui-se pela impossibilidade de inserção das referências correspondentes 
à sertanidade no quadro correspondente à baianidade, o que, em contrapartida, aponta a 
insuficiência do texto da baianidade no sentido de abranger e representar todo o estado da 
Bahia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
 
The research investigated as and in what sense the hegemonic speech of baianidade, centered 
in city of Salvador and its the region called Recôncavo, has affirmed as only reference of 
identity for the baianos and non-baianos. It problematizes the complete vision of that "baiana 
culture", updated and divulged by agencies of the cultural politics of state of Bahia, as well as 
it verifies the reasons of the denial of the presence of a rural/sertaneja tradition in Bahia. 
Aiming at comprehension of construction of the idea of Sertão and in sense of analyzing such 
subjects, the research begin with a study of the national context, in process of construction of 
the identitary text of brasilidade, passing through the formulation of nordestinidade, and 
finally to contemplate about the baianidade and its relationship with the sertanidade. This 
way, the work considers the corpus corresponding to Jorge Amado’s work as main reference 
of the text conventionally known as baianidade. In addition, the authors of the Movimento 
Regionalista of Northeast of Brazil, above all Gilberto Freyre, are taken as reference of text of 
nordestinidade. Finally, it takes Eurico Alves' work as main speech of affirmation of the 
sertanidade as possibility of inserting in references of Bahia. To understand as the identitaries 
speeches are organized in social space, the present investigation took the concepts of 
stereotype of Homi Bhabha as main base and of symbolic power and area of Pierre Bourdieu. 
It concludes by the impossibility of inserting the references corresponding to sertanidade in 
the space corresponding to baianidade, which, in compensation, it points the inadequacy of 
the text of baianidade in the sense of including and representing whole state of Bahia. 
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APRESENTAÇÃO 

 
ou 
 

A propósito da minha Chegança 
 
 
 

 Minha terra é a coexistência dramática 
de tempos díspares confundindo-se  

no mesmo espaço geográfico.   
Paulo Freire 

 

 

Chegança é sinônimo de um tipo de festa que acontece no interior do Nordeste. 

Segundo o Dicionário do Folclore Brasileiro1, trata-se de um auto popular que representa com 

cenas marítimas o confronto entre cristãos e mouros, culminando com a abordagem dos 

mouros, que são vencidos e batizados. É uma espécie de chegança, festiva e conflitante, que 

acontece quando falo da presente pesquisa.  

Gostaria de aqui compartilhar como cheguei ao tema proposto Ser-Tão Baiano: o 

lugar da sertanidade na configuração da Identidade Baiana2, as questões e os objetivos 

construídos durante o processo, os atores e os lugares que influenciaram o desenvolvimento 

da pesquisa, as tensões teóricas e os caminhos que percorri. Para isso, aceitei o desafio de 

partir de mim mesma, de tecer este texto/narrativa com o fio da memória da minha itinerância 

e das inquietações presentes no processo. Desejo mostrar o que me levou a mergulhar na 

experiência de arte e educação do Centro de Referência Integral de Adolescentes - CRIA3, 

como fonte de inspiração inicial e, em alguma medida, como alimento para esta investigação, 

bem como a escolher o Sertão baiano como lugar de partida e de chegada e pensá-lo como 

território palpável/geográfico e de invenção, tão estigmatizado e negado, e, ao mesmo tempo, 

                                                
1 CASCUDO, s/d. 
2 O título da dissertação “Ser-Tão Baiano” é inspirado numa ação cultural coordenada pelo CRIA (ver nota de 
roda-pé seguinte), denominada Encontro Ser-Tão Brasil. Este Encontro traz no seu nome um conceito que ao 
convidar o participante a adentrar os sertões do Brasil o provoca a pensar sobre a intensidade do ser brasileiro. 
Para maiores detalhes ver página 17. 
3 Organização não governamental fundada em 1994, que tem como missão “despertar nas pessoas e 
comunidades, por meio da arte, a sensibilidade para formas criativas e inovadoras de ação coletiva, que revelem 
a força do povo brasileiro e suas culturas e dêem suporte a movimentos de cidadania, a partir do nível local como 
vetores de transformação social e desenvolvimento sustentável”. Para maiores informações ver: 
www.criando.org.br ou consultar MILET (2002). 
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tão presente e pulsante no imaginário dos brasileiros, nas letras, nas artes e na forma de dizer 

e de revelar quem somos.  

Até os cinco anos de idade, vivi na roça4 (categoria específica que identifica, na região 

onde nasci, a chamada zona rural5). Eu e minhas irmãs não tínhamos acesso a brinquedos 

industrializados, nem a livros infantis; então, brincávamos com a imaginação e a invenção de 

tudo. Com o balanço do cajueiro situado em frente à casa, com os bezerros que ficavam à 

tardinha em um curral pequeno, apartados das vacas, com as impressionantes mil pernas do 

gongo (centopéia), que ao ser tocado se enrolava todo. Mas era o bule-bule6 que nos dava a 

direção do futuro. Esses eram os brinquedos preferidos. Quase não nos relacionávamos com 

pessoas diferentes; éramos nós cinco da família, o vaqueiro (agregado) Raimundo, os vizinhos 

distantes, Seu Pedro e Dona Valdomira, as árvores e os animais. 

Chegada a hora de ir para a escola, fomos morar na cidade, Serrolândia, pequeno 

município do interior, no norte da Bahia. Divide a sua paisagem com os matos secos do Semi-

Árido e com algumas serras verdes; localiza-se no Piemonte da Chapada Diamantina. Sua 

população, segundo dados do IBGE, era de 12.616 habitantes, em 2000, sendo 6.042 

moradores da zona urbana e 6.574 da zona rural7. A população local sobrevive basicamente 

da agricultura e da pecuária; há cerca de quinze anos, criou-se um complexo de 

aproximadamente vinte fábricas de bolsas e brindes para exportação, que emprega boa parte 

da população local, em sua maioria mulheres e jovens. Como a maior parte das pequenas 

cidades do Brasil, Serrolândia sofre com a escassez de políticas públicas, principalmente 

aquelas voltadas para a juventude.  

Nas itinerâncias por lá, como adolescente e jovem, perambulei por diferentes espaços 

de formação e militância que considero fundamental para as escolhas na vida adulta. 

Participei intensamente da vida escolar como estudante e depois como professora, sempre em 

escolas públicas; dos movimentos de juventude (Pastoral da Juventude do Meio Popular - 

PJMP), da Igreja Católica; de grupos de teatro popular (a exemplo do “Cala a Boca Já 

Morreu!”); do trabalho com alfabetização de adultos no Círculo de Cultura. Passei, também, 

pela direção do Sindicato de Professores (APLB), pelo movimento estudantil e pelo Partido 

dos Trabalhadores, paralelamente à formação universitária em História na Universidade 

                                                
4 Fazenda Baixa Fria, localizada a 11 km da sede do Município de Serrolândia. 
5 Para um aprofundamento da discussão sobre roça como categoria, ver SANTOS (2006). 
6 Nome popular da crisálida – etapa intermediária entre a lagarta e a borboleta. 
7 IBGE. Censo Demográfico de 2000. 
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Estadual da Bahia – UNEB de Jacobina, quando tornei-me professora de escola pública, na 

zona rural, no povoado de Salamin8. 

Sempre vivi imersa em um ambiente permeado de elementos e aspectos rurais, pois, 

além de pertencer a uma família de origem rural de ambos os lados, trabalhei durante anos 

com meu pai em seu comércio, a Casa do Fazendeiro, onde lidava diariamente com a 

população rural da região. Apesar disso, só me dei conta da minha relação com a ruralidade e 

da identificação com as questões referentes ao Sertão quando cheguei em Salvador, e mais 

precisamente ao CRIA, em 1999.  

Primeiro, por me perceber diferente dos soteropolitanos, na fala e nos gostos. Na 

Escola de Teatro da UFBA, aonde vim buscar um aprofundamento na minha formação 

artística, toda vez em que falava, em que lia, ou que representava, era abordada com perguntas 

do tipo: você é pernambucana? A diferença na forma de falar, no registro oral, é muito 

marcante para o migrante que chega do interior da Bahia para a capital. Percebi que o fato de 

se ouvir um sotaque e pronúncia diferentes dos habituais, sobretudo sem a palatalização do t e 

do d, levava os soteropolitanos a relacionarem de imediato o emissor, muitas vezes oriundo 

do interior da Bahia, com o pernambucano ou com alguém do Nordeste, região esta, da qual 

Salvador, mesmo a integrando oficialmente, parece não se reconhecer como parte.  

Depois, fui compreendendo as diferentes lógicas, principalmente na velocidade do 

tempo e das distâncias geográficas. Todas essas impressões aguçaram a curiosidade em 

conhecer essa grande cidade, tão fascinante, tão diferente de outros pedaços da Bahia e tão 

centrada em si mesma. 

Foi quando conheci o CRIA, um espaço cultural que promove a formação e um 

intercâmbio criativo entre comunidades/bairros de Salvador, escolas públicas da Região 

Metropolitana, cidades do interior da Bahia e outros estados do Nordeste (Pernambuco e 

Ceará). Ao conhecê-lo, reconheci a mim mesma num processo de fortalecimento de crenças e 

desejos no campo da arte e da educação. Compreendi mais o Brasil, a Bahia e o Sertão e 

através de experiências estéticas coletivas identifiquei-me com tal trabalho. Ao mesmo tempo 

em que me aproximei do CRIA, fui apresentada ao Movimento de Intercâmbio Artístico 

Cultural pela Cidadania - MIAC9, um importante movimento cultural (instigado pelo CRIA), 

que se articulou em rede na cidade de Salvador, chegando a reunir quase duzentas instituições 

e grupos culturais. A partir da inserção nessa experiência de juntar pessoas e instituições de 
                                                
8 Distrito do Município de Serrolândia localizado a 9 km da sede. 
9 Para saber mais sobre o MIAC consultar FERNANDES (2005) ou MENEZES (2005).  
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Salvador para fazer arte, conhecer-se e ampliar a luta pelos direitos da criança e do 

adolescente, fui apresentada, de fato, à encantadora e pobre cidade de Salvador – “Oh! quão 

dessemelhante” –, seus becos e ruas, seu povo e sua história de luta e de beleza que reinventa 

a vida cotidianamente. Já completamente envolvida pelo MIAC, passei a integrar a equipe, 

quando realizamos grandes festivais de arte-educação em Salvador, podendo, então, aprender 

mais sobre as matrizes étnicas formadoras do povo baiano (principalmente a africana), 

presentes na expressão dos soteropolitanos. 

Paralelamente a essa experiência, tornei-me professora do Estado, lecionando História 

e Filosofia no turno da noite em escolas nos bairros de Cajazeiras e Jequitaia. Essa vivência 

também foi importante como uma outra forma de conhecer as faces e as faltas de Salvador.  

Mas foi em 2001, com a experiência de um programa de arte-educação10 em sete 

cidades do interior da Bahia, que voltei ao “lá” de onde vim e cheguei mais perto de mim 

mesma e das minhas referências identitárias. Foi como pegar a estrada de volta e redescobrir o 

Brasil e a Bahia, embaixo do céu estrelado da lona azul do Circo Picolino, passando pelas 

mais diferentes regiões da Bahia. De Barreiras a Juazeiro, pude conhecer mais a nossa história 

e ver quão diversas são as manifestações culturais existentes neste estado, através de Tieta – a 

lavadeira que foi artista de circo; de Dona Maria do Carmo – cantadeira que faz panela de 

barro; do Nego d’água que protege o Velho Chico; de Seu Nego Véio - puxador do “boi 

mirim”, que ensina a arte de viver aos seus netos; e tantos outros grandes mestres e histórias 

escondidas por aí. Senti-me como um Miguilim, personagem infantil de Guimarães Rosa, que 

na primeira vez que sai da sua roça, o Mutum, ouve de um viajante que já estivera por lá: “É 

um lugar bonito, entre morro e morro, com muita pedreira e muito mato, distante de qualquer 

parte; e lá chove sempre...”, e fica estupefato ao descobrir quão bonito é o seu lugar (2001, p. 

27). 

Dessa experiência nasceu o grupo ARTe CULtura AÇÃO, atualmente composto por 

dezoito cidades do interior, que trouxe para o repertório do CRIA novas questões políticas, 

relacionadas principalmente à convivência com o Semi-Árido; às diferenças regionais; às 

diversas manifestações artísticas e culturais existentes na Bahia; à dificuldade no processo de 

participação da gestão pública nas pequenas cidades; aos saberes relacionados à terra, entre 

outras questões. Foi principalmente com o pessoal da região de Irecê (do Grupo de Apoio e 

                                                
10 O Programa TIM Arte-educação foi realizado pelo CRIA em parceria com outras ONGs de Salvador que 
trabalham com arte. Objetivou formar Núcleos de Arte-educação em sete municípios da Bahia (Ilhéus, Itabuna, 
Barreiras, Feira de Santana, Juazeiro, Jequié e Vitória da Conquista) visando a provocar os artistas, jovens e 
educadores a se aproximarem das políticas culturais locais. 
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Resistência Rural e Agrária - GARRA), que trabalha a agricultura orgânica com pequenos 

produtores rurais, que pude compreender uma série de questões relacionadas às 

especificidades da região onde nasci, inclusive o porquê meu pai nos levava, mesmo contra a 

nossa vontade, para plantar milho e feijão em todo dia 1º de maio, na roça onde cresci, e 

repetia, ano após ano, a seguinte frase: “É para vocês aprenderem a dar valor ao que comem”. 

Também começamos a discutir nesse grupo as implicações de um modelo de 

desenvolvimento imposto às pequenas localidades do Brasil, pautado em uma lógica 

urbanocêntrica e homogeneizadora. Para o professor José Eli da Veiga (2003), o Brasil segue 

uma lógica absurda de desenvolvimento, tendo como referência um único modelo para todo o 

país. Segundo o autor, “o Brasil considera urbana toda sede de município (cidade) e de distrito 

(vila), sejam quais forem suas características”. Segundo as últimas estatísticas (IBGE, 2000) o 

Brasil seria mais de 81% urbano, sendo o rural visto como “mero resíduo, destinado a rápido 

desaparecimento” (p. 24).  

Esse grupo/rede ARTe CULtura AÇÃO, em conjunto com os demais territórios 

participantes do Programa de Educação para a Cidadania do CRIA, realiza anualmente uma 

grande ação denominada Encontro Ser-Tão Brasil. Esse importante espaço de intercâmbio 

cultural tem conseguido dar visibilidade às diferentes manifestações culturais da Bahia, 

promovendo uma troca de saberes e das artes produzidas pelos participantes da capital e do 

interior do estado. A participação sistemática nesse espaço foi fundamental para alimentar e 

reafirmar questões propostas pela pesquisa. 

Foi no processo de ampliação dessa “rede” que conseguimos mobilizar representantes 

da cidade de Serrolândia para integrar esse grupo. Dessa forma, tenho aprendido a olhar com 

mais inteireza para o meu lugar de origem, tanto através do teatro alegre e colorido feito pelos 

jovens do grupo Artefato, como pelos versos sábios do trovador Seu Gervácio, da sanfona de 

Marotinho e da persistência de antigos companheiros da Rádio Comunitária Serrote FM.  

Depois de tantas andanças, senti a necessidade de investigar e analisar, de forma 

sistemática e conceitual, questões referentes a essas experiências e inquietações relacionadas 

ao processo de construção da identidade baiana e a sua relação com a sertanidade. Busquei, 

então, desenvolver esta pesquisa permeada por conceitos e pressupostos do campo científico, 

formulados por pensadores que nos ajudam a enxergar de forma mais crítica e analítica o 

objeto de estudo escolhido.  
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Após esse percurso trilhado, posso ver mais claramente que as minhas experiências e 

aprendizados, imbricados de diálogos e dimensões coletivas, preenchem de sentido a condição 

de “pesquisadora-aprendente”, que se coloca como sujeito e objeto da sua própria 

investigação. É a partir deste reconhecimento que pretendo desenvolver esta pesquisa, 

procurando compreender como e em que sentido o discurso hegemônico da baianidade, 

centrado na cidade de Salvador e seu Recôncavo, se afirmou como única referência 

identitária para os baianos e não-baianos, e perguntar se existe lugar para a sertanidade 

no conjunto de referências que comumente se denominou de identidade baiana. 

Todas estas questões, como visto, partem de uma inquietação pessoal como migrante 

do interior para a capital, por perceber como as diferenças regionais dentro de um mesmo 

estado são marcadas por uma lógica hierárquica e discriminatória na convivência cotidiana e 

por insatisfações a respeito das formulações em torno de políticas culturais do governo 

estadual11, inteiramente voltadas para a capital e seu entorno.  

É por tudo isto que, em diversos momentos no decorrer desta Dissertação, eu me 

coloco na primeira pessoa do singular, posto que a atividade de pesquisa a que corresponde 

este trabalho é indissociável do movimento de contínua construção de mim mesma. Preferi, 

então, deixar descoberta ao leitor a relação íntima entre a pesquisa e a existencialidade. 

 

 

 

 

 

                                                
11 É importante esclarecer que me refiro às políticas culturais ligadas ao turismo que foram implementadas nos 
últimos anos pelo governador Paulo Souto, até 2006. Devido à recente mudança de governo, ainda não é possível 
analisar as mudanças ou permanências nessa área. 



1   INTRODUÇÃO 

 
OU 
 

PARA UM COMEÇO DE CONVERSA 

 
 

 
Ficar de frente para o mar, 

de costas pro Brasil não vai fazer 
 deste lugar um bom país. 

Milton Nascimento & 
 Fernando Brant 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia do Sertão de Canudos – encontrada no google. 
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1.1   OS MARCOS DA PESQUISA 

 

Inicialmente o (pré)projeto de pesquisa SER-TÃO BAIANO: Os estudos identitários na 

escola contemporânea, trazia como corpus de análise a experiência de arte-educação do 

Centro de Referência Integral de Adolescentes – CRIA, através do seu Programa de Educação 

para a Cidadania, visando a perceber mudanças nas escolas participantes do Programa em 

relação aos discursos sobre a identidade cultural baiana. O centro da discussão era o currículo 

da escola pública e a sua ressignificação na interação com experiências alternativas de 

educação e arte, no que tange às questões identitárias. 

Ao me aproximar mais atentamente das leituras sobre as complexas noções de 

identidade, alteridade, discurso, entre outras questões, percebi que apenas dois anos de estudo 

não seriam suficientes para refletir sobre o objeto e responder a tantas questões e inquietações 

do complexo sistema escolar, e que o fato de enveredar por uma discussão identitária tendo a 

escola como foco traria o risco de ficar presa às discussões referentes à problemática da 

educação formal. Diante disso, optei por focalizar a discussão na formulação do texto da 

identidade baiana e sua tensa relação com o texto identitário do Nordeste e principalmente do 

Sertão. Para deslindar tal questão, parti de um breve percurso histórico do processo de 

construção do discurso de brasilidade, tomando como possível referência temporal para a 

pesquisa o período que vai do final do século XIX até meados do século XX e utilizando 

como corpus principal uma gama de pensadores brasileiros, a exemplo de Euclides da Cunha, 

Gilberto Freyre e Eurico Alves; além de algumas obras estéticas, musicais e literárias, a 

exemplo de Jorge Amado, Guimarães Rosa, Luiz Gonzaga e Dorival Caymmi. Tudo isto 

equivale a: 

 
• Compreender como se constituiu o imaginário sobre o Sertão no processo de 

construção do texto de brasilidade; 

• Analisar a composição do texto da baianidade, tendo como principal referência 

a literatura produzida por Jorge Amado e o aparato estético e político que a 

sustenta e a atualiza; 

• Problematizar a visão hegemônica da cultura baiana tal como é divulgada pela 

imprensa e pela política cultural do Estado; 

• Verificar os motivos de uma possível negação da presença de uma tradição 

rural/sertaneja na Bahia; estado onde dois terços do território estão na região 
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do Semi-Árido e em que a maioria da população da capital é oriunda das 

cidades do interior12.  

 

 

1.1.1 O Contexto do Problema 

 

Como resultado do itinerário narrado, a pesquisa objetivou compreender como o 

discurso hegemônico da baianidade, centrado na cidade de Salvador e no Recôncavo, se 

afirmou como única referência identitária para os baianos e não-baianos, a partir das seguintes 

questões norteadoras: 

 

1. Por que esse estado de tão ricas e variadas representações culturais elegeu 

como referência apenas uma região, Salvador e o Recôncavo, para compor o 

texto da baianidade?  

 

2. Existe lugar para a sertanidade no conjunto de referências que comumente se 

denominou de identidade baiana? 

 

Ao referir-me ao termo identidade baiana ou baianidade, reporto-me a um conjunto 

de referências identitárias acerca dos modos de construção e de percepção do pertencimento à 

Bahia. Bahia esta que, para os não-baianos e para muitos habitantes do interior do estado, 

compreende apenas a cidade de Salvador e o Recôncavo, não coincidindo, portanto com os 

limites geopolíticos do estado da Bahia. A baianidade pode ser pensada como a representação 

de um modo de vida idealizado, dotado de características peculiares que se diferencia do resto 

do Brasil. 

Diversos estudiosos (antropólogos, historiadores, sociólogos, entre outros) já se 

debruçaram sobre o conceito da baianidade produzindo variadas compreensões do mesmo. 

Dentre estes, tomarei como referência o sentido ao qual Milton Moura (2001) a definiu como 

construto, como um texto que se configura através de representações simbólicas e estéticas 
                                                
12 O Semi-Árido, no estado da Bahia, é formado por 264 municípios, compreendendo uma área de 388.274 km2, 
com uma população de 6.316.846 habitantes. Isso significa dizer que essa área corresponde a 70% do estado e 
48% da sua população. Dados oriundos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. Para 
maiores informações, ver www.cpatc.empraba.br e Mapa do Semi-Árido Baiano, em anexo. 
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produzidas por uma variedade de artistas, intelectuais e agentes políticos, baianos e não-

baianos, através do qual se definiu o que deve ser lembrado/evidenciado e o que deve ser 

esquecido/apagado. Em síntese, segundo o autor, a baianidade seria “um todo complexo de 

contornos relativamente definidos, e por outro lado, suficientemente flexíveis para permitir 

reparos e reformulações” (p. 165). Como se pode ver, trata-se de um conceito complexo, 

amplo e até mesmo permissivo. Ao tratar a noção de identidade como texto, Moura se refere a 

uma formulação ou elaboração que anuncia o perfil de um sujeito ou de um 

coletivo/sociedade. As identidades são forjadas como uma tessitura, um entrelaçamento de 

idéias que compõe um arranjo hegemônico na significação de quem somos. 

As discussões sobre baianidade realizadas na academia nos últimos anos13, geralmente 

colocam em debate o modelo de identidade produzido e veiculado sobre a Bahia pelo olhar da 

publicidade, na qual a mesma é vista, segundo Roberto Albergaria, como “uma espécie de 

paraíso singular e total, onde a partir da miscigenação se gerou um caldo cultural muito 

próprio e feliz” (2002, p. 21). Apesar de pensar criticamente sobre essa imagem de Bahia, 

esses estudos centram-se no Recôncavo, tendo como principal referência a cidade de 

Salvador, problema que se reproduz em importantes estudos históricos. Segundo Antônio 

Risério (1993), o olhar centrado na cultura de Salvador, “Cidade da Bahia14”, nome pela qual 

é chamada por alguns baianos e enfatizado na obra de Jorge Amado, deve-se ao fato de que a 

elite tradicional baiana, após o lento processo de declínio econômico e político do final do 

século XVIII, sente a necessidade de ostentar o seu passado glorioso, buscando a antiga 

referência da capital colonial do Brasil, questão essa que será desenvolvida no terceiro 

capítulo. 

Sabendo das dimensões geográficas e das singularidades culturais do estado, 

principalmente no que diz respeito às diferenças culturais das regiões litorâneas e do Semi-

Árido, e a partir dos estudos sobre Sertão, Nordeste e a construção da imagem do 

nordestino/sertanejo, é necessário discutir mais profundamente a constituição da cultura 

baiana, investigar como e por que esse estado de tão ricas e variadas representações culturais 

construiu a sua dizi-visi-bilidade a partir de uma única região, conseguindo disseminar uma 

imagem de Bahia de forma a se apresentar como consensual e aparentemente aproblemática. 

                                                
13 Principalmente por estudiosos das Faculdades de Ciências Humanas e de Comunicação da UFBA. 
14 A cidade de Salvador é conhecida mundo afora como Cidade da Bahia desde o século XVII, principalmente 
através dos poemas de Gregório de Mattos, a exemplo de “À Cidade da Bahia”. Spina, S. (1995).  
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Mesmo havendo uma ampliação dos trabalhos e investigações na área dos estudos 

culturais referentes à Bahia, pautados na relação de alteridade, no respeito às diferenças e no 

reconhecimento das chamadas minorias, a questão da diversidade baiana ainda não é 

problematizada o suficiente. Para discutir a complexidade da sociedade baiana e suas 

múltiplas facetas, não podemos trabalhar com uma idéia de unicidade, como seria o caso da 

“identidade oficial baiana”.  

A população afastada do litoral, do interior, do Sertão, principalmente a do Semi-

Árido baiano, pouco se identifica com o estilo de vida litorâneo: a culinária, a economia 

marítima e as festividades religiosas, as manifestações culturais não têm o mesmo significado, 

pois são diferentes as lógicas, as noções de tempo e de espaço e certos valores de convivência. 

E mesmo no contexto global, em que as distâncias espaciais e temporais são encurtadas pelos 

meios de comunicação, nota-se que o estereótipo do sertanejo ainda perdura nesse espaço 

metropolitano, reduzido à imagem da seca, da migração e da ignorância, sendo cristalizado 

por algumas obras literárias canônicas15. Essa visão é reforçada ao se produzir uma imagem 

hegemônica e oficial do estado, em que as belezas e os elementos ligados à modernidade se 

concentram em um só espaço – a capital e seu Recôncavo –, em contraponto a toda uma 

região culturalmente muito rica que passa a ser um desconhecido dentro de um mesmo 

território (estado).  

No sentido de verificar se na composição da tessitura de referências comumente 

chamada de identidade cultural baiana há espaço para elementos de uma identidade sertaneja, 

ou de uma sertanidade, passei então a desenvolver a presente pesquisa. Nesse processo, pude 

compreender que a imagem oficial e hegemônica da Bahia, implementada por uma política 

cultural que prioriza o turismo e a legitimação dos seus governantes e que é amplamente 

divulgada pelos meios de comunicação, deixa de fora todos os outros tantos baianos que não 

correspondem a esse modelo de Bahia.  

Para analisar as principais questões levantadas acima, parto do estudo de um contexto 

mais amplo, da compreensão do cenário nacional do início do século XX, quando o processo 

de construção da identidade nacional está em pauta como uma das principais discussões entre 

os pensadores brasileiros. Tal estudo possibilitou a compreensão do conceito de Sertão como 

construção temporal e geográfica, que aparece de forma ambivalente nos discursos de 

brasilidade, como uma espécie de metáfora para o Brasil; bem como possibilitou verificar o 

                                                
15 A exemplo de: Vidas Secas de Graciliano Ramos, O Quinze de Rachel de Queiroz, Os Sertões de Euclides da 
Cunha, Fogo Morto de José Lins do Rego, entre outros. 
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poder simbólico desses discursos que, a partir da sua organização regional, afirmam, cada 

qual a seu modo, ser cerne da nacionalidade. 

Tendo em vista que os principais discursos de brasilidade em disputa são compostos 

pelo Sul/Sudeste (liderado por São Paulo) e pelo Norte/Nordeste (liderado por Pernambuco), 

levantei as seguintes questões: Onde estava o berço do Brasil e o que dizia a elite da sua 

antiga capital no processo de construção do discurso nacional? Como se deu o processo de 

integração desse estado à região Nordeste e qual a relação identitária entre a Bahia e o 

Nordeste? (região que elege o sertanejo para ser o seu representante). Tal percurso visa 

compreender como cada qual, Nordeste e Bahia, desenvolveu a sua imagem/identidade. 

Depois de uma composição desse cenário, direcionei a investigação para a 

configuração do texto da baianidade, problematizando a visão hegemônica da cultura baiana 

atualizada e divulgada pela política cultural do estado e verificando os motivos de uma 

possível negação da presença de uma tradição rural/sertaneja na Bahia. Para isso, utilizei a 

seguinte questão: Desde quando, como e por quem foi organizado e construído o discurso 

da baianidade? Parti da hipótese de que esse discurso identitário não considera os elementos 

culturais ligados a sertanidade. Assim pude formular outra questão: Quais os efeitos de uma 

lógica hierarquizante, urbanocêntrica e homogeneizadora nesse âmbito de construção de 

identidades? 

Nessa discussão, é interessante levar em conta que mesmo que a Bahia tenha sido o 

cenário de uma das mais importantes e polêmicas obras literárias responsáveis pela 

constituição da imagem do sertanejo no Brasil e que, até hoje, fundamenta discursos de 

brasilidade: Os Sertões, de Euclides da Cunha, seu texto identitário hegemônico não faz 

menção a nenhum dos elementos que caracterizaram essa epopéia euclidiana.  

Como visto, todas as questões levantadas e a problematização sobre o discurso 

hegemônico da baianidade partem de uma inquietação em relação aos valores e 

comportamentos, fundamentados em uma lógica hierárquica e discriminatória em relação ao 

“outro”, o sertanejo, que são exercitados na convivência cotidiana, e se reproduzem em 

diversos níveis sociais.  
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1.1.2   Os Referenciais Teóricos e a Temática 

 

Discutir identidade é discutir alteridade, invenção, discurso, poder simbólico, 

estereótipo... Para compreender o processo de constituição daquilo que correntemente se 

chama de identidade cultural baiana, ou simplesmente baianidade, partirei da compreensão 

de como as imagens identitárias são formadas/organizadas no campo social. Para isso, 

dialoguei prioritariamente com o conceito de estereótipo de Homi Bhabha (1998) e com os 

conceitos de poder simbólico e região de Pierre Bourdieu (2005), além de abordar questões 

levantadas por Gilberto Freyre16, Durval Muniz Albuquerque Jr17, Milton Moura18 entre 

outros tantos estudiosos que serviram como inspiração teórico-metodológica desta pesquisa.  

Nas páginas seguintes discorrerei especificamente sobre os conceitos de Bhabha e 

Bourdieu, acima citados, por considerá-los como a fundamentação teórica principal que dá 

sustentação a tal pesquisa, perpassando toda construção epistemológica da presente discussão.  

Homi Bhabha, em A Outra Questão: o Estereótipo, a Discriminação e o Discurso do 

Colonialismo (1998), discute a questão da alteridade a partir da construção do estereótipo no 

discurso colonial. Essa construção ideológica, que aparece como uma das principais 

estratégias do poder discriminatório, oscila de forma ambivalente entre uma idéia de 

representação fixa do “outro”, como um já conhecido, e uma idéia que precisa ser 

permanentemente repetida para ser apreendida por contextos em constante mutação. A fim de 

marcar a diferença cultural de forma hierárquica, o discurso colonial depende paradoxalmente 

do conceito de fixidez, ao mesmo tempo em que revela uma necessidade ansiosa de repetição 

na construção da alteridade.  

É a repetibilidade e a visibilidade em excesso de algum traço/marca de um 

determinado povo ou sujeito colonial que dá validade à construção do estereótipo e produz 
                                                
16 De Gilberto Freyre, foram utilizados prioritariamente o Manifesto Regionalista do Nordeste publicado em 
1967, documento imprescindível para compreender a construção de uma região e de uma identidade para o 
Nordeste. Também foi fundamental a utilização da sua mais importante obra Casa Grande & Senzala, (1992) no 
sentido de compreendê-la como marco fundamental na mudança do pensamento brasileiro, a partir da sua teoria 
da miscigenação. Além de textos e artigos inspiradores sobre a Bahia.  
17 De Durval Muniz Albuquerque Jr., dialoguei especialmente com o livro Nordestino, uma invenção do falo, 
uma história do gênero masculino (2003) que serviu de base para um maior aprofundamento sobre o pensamento 
de Gilberto Freyre e dos demais regionalistas do Nordeste que elegeram a figura do sertanejo como um 
representante da identidade regional. Além de utilizar a sua mais conhecida obra, A Invenção do Nordeste e 
outras artes (2001), relevante no sentido de compreender de forma crítica a construção histórica dessa região.  
18 De Milton Moura, utilizei especialmente a sua tese de doutoramento Carnaval e Baianidade: arestas e curvas 
na coreografia das identidades no Carnaval de Salvador (2001). Fundamental para pensar a identidade baiana 
como texto/discurso que se constrói a partir de um complexo de falas autorizadas de baianos e não-baianos.  
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um efeito de verdade em uma idéia estabelecida sobre o outro; desta forma, articula-se uma 

série de modos de diferenciação, prioritariamente raciais e sexuais, para embasar as práticas 

discursivas da hierarquização cultural. Segundo Bhabha: 

O objetivo do discurso colonial é apresentar o colonizado como uma 
população de tipos degenerados com base na origem racial de modo a 
justificar a conquista e estabelecer sistemas de administração e instrução. 
(idem, ibidem, p. 111). 

Essa forma de representação do colonizado, que se pressuporia um “outro” 

desconhecido, se propõe a dizer e a saber algo que lhe é totalmente conhecido e familiar, 

portanto, possível de ser apreendido na sua “essência” para ser governado. É um discurso que 

se apóia no reconhecimento e repúdio de diferenças raciais, culturais e históricas. Embora o 

autor explicite tais implicações a respeito do estereótipo na construção do discurso colonial, 

propõe que o pensemos como uma forma de representação mais complexa, contraditória e 

ambivalente, “ansiosa na mesma proporção em que é afirmativa” (idem, ibidem, p. 110).    

Tomando de empréstimo um conceito usado na psicanálise por Freud, Homi Bhabha 

vai mais além e nos propõe pensar o estereótipo como fetiche; o autor parte da idéia de que, 

assim como para a psicanálise freudiana existe um ideal de sujeito que possui “falo/pênis”, 

quem não o possui busca substituí-lo simbolicamente por algo (mito da castração). No 

discurso colonial, existe um ideal de “sujeito humano universal” sendo esse sujeito homem, 

branco, europeu, racional; logo, para todos aqueles que não se adequarem a esse padrão de 

humanidade, haverá sempre um sentimento de ausência, de falta. É apresentada aí uma idéia 

da diferença como anormalidade, não tendo a mesma raça, gênero e cultura, os diferentes são 

qualificados como seres hierarquicamente inferiores.  

O estereótipo como fetiche no discurso colonial representaria um jogo simultâneo 

entre a necessidade de mascaramento do real (por parte do colonizado), que parte de um 

sentimento de ausência (fixa-se a identidade como fantasia da diferença), ao mesmo tempo 

em que há uma repetição das histórias que registram sucessivamente a falta percebida (por 

parte do colonizador). A esse jogo simultâneo, Bhabha denomina de metáfora e metonímia:  

O fetiche ou estereótipo dá acesso a uma “identidade” baseada tanto na 
dominação e no prazer quanto na ansiedade e na defesa, pois é uma forma de 
crença múltipla e contraditória em seu reconhecimento da diferença e recusa 
da mesma (idem, ibidem, p. 116). 
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Todo esse conflito é explicitado para ambos, colonizador e colonizado, na enunciação 

de uma espécie de fantasia ou mito da origem racial/cultural, de um desejo de originalidade 

continuamente ameaçado pela presença da diferença, “(...) aquela ‘alteridade’ que é ao mesmo 

tempo um objeto de desejo e escárnio, uma articulação da diferença contida dentro da fantasia 

da origem e da identidade” (idem, ibidem, p. 106). 

Podemos dizer, então, que aquilo que constitui o sujeito no discurso colonial são suas 

posições ambivalentes em relação à diferença, o constante conflito entre o reconhecimento e a 

recusa simultânea da diferença, o que é considerado por Bhabha como a principal estratégia 

de dominação do poder colonial, exercida em relação ao estereótipo.                                                                                                                                        

Nessa discussão proposta pelo autor, o que aparece de novo é justamente pensar o 

estereótipo de forma ambivalente. Em nenhum momento é negada a sua construção como 

estratégia de poder discriminatório e como um exercício colonialista autoritário; porém, o 

colonizado não aparece aí apenas como objeto ou vítima, e sim como elemento atuante. A 

idéia do jogo identitário simultâneo, que envolve colonizador e colonizado em uma posição 

conflituosa e contraditória em relação à diferença, subverte a lógica tradicional de pensar o 

discurso colonial somente a partir dos binarismos da dominação. Assim, através da sua forma 

movente, Bhabha convida o leitor a deslocar os lugares fixos e dicotômicos presentes nas 

análises sobre a situação colonial: opressor/oprimido, dominador/dominado, colocando 

ambos, colonizador e colonizado, num mesmo jogo ambivalente de reconhecimento e recusa 

da diferença, desejo e repúdio da imagem do outro. Assim, convida-nos a compreender o 

discurso do estereótipo através dos processos de subjetivação, com suas múltiplas relações de 

poder.  

 A discussão sobre o conceito de estereótipo proposto por Bhabha como estratégia de 

poder na construção do discurso colonial interessa aos efeitos de discutir a reprodução dessa 

lógica discursiva no âmbito nacional (Brasil), regional (Nordeste), e estadual (Bahia). Esse 

procedimento visa a perceber quais os efeitos dessas disputas identitárias internas, na tentativa 

de impor uma representação hegemônica. 

Assim como Bhabha traz o complexo conceito de estereótipo como ambivalência, 

proporcionando compreender o poder das formas discursivas no jogo identitário, Pierre 
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Bourdieu, de outra forma, trata da função ideológica presente na enunciação ou do poder 

simbólico presente nos discursos sobre região 19.  

Ao tratar das relações de poder social presentes na construção de sentido do mundo, 

Bourdieu anuncia o conceito de “poder simbólico”, poder que, apesar de estar presente em 

todas as relações sociais, não pode ser percebido facilmente como as relações de poder 

produzidas pelas forças físicas ou econômicas. Atua eficazmente no imaginário dos 

indivíduos como forma de construção da realidade, pois é exercido através de sistemas 

simbólicos (arte, religião, língua...) que, de diferentes formas e ao longo do tempo, 

reproduzem idéias pré-estabelecidas (por um grupo dominante) como verdades naturais e 

inquestionáveis; é, pois, através de um sistema legítimo de educação/transmissão do 

conhecimento que se inculca um sentido homogêneo de mundo, no qual os interesses de 

alguns poucos aparecem como interesses gerais. Essa situação gera uma integração fictícia da 

sociedade, possibilitando o estabelecimento e a manutenção de uma determinada ordem 

social. 

A construção de uma visão homogênea sobre o mundo e a manutenção de uma ordem 

social só são possíveis, segundo Bourdieu, porque existe uma espécie de consenso sobre o 

qual dominantes e dominados partilham de uma única lógica social. A função essencial dos 

símbolos seria, portanto, a da “integração social”. Para que a constituição desse consenso ou 

concordância entre as inteligências seja possível, os sistemas do campo simbólico atuam no 

sentido de legitimar uma cultura como dominante/hegemônica, quando, ao mesmo tempo em 

que conseguem gerar sentimentos de pertença e de unidade cultural entre os diferentes, 

impõem determinados princípios (sistemas) de classificação para diferenciar, de forma 

hierárquica, as classes e/ou indivíduos pertencentes a uma mesma sociedade. Neste sentido, os 

sistemas simbólicos, como instrumentos de conhecimento e de comunicação, contribuem para 

a dominação de uma classe sobre a outra, legitimando a violência simbólica exercida, de 

forma indireta, pela cultura dominante. Segundo Bourdieu, 

A cultura que une (intermediário de comunicação) é também a cultura que 
separa (instrumento de distinção) e que legitima as distinções compelindo 
todas as culturas (designadas como subculturas) a definiram-se pela sua 
distância em relação a cultura dominante. (2005, p. 11) 

                                                
19 Textos base para a discussão: Sobre o Poder Simbólico e A identidade e a representação. Elementos para uma 
reflexão crítica sobre a idéia de região. Respectivamente os capítulos I e V de O Poder Simbólico. Rio de 
Janeiro. Ed. Bertrand Brasil, 2005. 
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É nesse processo de definição do que está dentro (centro) e do que está fora (periferia) 

que Bourdieu propõe uma análise de forma ampla e crítica sobre o conceito de região, tanto 

como uma invenção da diferença no campo social quanto como objeto de luta pela autoridade 

científica no campo científico/intelectual.  

O autor parte da etimologia da palavra, na qual região estaria ligada diretamente aos 

princípios de di-visão (diacrises, regere fines, regere sacra), remetendo-nos a idéias como: 

traçar fronteiras, separar, delimitar, demarcar território, afirmar por decreto a descontinuidade 

a partir da idéia de um Centro. Esse ato é sancionado como uma espécie de lei porque é 

realizado por uma personagem de reconhecida autoridade entre o coletivo que é capaz de 

enunciar uma verdade. “É um ato de conhecimento, o qual por estar firmado, como todo o 

poder simbólico, no reconhecimento, produz a existência daquilo que enuncia”. (idem, 

ibidem, p. 114).  

Desta forma, uma enunciação que parte de um lugar de poder instituído é capaz de 

produzir efeitos tão ou mais eficazes que outras formas de poder. A idéia anunciada 

concretiza-se através de um discurso que se afirma pela força da palavra de quem tem o 

direito à voz. Neste contexto, Bourdieu nos chama a atenção para a força da enunciação, do 

discurso como um dos veículos mais poderosos no sentido de invenção da realidade, retendo o 

poder de “fazer sobrevir o porvir anunciado”. Assim, 

O acto da magia social que consiste em tentar trazer à existência a coisa 
nomeada pode resultar se aquele que o realiza for capaz de fazer reconhecer 
à sua palavra o poder que ela se arroga por uma usurpação provisória ou 
definitiva, o de impor uma nova visão a uma nova divisão do mundo social... 
(...) o auctor, mesmo quando só diz com autoridade aquilo que é, mesmo 
quando se limita a enunciar o ser, produz uma mudança no ser... (idem, 
ibidem, p. 114 e 116). 

Deste modo, é possível compreender que os discursos de constituição identitária aqui 

estudados – brasilidade, nordestinidade e baianidade – se construíram a partir de diferentes 

vozes autorizadas e se consolidaram justamente porquanto se apresentam como enunciados 

advindos de um lugar de poder instituído. 

Para Bourdieu, a comunicação se dá como “interação socialmente estruturada”; quem 

tem o poder da fala entra em comunicação num campo onde as posições já se encontram 

objetivamente estruturadas (ORTIZ, 1983). Neste sentido, para que cada espaço/região possa 

existir concretamente como realidade, reconhecida por um coletivo, criam-se diferentes 

critérios de delimitação, segundo diferentes interesses que se vão delineando na construção de 
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um discurso que organiza a diferença e estabelece uma idéia do “ser” através de uma 

representação cultural/simbólica. 

As formas de delimitação das regiões, apesar de se fazer crer que existem 

classificações prioritariamente ligadas a elementos da natureza, seguem lógicas arbitrárias 

pautadas em interesses particulares e diversos daqueles que detêm mais força material e 

simbólica. Estas lógicas são freqüentemente fundamentadas na autoridade do discurso 

científico, que, visando estar o mais próximo possível da “realidade” e da razão, elabora 

critérios objetivos, a exemplo da língua, do sotaque e das diferenças climáticas, para definir as 

identidades regionais, determinando uma representação mental sobre tal povo ou etnia. 

Assim, o campo científico como espaço produtor de saber, de poder simbólico, legitima, sem 

meios de contestação, a idéia de fronteira. A fronteira, portanto, “produz a diferença cultural 

do mesmo modo que é produto dessa”. (idem, ibidem, p. 115) 

O que Bourdieu ressalta na sua análise da regionalidade e que aqui interessa 

especialmente abordar é que, apesar de esse processo de regionalização das fronteiras ter sido 

historicamente imposto por um desejo de diferenciação entre povos, classes e modos de vida, 

no sentido hierárquico da diferença, acaba por provocar um interessante movimento de 

afirmação por parte dos “dominados/regionalizados”. Ao se verem em uma posição 

distanciada econômica e socialmente em relação a um centro de poder econômico ou político, 

buscam uma afirmação identitária através da ressignificação do lugar e da imagem que lhes 

foram atribuídos. Para isso, também utilizam mecanismos simbólicos capazes de garantir uma 

visibilidade e um reconhecimento da sua existência e importância perante o outro, o centro. 

Assim: 

O discurso regionalista é um discurso performativo, que tem em vista impor 
como legítima uma nova definição das fronteiras e dar a conhecer e fazer 
reconhecer a região assim delimitada – e, como tal, desconhecida – contra a 
definição dominante, portanto, reconhecida e legítima, que a ignora. (idem, 
ibidem, p. 116) 

A eficácia desse discurso para o reconhecimento perante o outro depende, em primeiro 

lugar, de fazer sentido para o próprio grupo que se anuncia ou que autoriza alguém a anunciá-

lo, sendo necessária à criação de uma visão única da identidade do grupo a partir de elementos 

e propriedades culturais comuns capazes de gerar um sentimento de pertença e a crença em 

uma unidade cultural. Em segundo lugar, isto depende da forma como o mesmo se revela 

publicamente, pois, na maioria das vezes, os movimentos de reivindicação identitária utilizam 

a estratégia do manifesto como forma de reconhecimento público, sendo através da magia das 
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palavras de ordem e do ato de nominação pública que as idéias produzem a existência real das 

coisas.  

Ao tratar do regionalismo como exemplo de luta simbólica, Bourdieu chama a atenção 

para o fato de que, nesse tipo de movimento, é a identidade social e não a individual que dá 

força ao processo de afirmação da diferença; isto ocorre porque os indivíduos, atuando de 

forma isolada, serão facilmente assimilados pela cultura dominante, tendo que fazer 

desaparecer todos os sinais que remetem ao seu estigma, visto como negativo, para serem 

aceitos como parte desta cultura hegemônica. Ao contrário da luta coletiva que, ao invés de 

negar os estigmas que os caracterizam, os afirmam de forma positiva como características que 

os diferenciam dos demais. Neste sentido, subvertem o olhar que os avalia de forma negativa, 

pois que: 

O estigma produz a revolta contra o estigma, que começa pela reivindicação 
pública do estigma, constituído, assim em emblema... ... e que termina na 
institucionalização do grupo produzido pelos efeitos econômicos e sociais da 
estigmatização  (idem, ibidem, p. 125). 

Esse tipo de reivindicação identitária, que Bourdieu chama de revolução simbólica, se 

apropria de todas as vantagens simbólicas associadas a sua imagem para reverter 

estrategicamente o lugar a que foram submetidos, em função dos seus interesses materiais e 

também simbólicos. Afinal “...o mundo social é representação e vontade, e existir socialmente 

é também ser percebido como distinto” (idem, ibidem, p.118). 

Nessa discussão proposta por Bourdieu, um outro aspecto que chama a atenção e que 

interessa especialmente aos efeitos desta reflexão é a reprodução das estratégias de poder 

presentes na construção do discurso identitário do grupo “dominado”. Para o autor, a 

construção de uma coesão sócio-cultural e da crença em “uma visão única da sua identidade e 

uma visão idêntica da sua unidade” parte também da imposição do ponto de vista de quem 

enuncia o “nós”, que define e organiza com autoridade os atributos culturais, os fatos 

históricos e uma idéia de tradição considerada comum àquele coletivo. Portanto, para dar 

existência à coisa nominada, o discurso partirá, também, de um lugar de poder.  

De diferentes formas, tanto Bourdieu quanto Bhabha nos provocam no sentido de 

pensar sobre o poder do discurso, da enunciação, na organização da diferença, bem como 

sobre os lugares do colonizado/dominado e do colonizador/dominante na disputa identitária 

que visa estabelecer uma representação hegemônica. A partir destas questões, interessa 

perceber como essa luta simbólica se reproduz internamente no discurso sobre a identidade 
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nacional ou brasilidade, e principalmente sobre a identidade baiana ou baianidade, fazendo-se 

necessário perguntar quais foram, até agora, os efeitos dessas disputas identitárias internas na 

tentativa de estabelecer uma unidade cultural. 

 

 

1.1.3   As Trilhas da Investigação 

 

O contato com as formulações teórico-metodológicas citadas acima proporcionou-me 

refletir sobre o meu lugar no processo de pesquisa ao optar pela discussão sobre processos 

identitários. Vejo-me como sujeito que influencia e é influenciado no jogo ambivalente da 

construção da minha imagem e da imagem do outro e não apenas como agente passivo ou 

culturalmente excluído dessa composição.  

Como já afirmei, optar por um objeto de pesquisa tão próximo das minhas 

circunstancialidades e vivências não parece uma tarefa fácil, pois ao mesmo tempo em que me 

coloca na condição de pesquisadora, comprometida com o rigor do campo acadêmico, 

também oferece a oportunidade de construir mecanismos que possibilitem pautar e dar voz a 

questões e sujeitos que muitas vezes não encontraram os espaços e as condições para 

manifestar os seus saberes, inquietações, desejos, enfim, suas histórias expressas na sua forma 

de ser.   

Neste sentido, compreendo que: 

(...) teoria e empiria engendram um diálogo que tende a vivificar, vitalizar o 
conhecimento. Teoria e empiria se informam e se formam incessantemente. 
Angustiar-se no método e na teoria é condição sine qua non para 
mergulharmos nos fenômenos humanos realizando, por esta via, um 
empirismo com alma e uma teoria enraizada e encarnada (MACEDO, 2000, 
p. 207).   

Sob esta perspectiva, lancei-me ao propósito de realizar uma pesquisa de cunho 

teórico-conceitual, uma espécie de análise de textos identitários que aproximam, num diálogo 

tenso e criativo, as impressões e leituras do mundo que me rodeia com os conceitos e teorias 

presentes em uma ampla bibliografia de diversas áreas do saber que, de alguma forma, é 

reconhecida como o campo dos Estudos Culturais.  

Por tratar-se de uma discussão com foco nos textos identitários do Brasil, do Nordeste 

e principalmente da Bahia, tomei como uma possível referência o período que vai do final do 



 33 

século XIX até meados do século XX, quando o Brasil tem como meta inscrever o seu projeto 

de nação através de um processo de organização de uma cultura nacional homogênea. Por se 

tratar de um período em que o papel dos intelectuais é considerado imprescindível na 

construção orgânica da sociedade e na formulação de um pensamento unificado sobre o 

Brasil, acabei priorizando os discursos históricos, sociológicos e literários de importantes 

pensadores dessa época, como Gilberto Freyre, Jorge Amado e Eurico Alves, fazendo um 

ligeiro flerte com a música, por compreender que, assim como os intelectuais, os artistas são 

fundamentais no processo de invenção do que chamamos  de identidade. 

Mas é a partir de uma leitura do cotidiano das minhas vivências e andanças na cidade 

de Salvador e viajando pelos Sertões da Bahia que me sinto mergulhada num imenso campo 

empírico amparada por essa vasta gama de escritos clássicos e contemporâneos que me 

auxiliam a pensar novas indagações e a encontrar pistas para uma compreensão histórica das 

formulações identitárias. 

Torna-se importante ressaltar que, apesar de ter a clareza de que o Sertão, o Nordeste e 

a Bahia têm servido de referência para uma ampla produção cultural no Brasil, foi necessário 

impor limites à presente pesquisa, no que se refere à utilização de fontes diversas que 

expressem as suas múltiplas representações. 

Além dos pensadores citados, utilizei como fonte para a pesquisa referências 

específicas sobre a Bahia e/ou o Sertão Baiano a exemplo de Guimarães Rosa, Câmara 

Cascudo, Luiz Gonzaga, Dorival Caymmi, entre outros. Também utilizei pesquisas 

acadêmicas referentes à política cultural do Estado da Bahia nas últimas décadas, bem como 

um parco material publicitário sobre a Bahia e o Sertão. 

O ponto de partida do presente trabalho que aqui apresento localiza-se em um 

conjunto de perguntas e, como sugere Bourdieu, traz muitas desconfianças sustentadas na 

convicção de que todas as formas de hegemonia, de afirmação de identidades oficiais, geram 

a depreciação de quem é considerado “o outro”.  

O caminho escolhido não foi o de revelar uma nova verdade sobre a Bahia ou mesmo 

sobre o Sertão; foi o de estabelecer pontuações, sugerir reflexões, transitar por construções 

conceituais no sentido de problematizar o que está dado como verdade. Esse itinerário me tem 

instigado a levantar novas perguntas e travar novos debates. Sob essa perspectiva é que este 

trabalho foi realizado e, certamente por isso, revela-se o início de um longo percurso. 
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Por fim, este trabalho apresenta ainda mais dois capítulos que se articulam e se 

completam, além da apresentação e desta introdução. 

O segundo capítulo – O Sertão na Construção da Brasilidade – trará uma discussão 

mais ampla a respeito do processo de constituição da identidade nacional. Passando pelas 

tensões políticas e culturais das regiões do país que pretenderam ser o centro da 

nacionalidade, sendo polarizado pelo grupo de São Paulo, representado por diversos 

intelectuais e pelo Movimento Modernista, e pelo grupo do Nordeste, representado pelo 

Movimento Regionalista. A partir desse contexto, com ênfase no Movimento do Nordeste, 

abordo o complexo conceito de Sertão, que, de forma ambivalente, povoou e permanece 

presente no imaginário do Brasil. 

O terceiro e último capítulo - Um Jeito que Nenhuma Terra Tem - discute, em 

primeiro lugar, a distância da relação identitária entre Bahia e Nordeste, visando a 

compreender a tensa relação entre baianidade e nordestinidade/sertanidade. Desta forma, 

procuro analisar o processo de organização e consolidação do texto da baianidade, bem como 

os impactos desse discurso, que deixa de fora os outros baianos que não se adéquam ao 

modelo oficial. 

Em linhas gerais, a ordem dos capítulos objetivou explicitar como o poder simbólico 

presente nos discursos identitários colonialistas se reproduz nos diversos âmbitos sociais ou 

territoriais, no nosso caso, Brasil, Nordeste, Bahia e Sertão. 

 



2   O SERTÃO NA CONSTRUÇÃO DA BRASILIDADE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Imagem Grande Sertão: Veredas – artista anônimo (encontrado no google) 
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Este capítulo aborda a construção da idéia de Sertão no imaginário brasileiro, a partir 

de uma breve compreensão do cenário nacional entre o fim do século XIX e início do século 

XX, quando o processo de constituição da identidade nacional está em pauta como uma das 

principais discussões entre os pensadores brasileiros. 

Como o título diz, o Sertão foi ocupando lugar nos discursos dos pensadores 

brasileiros sobre a nacionalidade de forma ambivalente e por vezes contraditória, sendo visto 

tanto como o cerne da brasilidade mais pura quanto como uma mancha que dificulta o projeto 

de modernização e desenvolvimento urbano, gestado e implementado a partir do século XX.  

Esta discussão aparece na primeira e na terceira seção do presente capítulo, sendo que 

na segunda desenvolvo uma reflexão sobre o Movimento Regionalista do Nordeste como 

construtor da imagem do nordestino associada à imagem do sertanejo.  

 

 

2.1   A IDENTIDADE NACIONAL: BRASIL OU BRASIS?   

 
 

Em vez de pensar as culturas nacionais como  
unificadas, deveríamos pensá-las como constituindo  

um dispositivo discursivo que representa a  
diferença como unidade ou identidade.  

Stuart Hall 

 

Quem somos nós, povo brasileiro? O que nos constitui? O que faz o brasil Brasil? 

Brasileiro é assim mesmo?... Essas e outras são perguntas que cotidianamente inquietam 

grande parte dos intelectuais brasileiros, ainda nos dias de hoje, mas que começam a ser 

formuladas, de forma mais sistemática, no início do século XX.  

Aceitar a multiplicidade e a diversidade de vozes e presenças no Brasil nunca foi fácil 

para as elites do país. Os sentimentos ambivalentes de fascínio e repulsa, preconceito e 

aceitação, envolvimento e distanciamento e a dificuldade de reconhecimento do “outro” em si 

mesmo compõem a história da construção da identidade nacional. 

Em seu estudo sobre a Cultura Brasileira e Identidade Nacional, Renato Ortiz (1994) 

traça historicamente o processo de construção da identidade nacional, retomando as diferentes 

formas como a mesma foi pensada a partir do fim do século XIX. É nesse período que as 

teorias ligadas principalmente à raça e ao meio emergem com vigor, visando a explicar o 
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descompasso do Brasil em relação a outros países do mundo, principalmente em relação à 

Europa.  

Ortiz inicia sua análise partindo de três pensadores dessa época: Sílvio Romero, Nina 

Rodrigues e Euclides da Cunha, considerados entre os precursores das Ciências Sociais no 

Brasil. Estes autores foram influenciados pelas teorias evolucionistas, elaboradas na Europa 

no século XIX, buscando, para além de uma lógica ligada a uma história natural evolutiva da 

humanidade, explicar o Brasil através dos argumentos epistemológicos do meio e da raça. 

Desta forma, “A compreensão da natureza, dos acidentes geográficos esclarecia assim os 

próprios fenômenos econômicos e políticos do país” (ORTIZ, 1994, p. 16). Um exemplo claro 

de como as categorias de clima e raça fundamentavam a escrita destes pensadores é a obra 

clássica de Euclides da Cunha Os Sertões (1973), em que o autor logo de início apresenta dois 

grandes capítulos sobre “A Terra” e sobre “O Homem” para, a partir da descrição detalhada 

das suas características, narrar e contextualizar a guerra de Canudos ocorrida no Sertão da 

Bahia.   

A partir do paradigma naturalista, a importância do meio combinado às características 

da raça justificava, categoricamente, os porquês do comportamento do brasileiro. A exemplo 

disso, via-se o negro do litoral sendo mais malemolente, o homem do Sertão mais sisudo e 

ríspido, a mulata sensual... E assim foi-se criando um Brasil de tipos e construindo no 

discurso sobre a identidade nacional o contorno de alguns estereótipos.  

A questão da saúde pública ganhou importância nesse contexto de diagnóstico do 

Brasil-nação, tornando-se mais um paradigma para compreender as singularidades do país. 

Nísia Trindade Lima (1999) traça um panorama do mesmo período, em que acrescenta aos 

estudos sobre os elementos que compunham o pensamento da época (fundados nas categorias 

da raça e da natureza) a questão da saúde, no sentido de pensar sobre a ausência de políticas 

de saúde no interior do Brasil. A partir de uma análise sobre o pensamento dos intelectuais da 

época, principalmente dos que se aproximaram do Movimento Higienista20 no Brasil, a autora 

aborda o processo de construção simbólica da nação e de integração do país em torno da 

discussão dual entre litoral e Sertão.  

                                                
20 Esse Movimento, que tem como eixo central a preocupação com a saúde da população, coletiva e individual, 
chega ao Brasil no final do século XIX. Sua proposta residia na defesa da saúde e educação pública, através do 
ensino de novos hábitos higiênicos, trazendo a idéia de que um povo educado e com saúde é a principal riqueza 
da nação. Convencionou-se chamá-lo de Movimento Higienista ou de Movimento Sanitarista. Para 
aprofundamento, ver GÓIS JÚNIOR & LOVISOLO (2003).  
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É através dos relatos de viagens ao Sertão, realizadas pelos médicos e intelectuais 

ligados às campanhas sanitaristas, a exemplo de Marechal Rondon, Roquete Pinto, Belisário 

Penna e Monteiro Lobato, entre outros, que a autora discute a questão da saúde como um dos 

aspectos de fundamental importância para a construção da idéia de um Brasil moderno.  

Imbuídos do espírito nacionalista/salvacionista, esses pensadores percorreram parte do 

interior do Brasil considerado incivilizado, para levar informações aos sertanejos pobres. 

Nessas viagens, descobrem um Brasil completamente abandonado e desconhecido pelos 

poderes públicos, distante de tudo o que diz respeito à modernidade, principalmente no que se 

refere à saúde e à educação... Um Brasil doente, amolecido, quase paralisado devido ao alto 

índice de moléstias que afetavam o cotidiano daqueles “rudes patrícios”. Desta forma, 

apontam como principal causa do atraso, dos contrastes e da não integração do país a falta de 

saneamento rural; recorrem, assim, à metáfora da doença para explicar os problemas 

referentes à identidade nacional. 

O retrato do Brasil, então esboçado, aponta a doença como principal 
problema para o progresso das regiões. O atraso estava intimamente 
associado ao isolamento ou, para os termos do relatório21, ao abandono a que 
eram relegadas as populações do interior do Brasil. Este quadro era 
responsável pela ausência de qualquer sentimento de identidade nacional, tal 
como evidencia o seguinte trecho do relatório: “raro o indivíduo que sabe o 
que é o Brasil. Piauí é uma terra, Ceará outra terra. Pernambuco, outra... A 
única bandeira que conhecem é a do Divino” (LIMA, 1999, p 84).  

A partir dessas idéias, o grande objetivo e luta de tais pensadores é realizar uma 

espécie de missão civilizatória ampla, visando “incorporar” os Sertões à nação, e para isso 

tomavam para si essa grande responsabilidade: “Nós, os descendentes dos conquistadores 

destas terras, podemos fazer muito em benefício dos habitantes dos sertões”. Frases como 

esta, pronunciada pelo Marechal Rondon, eram comuns nas conferências proferidas pelos 

integrantes das missões, que queriam chamar a atenção das elites políticas e intelectuais do 

país no que diz respeito à sua responsabilidade em integrar a nação (op. cit., p. 75).  

É interessante observar que todos os estados citados pelo relatório como espaços 

isolados do Brasil, vistos como Sertão, pertencem à região Nordeste, que era mais conhecida, 

então, como parte do norte do país. Também nos chama a atenção no discurso o fato de estes 

                                                
21 A autora se refere ao Relatório da terceira expedição científica da Inspetoria de Obras Contra as Secas - IOCS, 
que percorreu localidades do Nordeste e de parte do estado de Goiás, chefiada pelos médicos Belisário Penna e 
Arthur Neiva, em 1916. 
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intelectuais citadinos falarem de um lugar, considerado por eles como o Brasil-nação. Todo o 

resto, os Sertões, deveria se integrar a essa nação, ou seja, aos estados do Sul/Sudeste.  

Neste emaranhado de teorias sobre a brasilidade, são prioritariamente as noções de 

clima, raça e saúde/doença que vão dar singularidade ao país e explicar o atraso e a sua lenta 

mobilidade em relação ao mundo. Tendo em vista que o calor dos trópicos é um fator 

dificultador para adaptação do elemento europeu à terra, e que o mestiço, indolente, é um 

dado concreto e que, ainda, o abandono do interior do país era completo, tornava-se evidente 

que o Brasil era um grande Sertão. A própria obra de Euclides da Cunha, Os Sertões, revela 

que a unidade nacional não existia de fato e que o país vivia concomitantemente tempos 

históricos e sociais considerados por ele como distintos. A partir daí, o que se manifesta é um 

quadro pessimista sobre a possibilidade de construção da nacionalidade e conseqüentemente o 

avanço do progresso e da modernização do país. 

Uma das possibilidades apontadas como ideal para tal progresso é a implementação de 

uma política de branqueamento da sociedade brasileira, na tentativa de, processualmente, ir 

minando as características negativas do nosso povo; além disso, cogitava-se uma estratégia de 

integrar os Sertões, para finalmente construir um Estado Nacional forte.  

Tendo em vista que a idéia de Nação corresponde, segundo Milton Moura, a um 

conjunto de referências identitárias que confere sentido à convivência tensa dos diferentes sob 

um mesmo denominador comum, as principais perguntas que poderiam ser colocadas, neste 

momento, são as seguintes: Quais as estratégias utilizadas pelas elites brasileiras no processo 

de construção de sua unidade nacional, visando a concretizar um Brasil ideal, moderno e 

independente? Como conviver com os migrantes nortistas maltrapilhos que foram parar 

justamente na capital do Brasil, o Rio de Janeiro, e num dos maiores centros urbanos do país, 

São Paulo, denunciando que a febre de modernização do país não passava de uma aspiração?   

Provavelmente, o caminho possível para alguns intelectuais e políticos da época 

resolverem esse conflito tenha sido o de inventar uma divisão regional que viabilizasse uma 

distinção entre um Brasil “ideal” – moderno, rico, industrial, formado por uma grande parcela 

de imigrantes europeus – e um Brasil “real” – atrasado, pobre, rural, escurecido por uma 

população mestiça de índios e negros. Neste momento, é a ênfase na diferença entre esses 

Brasis, ou melhor, é a escolha de uma região para representar o nacional que indicará a 

resolução para o grande drama da unidade nacional.  
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Segundo Albuquerque Jr. (2001), a grande diferença entre o Norte e o Sul do país 

sempre foi pauta de discussão entre muitos intelectuais da época e mais uma vez os 

paradigmas naturalistas seriam responsáveis para explicar o descompasso no ritmo do 

desenvolvimento interno do Brasil. Para Euclides da Cunha, o regime meteorológico é a 

principal causa da diferença entre o Norte e o Sul: “(...) e volvendo ao Sul, no território que 

do Norte de Minas para o sudoeste, deparam-se condições incomparavelmente superiores” 

(1973, p. 248). Para Nina Rodrigues (1982), havia um risco de esfacelamento da 

nacionalidade, pois no Sul estava presente uma civilização branca, moderna, considerada por 

ele superior, enquanto que no Norte havia uma predominância mestiça e negra que 

atravancaria o processo de desenvolvimento do país. Anos depois, Oliveira Viana (1952) 

confirmaria essa tese ao considerar o Sul, principalmente São Paulo, como “o local de uma 

aristocracia moral e psicologicamente superior”. Desta forma, restava ao Norte subordinar-se 

às influências modernizadoras do Sul.   

Sendo o calor inadequado para o desenvolvimento de uma civilização, sendo os 

mestiços e negros uma “sub-raça” incapaz de realizá-la e estando essa região muito distante 

dos pólos modernizadores do Brasil, estaria o Norte condenado à decadência? 

Em resposta a esse aforismo, o Movimento Regionalista do Norte/Nordeste ressurge22 

de forma intensa, nos anos vinte, arregimentado principalmente por Gilberto Freyre. 

Intelectuais, políticos e artistas da região articulam-se e, de diversas formas (nas artes, nas 

produções literárias, jornalísticas...), encontram um jeito de dizer quem são e para que veio o 

Movimento. Institui-se, nesse momento, o que hoje conhecemos como Nordeste, até então 

chamado de região Norte. Deste modo: 

Uma nova consciência do espaço surge, principalmente, entre intelectuais 
que se sentem cada vez mais distantes do centro de decisão, do poder, seja 
no campo político, seja no da cultura e da economia. Uma distância tanto 
geográfica, quanto em termos de capacidade de intervenção. 
(ALBUQUERQUE JR., 2001, p.50) 

O Movimento Regionalista é um dos principais responsáveis pela construção 

simbólica do que Freyre chamou de nordestinidade, associada aos elementos de uma cultura 

sertaneja. O que pretendo apontar neste momento da demarche da reflexão é que a construção 

da idéia de Nordeste é apenas um dos caminhos pelos quais o Nordeste e o Sertão, ou o 

                                                
22 É importante salientar que o Movimento Regionalista do Nordeste já havia tentado se articular antes dos anos 
1920, porém por suas características estarem próximas de uma lógica separatista, o Movimento não se 
disseminou e acabou se desarticulando.  
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nordestino e o sertanejo, aparecem até os dias de hoje no imaginário nacional como imagens 

indissociáveis e como figuras que, geralmente de forma estereotipadas, estão ligadas a 

ruralidade, à idéia de uma tradição que parece claramente negar tudo o que se refere à 

modernidade.  

A ênfase em afirmar que este é apenas um caminho deve-se ao fato de que o 

historiador Albuquerque Jr. acusa o Movimento Regionalista praticamente de ser o único 

responsável pela estereotipização do habitante da região Nordeste, o que deixa de lado a 

grande parcela de responsabilidade da elite sulista na invenção de uma imagem altamente 

pejorativa, risível e deprimente do nordestino no Brasil, que se estende até os nossos dias.   

A partir da análise de um discurso que se estabelece de dentro para fora e de fora para 

dentro do Nordeste, pretendo compreender de que forma foi construído o estereótipo do povo 

que habita essa região: o povo nordestino/sertanejo. 

 

 

2.2   O MOVIMENTO REGIONALISTA DO NORDESTE  

          COMO CONSTRUTOR DO TEXTO DA NORDESTINIDADE/SERTANIDADE 

 
 O sertanejo é, antes de tudo, um forte. 

Não tem o raquitismo exaustivo dos 
mestiços neurastênicos do litoral. 

Euclides da Cunha 
 

 

Como vimos, é no momento efervescente de construção discursiva sobre a unidade 

nacional que afloram diversos discursos regionalistas na tentativa de transformar os costumes, 

as manifestações culturais e as práticas sociais de cada região em ícones e imagens que 

representem o nacional. Nesse contexto, os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e 

Pernambuco são os que mais se apresentam como centros propositores de sentido, em nível 

nacional. Parece que, para os políticos e intelectuais baianos, sua terra, que se construíra como 

território singular, não precisava entrar nessa disputa identitária, devido ao seu legado 

histórico-cultural assegurado, por ser o berço ou mesmo a mãe do Brasil23.  

                                                
23 Esta discussão será retomada e aprofundada no capítulo seguinte. 
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No século XIX, com o apogeu do café na região Sul do país, aliado à opção dos 

dirigentes do Brasil de seguir um modelo civilizador europeu, a nova elite desta região sente a 

necessidade de criar sentidos de brasilidade, assegurando para além do poder econômico a 

legitimidade histórica e cultural para se afirmar como centro nacional e ser reconhecida pelos 

demais brasileiros como tal. Para isso, vai-se criando, através de uma forma discursiva 

incisiva, uma idealização da região Sul/Sudeste como o lugar da prosperidade, da novidade e 

do pleno desenvolvimento, espaço povoado por intelectuais e artistas extraordinários que 

consagram a região como novo pólo cultural do país, a exemplo dos Modernistas.  

Para compor essa idéia, é concebida uma imagem altamente pejorativa do 

Norte/Nordeste, antigo centro de poder econômico e político do país, fundamentada 

principalmente nas teorias de cunho científico e disseminada pelos meios de comunicação da 

época, que supostamente comprovariam a inferioridade da região Nordeste e dos seus 

habitantes, visto como espaço primitivo e atrasado.  

Por volta dos anos 1920, surge uma série de reportagens promovidas pelo jornal O 

Estado de São Paulo intituladas “Impressões do Nordeste” e “Impressões de São Paulo”, com 

a clara estratégia de demonstrar a superioridade paulista, a exemplo desse texto escrito em 

1920: 

...Incontestavelmente, o Sul do Brasil, a região que vai da Bahia até o Rio 
Grande24, apresenta um tal aspecto de progresso em sua vida material, que 
forma um contraste doloroso com o abandono em que se encontra o Norte, 
com seus desertos, sua ignorância, sua falta de higiene, sua pobreza, seu 
servilismo25.  

 

E a inferioridade “natural” do Norte/Nordeste, presente no trecho seguinte, escrito 

também em 1920, pelo jornalista do O Estado de São Paulo Lourenço Filho, em viagem a 

Juazeiro do Norte, no Ceará: 

 

 

 

                                                
24 Como podemos ver muitas vezes a Bahia foi considerada como região Sul. 
25 Matéria intitulada “O Bloco Político do Norte”, do jornal O Estado de São Paulo, 03/09/1920 apud 
Albuquerque Jr, 2001, p. 43. 
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Um recuo no tempo para os olhos de um filho do Sul, a vida parece 
desandar, girar ao inverso, vinte anos menos em cada dia de viagem... Povo, 
hábitos, manifestações estéticas e religiosas, idéias e preconceitos, tudo soa 
no vazio do eco, com as vozes indefiníveis de alongado pretérito26. 

Antes mesmo dos anos vinte, no período da grande seca do Norte, em 1877, o jornal 

Gazeta de Notícias e a revista O Besouro divulgaram artigos e fotografias destes “pobres 

flagelados”. Fome e dor eram palavras que preenchiam os discursos sobre essa região, 

acrescidas dos adjetivos rebeldia e religiosidade, em que as primeiras notícias sobre o 

cangaço e os movimentos messiânicos começam a destacar os principais traços daqueles 

desconhecidos sertanejos.  

Na contramão desse tipo de discurso, surgia o Movimento Regionalista Tradicionalista 

Modernista do Nordeste, liderado por importantes intelectuais, a exemplo de Gilberto Freyre, 

que combatem as idéias pejorativas veiculadas sobre a região, ao enunciarem, de forma 

contundente, o significado e a importância daquela região como berço do Brasil. Nesse 

cenário de organização de imagens opostas do Nordeste e do nordestino/sertanejo é que a 

grande obra de Euclides da Cunha, Os Sertões, pôde servir de base para ambos os 

argumentos, tão díspares entre si. 

É principalmente através do Manifesto Regionalista de 1926, escrito por Gilberto 

Freyre e apresentado no I Congresso Brasileiro de Regionalismo na cidade do Recife, que 

essa região, que já possui capital simbólico suficiente para afirmar o seu potencial e sua 

brasilidade, se apresenta com vigor para uma luta pela sua legitimidade em representar o 

nacional.  

O argumento principal do Movimento é que, com o acelerado processo de 

industrialização e a febre de modernização que contaminava os dirigentes do país, o Brasil 

estava perdendo a sua originalidade, deixando de valorizar a culinária, as festas, a arquitetura, 

a mestiçagem, enfim, os elementos que verdadeiramente compõem a cultura brasileira, para 

copiar a cultura do estrangeiro ao adotar padrões e gostos vindos de outras terras, havendo 

assim um risco de estrangeiramento da cultura nacional, como diz Freyre no trecho seguinte: 

Procuramos defender êsses valores e essas tradições, isto sim, do perigo de 
serem de todo abandonados, tal o furor neófilo de dirigentes que, entre nós, 
passam por adiantados e “progressistas” pelo fato de imitarem cega e 
desbragadamente a novidade estrangeira (1967, p. 23). 

                                                
26 Matéria de Lourenço Filho intitulada “No Reino da Insânia”, do jornal O Estado de São Paulo, 25/11/1925 
apud Albuquerque Jr, 2001, p. 60. 
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Os Estados mais representativos do Sul/Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, são 

considerados por Freyre os responsáveis por esse processo de descaracterização da identidade 

nacional. Deste modo, o autor continua: 

(...) De modo particular, nos Estados ou nas Províncias, o que o Rio ou São 
Paulo consagram como “elegante” e como “moderno”: inclusive esse 
carnavalesco Papai Noel que, esmagando com suas botas de andar em trenó 
e pisar em neve, as velhas lapinhas brasileiras... Está dando uma nota de 
ridículo aos nossos natais de família, também enfeitados agora com 
arvorezinhas estrangeiras mandadas vir da Europa ou dos Estados Unidos 
pelos burgueses mais cheios de requififes e de dinheiro (idem, ibidem, p. 34). 

É interessante perceber a luta simbólica presente nas passagens citadas. Por trás desse 

convincente e interessante discurso de defesa da brasilidade, está presente um certo tom 

acusatório direcionado aos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo que, para se afirmarem 

como pólos modernizadores do país, constroem um discurso discriminatório e violento em 

relação aos moradores do antigo Norte. Em resposta a esse lugar de “vencido”, percebe-se que 

a fala do representante do Nordeste, filho da velha aristocracia do açúcar, vem recheada por 

um tipo de sentimento de perda do lugar de poder, porém de desafio ao afirmar a importância 

histórica e a legitimidade cultural do Nordeste; afinal como o mesmo assegura: “(...) o Brasil 

é isto: combinação, fusão, mistura. E o Nordeste, talvez a principal bacia em que se vem 

processando essas combinações”. (idem, ibidem, p. 67).  

Desta forma, o Manifesto enfatiza o que há de “bom” e de característico no Brasil – 

diga-se de passagem, no Nordeste, que é o espaço que melhor representa a cultura brasileira. 

A culinária típica, as danças, as músicas, as brincadeiras populares, a arquitetura, tanto a 

colonial (igrejas ornadas e ruas estreitas) quanto a inventada pelo povo, a exemplo dos 

mocambos que tanto representam o clima e a criatividade do nosso povo, também as artes e a 

literatura que valorizam o povo da terra, os trabalhadores e mestiços. 

Bourdieu (2005), discutindo a idéia de região, chama a atenção para o fato de que uma 

das principais estratégias utilizadas pelos movimentos regionalistas para afirmar a sua 

singularidade/diferença em relação ao outro que os desqualifica é justamente assumir alguns 

dos estigmas que os identificaram de forma pejorativa, transformando-os em imagens 

positivas.   

Ao analisar as táticas utilizadas pelos regionalistas do Nordeste para reivindicar a sua 

identidade e brasilidade, nota-se que estes partiram justamente dos estigmas e estereótipos 

apresentados pelos sulistas como elementos negativos daquela região, para instituir uma idéia 
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positiva da autenticidade em relação à identidade nacional. A esse tipo de reivindicação 

identitária, Bourdieu chama de revolução simbólica, visto que o sujeito/povo se apropria dos 

distintivos simbólicos associados à sua imagem para reverter o lugar a que foram submetidos, 

em função dos seus interesses. Assim: 

É, com efeito, o estigma que dá a revolta regionalista ou nacionalista, não só 
as suas determinantes simbólicas, mas também os seus fundamentos 
econômicos e sociais, princípios de unificação do grupo e pontos de apoio 
objectivos da acção de mobilização (idem, ibidem, p. 125). 

Um exemplo disso é que tanto os intelectuais do Sul/Sudeste quanto os intelectuais do 

Norte/Nordeste apresentam essa região como um espaço ligado ao passado e ao mundo rural. 

O primeiro, evidentemente, de forma pejorativa, como o lugar de representação do atraso, da 

ignorância, da violência, do barbarismo e da miséria; o segundo, como o lugar da cultura 

tradicional, fonte da brasilidade mais pura que referencia os saberes oriundos das raízes do 

nosso povo, lugar distante das influências estrangeiras, mas também lugar pobre, onde a seca 

assola o cotidiano de um povo sofrido e que precisa muito de investimentos vindos das 

demais regiões do país, especialmente do Sul/Sudeste. Lugar do homem forte do Sertão, que 

pouco acessou as futilidades e superficialidades da vida urbana. Para Freyre: 

Talvez não haja região no Brasil que exceda o Nordeste em riqueza de 
tradições ilustres e em nitidez de caráter... Como se explicaria, então, que 
nós, filhos de região tão criadora, é que fôssemos agora abandonar as fontes 
ou as raízes de valores e tradições de que o Brasil inteiro se orgulha ou que 
vem beneficiando como de valores basicamente nacionais? (1967, p. 35). 

Os regionalistas do Nordeste utilizam a idéia de que a verdadeira brasilidade se 

encontra presente ali naquela região e naquele povo. Torna-se importante esclarecer que esta 

idéia não é alimentada apenas pelos moradores da região, mas elaborada e divulgada também 

por diversos intelectuais do Sul/Sudeste que discutem o Brasil.  

É a partir da construção de mais uma dicotomia, Litoral x Sertão, que esses pensadores 

buscam explicar a singularidade do país, quando afirmam o Sertão como lugar onde se 

desenvolveria o mais típico da identidade nacional, tendo como principais argumentos a 

mistura das raças fundadoras do Brasil, o índio e o branco, e a distância das influências dos 

emigrantes estrangeiros que desnacionalizavam a nossa cultura. Essas idéias estão presentes 

nos discursos do Marechal Rondon, Vicente Licínio Cardoso, em Eurico Alves e no próprio 

discurso ambivalente de Euclides da Cunha, além de se fazer presente nas idéias de outros 
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pensadores de tendências naturalistas e românticas que sugerem chamar de copistas e 

superficiais a elite política e intelectual da região Sul/Sudeste. 

Partindo da idéia de que a região Nordeste e seu povo seriam o cerne da nacionalidade, 

os regionalistas começam, então, a se preocupar em definir a identidade do nordestino, com 

base em fundamentações científicas e nos costumes da população local.  

 

 

2.2.1   A Invenção do Cabra da Peste 

 

Eita! Sertão do Nordeste 
Terra de caba da peste 

Só sertanejo arresiste 
Anos de seca e verão 
Toda dureza do chão 

Faz também duro 
O homem que vive no sertão 

 
Tem cangaceiro 

Mas tem romeiro 
Gente ruim, gente boa 
Cabra bom, caba à toa 
Valentão sem controle 
Só não tem cabra mole 

 
Cabra da Peste 

Luiz Gonzaga 

 

Quem seria e como foi inventada essa figura que se encontra tão presente no 

imaginário dos próprios moradores da região, como também e muito fortemente no 

imaginário dos outros brasileiros?  

Como podemos ver nos trechos acima, o sertanejo é um tipo representado na literatura, 

na música, nas artes plásticas e no cinema, enfim, em diversas gramáticas de representação da 

nacionalidade brasileira. De onde, como e quando nasce esse emblemático homem? 

É na obra mais recente de Albuquerque Jr., Nordestino, uma invenção do falo (2003), 

que encontramos algumas respostas e outras tantas perguntas sobre tais questões. Nas páginas 

que seguem (até a página cinqüenta e quatro), apresento uma discussão/síntese baseada nessa 

obra. Gostaria, entretanto, de ressaltar uma importante diferenciação: na sua análise sobre a 

construção do homem do Nordeste, o autor segue uma trilha pelo viés da discussão histórica 
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de gênero, afirmando a tese de que a identidade do homem nordestino é toda pautada numa 

imagem masculina, enquanto na discussão proposta por esta pesquisa priorizei desenvolver a 

análise da construção identitária do nordestino pautada na imagem do sertanejo e na relação 

da região Nordeste com o Sertão.  

Para explicitar as influências epistemológicas utilizadas pelos intelectuais 

tradicionalistas do Nordeste, o autor traçou uma triangulação de tipos. Desta forma, ele 

chamou de homem eugênico – a imagem referente à raça; de homem telúrico – a imagem 

referente à natureza; e de homem rústico – a imagem referente à herança cultural. 

No discurso das elites regionais inventoras da idéia de Nordeste, o tipo regional foi-se 

configurando a partir dos anos vinte, adquirindo popularidade no final dos anos trinta, quando 

aparecem os primeiros cordéis e xilogravuras em que a figura do nordestino é representada.  

A primeira questão que o autor aponta é que, não por acaso, esse sujeito é 

representado pela figura masculina. Visto que: 

O Nordeste, que um dia foi o Brasil, o Brasil da Casa Grande e da Senzala, o 
Brasil da nobreza e da quase nobreza portuguesa, o Brasil das capitanias 
hereditárias e das sesmarias, dos engenhos de açúcar e das roças, do gado e 
do algodão, tornou-se periferia desse mesmo Brasil, mas que já não é mais o 
mesmo... (FAVERO e SANTOS, 2000, p. 27) 

Sentindo-se abandonado no porão da Casa Grande, como insistente lugar do atraso, 

em contraponto a um Brasil moderno, do café e da indústria que nascia no Sul, seria 

necessária a emergência de um homem com H maiúsculo, forte, capaz de recuperar a potência 

e o poderio desse saudoso lugar. Desta forma, o homem que melhor representaria o Nordeste, 

segundo o Movimento Regionalista, seria o sertanejo, aquele homem rude, embrutecido pela 

natureza, descrito tão bem por Euclides da Cunha como um herói, guerreiro, e resistente, 

capaz de enfrentar todo tipo de dificuldade, principalmente a seca que assola a região e de 

sobreviver a estas.  

O tipo nordestino vai se definindo como um tipo tradicional, voltado para a 
preservação de um passado regional que estaria desaparecendo... (...) se situa 
na contramão do mundo moderno, rejeita as suas superficialidades, sua vida 
delicada e histérica. Um homem de costumes conservadores, rústicos, 
ásperos, masculinos; um macho capaz de resgatar aquele patriarcalismo em 
crise; um ser viril, capaz de retirar a sua região da situação de passividade e 
subserviência em que se encontrava (ALBUQUERQUE JR., 2003, p. 162). 

Dentre uma série de tipos regionais que aparecem representados nas artes 

(especialmente na literatura) e no discurso regionalista do Nordeste, a exemplo do sertanejo, 
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do brejeiro, do vaqueiro, do jagunço, do coronel, do beato, do cangaceiro, do retirante, do 

matuto, do caboclo e do senhor de engenho, o que será eleito como “protótipo para a 

construção do nordestino será o sertanejo” (idem, ibidem, p. 206). Possivelmente por este tipo 

ser o mais bem definido por Euclides da Cunha; por ser o que melhor se contrapõe à imagem 

do homem urbano, visto pelos regionalistas como superficial e histérico, mas também por esta 

figura se encontrar relacionada ao principal mote de captação de recursos da região: a seca. 

Esses tipos não se contrapõem completamente entre si, muitas vezes eles se completam e até 

se misturam. O sertanejo, denominação mais ampla do habitante do interior do Nordeste, pode 

ser também um vaqueiro, um retirante ou um jagunço. É interessante perceber que todos os 

tipos acima citados, mesmo de diferentes condições sociais, são homens ligados ao mundo 

rural, o que de fato alimentaria a associação da imagem do Nordeste à ruralidade, proclamada 

pelos sulistas. 

Para legitimar a constituição desse tipo regional, a elite tradicional do Nordeste utiliza 

as mais variadas linhas e matrizes teóricas presentes nos meios letrados da época. Visando 

definir a identidade do habitante da região, recorre-se a uma miscelânea de fundamentações, 

tanto de cunho naturalista como pautada nos conceitos antropológicos e históricos, com o 

objetivo de explicitar os valores e hábitos daquela região que dera origem ao Brasil. Desta 

forma, partem de uma concepção eugenista, de base evolucionista, em que o homem é 

determinado por sua constituição biológica, ou seja, a sua evolução social depende da sua 

etnogênese.  

Nessa discussão, uma das teses de Euclides da Cunha a respeito das sub-raças 

regionais – a mistura das três raças formadoras do povo brasileiro teria sofrido variações nos 

diferentes territórios –, é bastante utilizada no sentido de comprovar que o Nordeste 

praticamente não recebeu a transfusão de sangue estrangeiro exótico, sendo, portanto, o único 

povo a preservar os traços da mestiçagem que deu origem ao Brasil.  

Essa teoria traria, porém, uma outra problemática para os nordestinos, pois a mistura 

de raças se dá em diferentes níveis nas duas principais áreas que compõem a região: o litoral e 

o sertão. No litoral, a sub-raça majoritária é composta por brancos e negros, sendo o mulato 

visto como inferior, como se pode ver na seguinte citação de Euclides da Cunha (1973): “as 

numerosas importações de escravos se acumulavam no litoral. A grande tarja negra debruçava 

a costa da Bahia ao Maranhão, mas pouco penetrava o interior” (p. 256). Já o Sertão seria 

povoado por brancos e índios, sendo que esse mestiço foi visto como elemento mais 

autêntico, que conservou os traços das raças fundadoras do Brasil, conforme afirma Euclides: 
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Há um notável traço de originalidade na gênese da população sertaneja... (...) 
toda essa população perdida num recanto dos sertões, lá permaneceu até 
agora, reproduzindo-se livres de elementos estranhos, realizando a máxima 
intensidade de cruzamento uniforme capaz de justificar o aparecimento de 
um tipo mestiço bem definido, completo (idem, ibidem, p. 257 e 264).  

Esta é uma das razões que levam os regionalistas a optarem pela sua identificação com 

o Sertão. Esse pensamento euclidiano influenciou inúmeros pensadores e pesquisadores do 

Sertão, a exemplo do regionalista Agamemnon Magalhães, que em seu livro O Nordeste 

Brasileiro - o habitat e a gens (1970), assim definiu a composição e idealização do homem do 

Sertão: 

Sem o desequilíbrio biológico do mestiço do litoral que se procura fixar, o 
sertanejo é um tipo étnico definido. Tem amalgamado na sua psiqué os 
caracteres de resistência e adaptação ao meio do índio e a audácia do colono. 
Essas duas tendências se completam e se equilibram no sertanejo (p. 81). 

Essas idéias aparecem também, de certo modo, nos relatos de Câmara Cascudo, que, 

após percorrer grande parte do interior do Brasil, chega à conclusão da quase ausência do 

negro no Sertão, como podemos verificar no trecho abaixo retirado do seu livro Viajando o 

Sertão: 

Uma surpresa no sertão é o quase desaparecimento do Negro. Raros os 
negros-fulos e ainda mais o retinto. Estes, não os vi nos 1.307 quilômetros 
viajados. Assimilado nos cruzamentos, o Negro não viverá dois decênios em 
massa que mereça saliência. Regiões inteiras corremos sem um herdeiro dos 
velhos trabalhadores escravos. A lenda da ‘mestiçagem nordestina’ está 
pedindo uma verificação para desmentido completo (CASCUDO, 1984, p. 
22). 

A idéia de que o sertanejo (fruto do cruzamento entre índio com o elemento branco27) 

daria ao Brasil uma civilização mais original e seria a base da identidade nacional encontra-se 

muito presente ainda na literatura romântica da época. Podemos citar como exemplos os 

escritores José de Alencar, Capistrano de Abreu e Alfredo de Taunay28. 

Um outro elemento que associou o Nordeste à imagem do Sertão deveu-se 

principalmente ao fato, já citado, de que o homem do Sertão se caracteriza pela sua relação 

com a natureza bruta. Aqui é importante perceber como, mais uma vez, o discurso da seca é 

                                                
27 Lima chama a atenção para o fato de que, em algum momento da história, o índio é substituído pelo sertanejo 
enquanto símbolo de brasilidade, e que isso se deve em parte às inúmeras viagens realizadas pelos sertanistas ao 
interior do Brasil (1999, p 64). 
28 Para uma discussão mais aprofundada, ver GUILLEN (2002).  
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utilizado na composição das imagens nordestinas pela sua tradicional elite na tentativa de 

comover o Sul e o governo federal para investimentos na decadente região. 

 Ao lado das teorias raciais, são os estudos de base biogeográfica – em que o homem é 

produto do processo de adaptação ao meio em que vive – que darão o fundamento para a 

construção da imagem desse homem forte, viril, duro e resistente, de caráter particular; um 

cabra29 da peste, um macho marcado pela capacidade heróica de sobreviver à seca e a 

aspereza do ambiente. Por isso, mesmo nesta região até a mulher é macho sim senhor, como 

diz o próprio Luiz Gonzaga. 

O último argumento utilizado pelos regionalistas para definir o tipo nordestino é de 

que a violenta história da colonização do Sertão e a formação da família sertaneja, que se deu 

pelo cruzamento do colono desbravador com a cabocla da selva, produzira a maior qualidade 

deste homem: a sua valentia. Este sujeito destemido não se submete diante de situação 

alguma, preserva a sua honra e cria as suas próprias leis. 

Todos esses fundamentos de base científica serão rapidamente disseminados e 

popularizados principalmente através da música (do rádio), da literatura de cordel (nas feiras) 

e por toda uma produção cultural de cunho popular, sendo muitas vezes enfatizados de forma 

cômica ou até mesmo reformulados e atualizados para o contexto em que são apresentados. 

Um exemplo disso é que o perfil do sertanejo cabra da peste, acima traçado, pode ser 

encontrado facilmente em inúmeras cantorias, repentes e cordéis, criações que têm como 

personagem principal o próprio Lampião – o Rei do Cangaço - ou os herdeiros da sua 

valentia, como podemos ver nos seguintes trechos de cordel: 

 

A mulher de 106 anos que deu 
um chute na bunda de Lampião30 
 
Por onde ele passava 
Parecia um furacão 
Rasgava todo limite 
Fazia a revolução 
Buscando sua justiça 
Este cabra é Lampião 
 
 
 

                                                
29 Como pudemos ver na música (epígrafe) de Luiz Gonzaga – Cabra da Peste - em quase toda região Nordeste, 
ou no chamado sertão nordestino, é muito comum chamar o homem de cabra, às vezes superliquifazendo o “R” 
“caba bom”, “caba ruim”, “caba macho”. Esta referência viria a ser relacionada com o animal que mais se 
adapta e resiste a seca no Nordeste, a cabra. 
30 BAHIALISTA, 2006. 
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O heroísmo do sertanejo31 
 
Eis uma história de luta 
Acontecida no Norte 
Nela vê-se um sertanejo 
Corajoso, bravo e forte 
Em defesa de uma moça 
Enfrentar a própria morte 
 
Rosalvo era um moço forte 
Que nunca temeu nada 
Residia no sertão 
Na fazenda Anunciada 
Enfrentava todo azar 
Topava qualquer parada 
 
Era filho de um vaqueiro 
Que também foi valentão 
Nasceu igualzinho ao pai 
Nunca enjeitou confusão 
Destestava duas classes 
Desonrador e ladrão 
 
 

No primeiro cordel, citei apenas a passagem em que o autor descreve a fama da 

valentia de Lampião; porém, este livreto conta a história de uma mulher sertaneja que, aos 

106 anos de idade, é tão corajosa que teve a audácia de enfrentar o cangaceiro mais temido do 

Nordeste e com sua valentia termina por botar o próprio Lampião pra correr da sua região. 

O segundo exemplo mostra o sertanejo como um ser heróico que é capaz de enfrentar 

a própria morte e nunca enjeitar confusão para defender o seu amor ou as suas crenças. Em 

ambos, o que aparece de mais evidente é que o simples fato de estes personagens terem 

nascido no Sertão os faz corajosos e destemidos, até mesmo quando se trata do sexo feminino, 

considerado pelo senso comum como frágil. 

É, por fim, esse sertanejo visto como um herói nato que seria especialmente para os 

regionalistas a expressão autêntica da identidade nacional e apenas os que não o conheciam de 

perto é que seriam capazes de acusá-lo de incapaz, de preguiçoso e de inábil. Segundo 

Oliveira Vianna, a imagem que os viajantes têm do Sertão é falsa, pois “Aqueles que viram 

apenas o deserto desumanizado e a ausência de cultura não perceberam o mundo que pulsa 

sob a aparência de vazio” (VIANNA apud LIMA, 1999, p. 62). 

Este último argumento também apontará problemas e contradições no discurso dos 

regionalistas, visto que essa valentia, tida como positiva, geraria os temidos e monstruosos 
                                                
31 CABRAL, s/d. 
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cangaceiros do Nordeste e os beatos fanáticos, sendo ambos capazes de lutar até a morte para 

defender suas crenças e valores. Para explicar esse fato, os regionalistas apelam para a idéia 

de que esses casos e comportamentos extremos seriam uma exceção no caráter do sertanejo, 

sendo produtos da falta de instrução e do pouco acesso ao progresso e à educação, mais um 

motivo para que houvesse um maior investimento na região.  

Como vimos na presente discussão baseada, até este momento, em Albuquerque Jr. 

(2003), a figura do nordestino é construída a partir de tópicos, imagens e falas que definiram 

diversos tipos regionais. Porém, mesmo quando descrito de outras formas, é no sertanejo que 

o homem nordestino encontrará a sua mais adequada identificação como uma espécie de 

síntese do homem rural e tradicional. Assim como ocorre no discurso de Euclides da Cunha, 

essa verdadeira “reserva de brasilidade” aparece na fala dos regionalistas como um eterno 

injustiçado, não sendo a sua importância reconhecida pelas outras regiões do Brasil nem pelo 

próprio governo federal. 

Cabe ainda ressaltar a ambivalência do lugar e do contexto de onde essas enunciações 

são formuladas. Ao mesmo tempo em que os regionalistas representam as antigas elites 

agrárias do Norte/Nordeste, são homens urbanos, recebem de fora e de dentro do país as mais 

diversas influências teóricas e, apesar de estarem em contato com as mais novas teorias que 

contrapõem visões naturalistas a visões sócio-históricas e antropológicas, buscam afirmar sua 

identidade pelo viés da tradição rural e da negação da modernidade. Por isso mesmo, 

constroem sua fala de forma ambígua e por vezes contraditória. Muitas vezes referem-se ao 

homem do Nordeste, do Sertão, como sendo um outro que o compõe e vislumbram construir o 

futuro com um pé no passado. Neste sentido, a idéia de resgatar a virilidade do homem da 

região significa, de alguma forma, resgatar o poder perdido, as riquezas ou posição de Senhor 

outrora assumida por seus pais e avós. Falam de investir no sertanejo, pobre, “inculto” e 

acabam deixando transparecer que querem investir neles próprios, na economia da região. 

Como deixa escapar Agamemnon Magalhães (1970) no trecho seguinte: 

O urbanismo depaupera, exaure, desola, extingue a nacionalidade brasileira. 
A defesa dos sertões não é só uma necessidade étnico-social, como uma 
exigência irrecusável ao desenvolvimento econômico do país (p. 89). 

É em defesa do Brasil, do Nordeste, do sertanejo e da cultura popular que o discurso 

regionalista se vai legitimando e dando forma, gosto, cheiro e cara a uma região chamada 

Nordeste. Só um movimento capaz de agregar tão diferentes tipos e tão diversas 
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características poderia impulsionar, com rápida adesão e com tanta eficácia, a existência de 

uma identidade regional tão marcante chamada nordestinidade. 

Segundo Bourdieu (2005), um discurso que parte de um lugar de poder instituído é 

capaz de produzir efeitos tão ou mais eficazes que outras formas de poder. Para que a 

enunciação de quem reivindica a sua identidade, a partir do seu lugar de origem, faça sentido 

e tenha legitimidade perante o coletivo, quem o enuncia precisa ter autoridade perante o grupo 

anunciado e poder para falar em nome do grupo, sendo reconhecido pelo mesmo. Assim: 

... ao dizer as coisas com autoridade, quer dizer, à vista de todos e em nome 
de todos, publicamente e oficialmente, o auctor subtrai-as ao arbitrário, 
sanciona-as, santifica-as, consagra-as, fazendo-as existir como dignas de 
existir, como conformes à natureza das coisas <<naturais>>)... A eficácia do 
discurso performativo que pretende fazer sobrevir o que ele enuncia no 
próprio acto de o enunciar é proporcional à autoridade daquele que o enuncia 
(p. 114). 

No caso do Movimento Regionalista do Nordeste, o caminho percorrido pelos seus 

líderes para legitimar o discurso foi o de primeiro reunir em um só movimento/bandeira 

pessoas das mais variadas representações do poder regional, tanto no campo científico 

(intelectuais de várias áreas do conhecimento) quanto no campo artístico (artistas de todas as 

linguagens, literatos, pintores, dramaturgos e etc) e no campo político (políticos da esquerda e 

da direita), representantes do meio rural e urbano, além de arregimentar outra vertente muito 

importante para a consagração desse discurso: pessoas que representam o campo popular, que 

exaltam e valorizam na sua obra a presença das culturas populares e tradicionais. Além de 

reunir tão diferentes representações sociais, o Movimento Regionalista se anunciou a um só 

tempo apolítico, inacadêmico, tradicional e moderno, local e universal.  

Um outro aspecto importante muito presente no projeto da nordestinidade aqui 

analisado é descrito por Bourdieu como ato mágico das palavras. Remete-se ao fato de que o 

poder da enunciação sobre a identidade nordestina está acima de tudo na forma poética de 

expressar esta idéia. É no discurso performático de Gilberto Freyre e de tantos outros que 

contribuíram para tornar “real” uma imagem, que o nordestino ganhou vida, permanecendo 

presente no cotidiano e no imaginário tanto dos nordestinos, que reivindicam a sua 

importância para o Brasil e expressam a sua altivez em propagandas e slogans32, quanto no 

dos outros brasileiros que, de forma positiva ou negativa, reforçam a idéia de um diferencial 

na cultura desta região e do seu povo.  

                                                
32 A exemplo do slogan da rede de supermercado Bom Preço: “Orgulho de ser nordestino!”. 
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Todas essas construções identitárias, fundadas nos anos 1920 e difundidas por diversos 

mecanismos e camadas sociais, influenciaram e ainda influenciam artistas letrados e iletrados 

e pensadores da cultura, no que toca aos elementos da cultura nordestina. Poderíamos citar 

inúmeros exemplos de como essas idéias estão fortemente expressas nas formas de dizer e de 

ver quem são os nordestinos: na música de Luiz Gonzaga, na literatura de João Cabral de 

Melo Neto, no cinema de Glauber Rocha, nas artes plásticas de Cícero Dias e principalmente 

na arte popular, a exemplo do artesanato da região, no cordel e no repente, entre outras formas 

de expressão.  

O espírito freyreano de representar o Nordeste como espaço da ruralidade e de afirmá-

lo como lugar de resistência e de autonomia em relação ao Sul/Sudeste ainda está presente na 

poesia de Patativa do Assaré – Nordestinos Sim, Nordestinados Não; na Música de Bráulio 

Tavares e Ivanildo Vila Nova – Nordeste Independente; no teatro de Ariano Suassuna e em 

diversas manifestações artísticas que defendem uma idéia de nordestinidade e de sertanidade 

como valor positivo. 

 

 

2.2.2   Superando os Regionalismos?  

 

O projeto de emergência do Nordeste integra uma importante luta simbólica ocorrida 

no Brasil nas primeiras décadas do século XX entre o novo centro econômico do país, a 

região Sul/Sudeste, e o antigo pólo econômico do açúcar, a região Norte/Nordeste, no 

processo de constituição da identidade nacional.  

Apesar de afirmar nos últimos parágrafos a grande dimensão que o discurso 

regionalista ganhou no âmbito nacional e de enfatizar a capacidade de invenção da realidade 

do Movimento Regionalista do Nordeste, não é preciso ir muito longe para descobrir que, 

nesse período em que o Brasil opta por um modelo de desenvolvimento urbano-industrial, é à 

pujante região Sul/Sudeste que caberia “puxar o trem descarrilhado de uma nação tropical e 

mestiça”33. Como vimos, isso se deve ao fato de que, tanto o Sul quanto o Norte, de formas 

diferentes, afirmavam essa região como espaço ligado ao rural, ao Sertão.  

                                                
33 Trecho retirado de uma matéria do jornal O Estado de São Paulo, 04/02/1927, intitulada “O Banditismo no 
Nordeste” apud ALBUQUERQUE JR, 2001, p. 62. 
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O surgimento da Semana de Arte Moderna de 1922, como um fato significativo da tão 

sonhada modernização do país, é uma mostra simbólica do quanto especialmente a cidade de 

São Paulo passaria a representar o nacional, naquele momento. Não por acaso, é esta urbe 

moderna o berço do Movimento Modernista que se apresenta como a vanguarda da arte e da 

cultura moderna no Brasil.  

Este Movimento trará em seu bojo as características necessárias para difundir idéias 

como futurismo, dinamismo, velocidade, tão caras a um Brasil que quer ser identificado com 

a civilizada Europa. Apesar das suas idéias consideradas muito avançadas para a sociedade 

burguesa da época, os Modernistas conseguem ser aceitos e reconhecidos no Sudeste; afinal, 

diferentemente do Movimento Regionalista do Nordeste, o Movimento Modernista se propõe 

a dizer da brasilidade com olhos voltados para o novo, para o futuro.  

Para Mário de Andrade, “a ilusão mais perigosa que pode ferir os ideais da 

nacionalidade é o Regionalismo, este é a geografia que dá mate aqui, borracha lá no alto do 

mapa. O povo é mais geral, mais vago, nacional, que isso”34. Por isso, seria necessário superar 

os regionalismos para se chegar a uma representação nacional “verdadeira”. Deste modo, o 

projeto modernista propunha a realização de pesquisas sobre as peculiaridades de cada região 

na tentativa de criar um “todo brasileiro”, que superasse os tipos regionais para nos constituir 

como povo, homogêneo na alma e no corpo.  

Essa idéia é retomada a partir dos anos quarenta/cinqüenta, quando o Brasil pós Estado 

Novo seguia uma linha política altamente nacionalista com espírito populista. Neste 

momento, convém à elite intelectual e política fundamentar a idéia de brasilidade a partir das 

teorias de miscigenação difundidas por Gilberto Freyre na sua mais reconhecida obra, lançada 

em 1933, Casa Grande & Senzala, quando o mesmo afirma a singularidade do Brasil pela 

mistura harmoniosa das diferentes raças. Deste modo, a nacionalidade é composta por 

diferentes símbolos e manifestações originárias das culturas populares e a originalidade do 

país passa a ser assegurada pela sua identidade mestiça.  

Stuart Hall questiona a possibilidade de uma identidade nacional representar um 

coletivo de forma conciliadora, já que na situação colonial a conquista e a dominação entre 

diferentes povos se dão a partir de um exercício constante de disputa de poder: “Cada 

conquista subjugou povos conquistados e suas culturas, costumes, língua e tradições, e tentou 

impor uma hegemonia cultural mais unificada” (2003, p. 60).  

                                                
34 ANDRADE, Mário apud GOLDSTEIN, 2003, p. 100. 
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A partir da discussão sobre brasilidade, esta pesquisa passa a levantar questões 

referentes às mudanças e permanências da imagem do Nordeste/Sertão no imaginário do 

Brasil, nos dias de hoje.  

Neste momento da reflexão, mesmo considerando que o Sertão tem servido de 

referência para uma vasta produção cultural no Brasil, faz-se necessário impor limites aos 

contornos do objeto, no que se refere à utilização de fontes diversas que expressem as 

múltiplas representações dessa região. Seria ilustrativo observar como o Sertão é representado 

por outras linguagens e formas de expressão, como a pintura, a escultura, o teatro, a música e 

o cinema. Porém, por se tratar de uma pesquisa de cunho principalmente teórico-conceitual, 

optei por priorizar a discussão do texto de brasilidade e de sertanidade a partir dos discursos 

históricos e sócio-antropológicos dos intelectuais brasileiros, fazendo um certo flerte com a 

literatura e a música, por compreender que assim como os artistas, estes pensadores são 

fundamentais no processo de invenção do que chamamos identidade brasileira. 

 

 

2.3   AFINAL, O QUE É SERTÃO?  

 
 

O sertão é um livro aberto... 
vivo dentro do sertão  

e o sertão vive dentro de mim. 
Patativa do Assaré 

 
Sertão – se diz – o senhor querendo 

 procurar nunca não encontra.  
De repente, por si, quando a gente 

não espera, o sertão vem. 
Guimarães Rosa 

 

As formas de dizer do Sertão, tanto do poeta cearense Patativa do Assaré quanto do 

personagem de Guimarães Rosa, Riobaldo, revelam que o Sertão nada mais é que um longe 

perto, que pode estar em toda parte, ser o mundo todo e, ao mesmo tempo, estar dentro da 

gente... A única certeza que temos é que “nenhuma palavra é mais ligada à história do Brasil 

e, sobretudo à do Nordeste do que a palavra SERTÃO” (BARROSO, 1962, p. 35). 

Se optar apenas por um caminho para definir esse tão ambíguo e controvertido 

conceito, furtarei o leitor da possibilidade de perder-se nesse labirinto de significações. Desta 
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forma, farei um percurso mais variado possível, aproximando-o da significação mais 

adequada para a presente discussão. 

Ao recorrer à etimologia da palavra, quase sempre utilizada como forma de validar um 

conceito, Sertão seria oriundo de desertão (do latim desertanu). Segundo Lima (1999), alguns 

dicionários da língua portuguesa dos séculos XVIII e XIX afirmam que Sertão se refere a 

região pouco povoada ou, em relação ao espaço, como interior; assim como associam a 

palavra à floresta ou mato, longe da costa, ou mesmo trazem idéias como lugar inculto, 

incivilizado35. 

 No dicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, encontramos as seguintes 

definições: 1. Região agreste, distante das povoações ou das terras cultivadas; 2. Terreno 

coberto de mato, longe do litoral; 3. Interior pouco povoado. Essas acepções acabam por 

reafirmar os sentidos acima citados. 

Um outro pesquisador da temática, Gustavo Barroso, acredita que o sentido mais 

adequado da palavra sertão viria do Dicionário da Língua Bunda de Angola, quando se diz 

que o termo mulcetão teria dado origem à palavra Sertão. Também Joseph Piel propõe que a 

definição mais adequada é a que remete sertão a sertanus, derivada da palavra sertum, 

particípio passado de sero, serui, sere, que significa entrelaçar. Alude à idéia de vegetação 

contínua entrelaçada36.  

Apesar de a maioria dos conceitos apresentarem idéias próximas, o próprio sentido 

etimológico demonstra que há controvérsias. Foi a partir desta percepção que Jerusa Pires 

Ferreira (2004) realizou um estudo mais amplo a respeito dos diversos sentidos deste 

complexo vocábulo: 

Estabelecer etimologias é uma armadilha, em que se pode cair com 
fascinação e a etimologia da palavra parece se perder na nebulosa que 
esgarça e dissolve a configuração de possíveis limites físicos e conceituais, 
permanecendo tão indefinida a significação quanto ilimitado o conceito (p. 
25).  

A partir daí, a autora citada traz uma série de frases, retiradas das mais variadas fontes 

e contextos históricos para mostrar que a palavra Sertão é composta inclusive por sentidos 

contrários, “registra-se inúmeras variantes gráficas dentro do mesmo livro, capítulo e até da 

                                                
35 Para maiores detalhes ver BARROSO, 1962 ou TRINDADE, 1999. 
36 Para uma reflexão mais aprofundada ver FERREIRA, 2004. 



 58 

mesma página”, a exemplo das seguintes frases retiradas do livro do português Luís Serrão 

Pimentel, Prática da Arte de Navegar: 

E a terra que vai deste monte, pelo sertão, não é alta, toda igual, cheia de 
árvores muito espesso. 

E a parte que fica da quebrada para o sertão tem algum arvoredo.  

E pelo sertão vae um pedaço de serra alta e espinhosa. 

Como pudemos ver, a descrição de Sertão no sentido físico-geográfico, apresentada 

por este autor, vai desde a abundância da vegetação, da mata, até a aridez que remete àquela 

idéia de deserto. Vejamos as oposições do sentido de Sertão no que se refere à conotação 

social: 

Apetece então as grandes aventuras e é pirata nos mares, viaja até os últimos 
sertões vê povos estranhos. (Gil Vicente. Obras Completas). 

Com que cortão por este sertão espaço de mais de quinhentas legoas. (Fernão 
Mendes Pintos. Peregrinações). 

E as casas são altas e mui bem caiadas e tem ao longo dela, da banda do 
sertão que está pegado com as casas... (Álvaro Velho. Roteiro da Primeira 
Viagem de Vasco da Gama). 

A cidade pela maior parte é cercada d’agua, onde tinha assaz segurança, e 
aquele pequeno espaço que ficava da parte do sertão non lhe compria 
melhor guarda. (Gomes Eanes de Zurara. Prosas Históricas). 

É possível perceber a dicotomia entre as duas primeiras frases e as duas últimas. Nas 

duas primeiras, o Sertão aparece como lugar de mistérios e muito distante... Certamente 

distante da civilização, das cidades. Já nas últimas frases, o Sertão é logo ali, pegado com as 

casas, junto da cidade, parecendo ser um lugar de fácil acesso. 

Desta forma, Ferreira utiliza-se da literatura portuguesa para ir apresentando suas 

questões a respeito da palavra Sertão e conclui dizendo que será impossível chegar-se a um 

consenso ou a uma definição única e linear, visto que a variabilidade do termo é infinita e que 

o seu significado depende de quem, de onde e de quando se pronuncia. Chama a atenção para 

o fato de que, certamente, esta palavra era utilizada em Portugal com conotações que parecem 

obscuras até a chegada ao novo continente, ganhando importância no processo histórico de 

conquista portuguesa, quando a mesma será ressignificada, de forma abrangente, por autores 

brasileiros que pensaram sobre a “realidade” do país. 
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No Brasil, as imagens de Sertão vão-se transformando de acordo com o período 

histórico; por ser este um conceito abrangente e movente, será utilizado de diversas formas de 

acordo com os interesses e as conveniências tanto de uma elite intelectual quanto do artista 

popular que produz opiniões e pensamentos sobre o país. Desta forma, criam-se novos 

sentidos que tomam lugar das significações passadas e ampliam os sentidos construídos 

anteriormente.  

Segundo Lima (1999), no início do período colonial, entre os séculos XVI e XVII, 

encontram-se, em diferentes escritos deixados por viajantes, cronistas e missionários, 

significados que, além de contrastar o Sertão à idéia de litoral, idealizam outra dualidade no 

que se refere à oposição de um espaço colonizado. Neste sentido, o Sertão seria todo o espaço 

que ainda não fora conquistado pelo colonizador, um vazio, convergindo com as idéias 

relacionadas a lugar incivilizado. Também estarão aí presentes as idéias que o associam à 

natureza, vista posteriormente como uma espécie de paradigma da nacionalidade, pois ela 

serviu de representação do Brasil-paraíso, bem como do Brasil-inferno. Esta visão atribuiu ao 

conceito de Sertão uma relação com o sentido de mistério, do desconhecido, por isso mesmo 

caracterizado como sendo o lugar da selvageria e da desordem.  

Essas concepções permaneceram presentes no imaginário brasileiro durante séculos, 

sendo reforçadas por alguns autores que, interessados em produzir um sentimento de 

identidade brasileira, a exemplo de Capistrano de Abreu37, buscaram no Sertão aquilo que 

poderia ser sua essência. Capistrano afirma que uma das mais fortes marcas desse território 

seria a de desafiar as leis e a autoridade do governo central ao criar suas próprias leis a partir 

de uma ética sertaneja. Segundo este autor, no Sertão: 

Reinava respeito natural pela propriedade; ladrão era e ainda é hoje o mais 
afrontoso dos epítetos; a vida humana não inspirava o mesmo acatamento. 
Questões de terra. Melindres de família, uma descortesia mesmo 
involuntária, coisas as vezes de insignificância inapreciável desfechavam em 
sangue.  

A partir do século XIX, o Sertão será associado a uma idéia muito comum nos dias 

atuais, na qual este faz referência às regiões semi-áridas, principalmente situadas no antigo 

Norte. Apesar disso, é importante guardar clareza de que, até então, o seu significado não se 

restringe a nenhum espaço geográfico específico, aparecendo como uma categoria que 

identifica todo interior do Brasil, considerado como área despovoada, inclusive algumas 

                                                
37 ABREU apud GUILLEN, 2002. 
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regiões das emergentes cidades, a exemplo de São Paulo. Uma outra conotação pode ser 

identificada nos escritos deste período, que relaciona cultura sertaneja às atividades pecuárias, 

sendo às vezes chamada de civilização do couro38.  

Segundo Maria Isaura Pereira Queirós (1978), é principalmente entre os séculos XIX e 

XX que: 

(...) uma separação se opera entre... o campo e a cidade, e, no Brasil, emerge 
uma “civilização citadina” diretamente influenciada pelas maneiras de ser 
européias e distanciada da “civilização rústica”. Como resultado, também, as 
cidades de vida burguesa assumem uma posição de nítida superioridade em 
relação às outras cidades e ao campo; os citadinos, seja qual for a sua 
posição social, se consideram superiores aos habitantes do campo, mesmo 
que estes pertençam a níveis econômicos mais elevados. A posição de 
superioridade da cidade contribui para aumentar o seu afastamento do 
campo. (p. 60-61). 

O Sertão aparece neste momento como um conceito-chave para o processo de 

construção do texto identitário do Brasil, sendo visto ora de forma positiva, como fundamento 

da nacionalidade, espaço habitado pelo homem forte e resistente, ora de forma negativa, como 

lugar do atraso, e seu habitante uma espécie de inimigo da modernidade e da civilização. Por 

conta disso, para muitos pensadores da época, seria necessário conhecê-lo e mapeá-lo para 

então integrá-lo à nação (que nascia nas cidades do Sudeste).  

Em se tratando ainda de uma incógnita, principalmente para os governos centrais e 

para os citadinos, este pólo que se contraporia ao progresso e à civilização permanece como 

um dos principais dilemas para o projeto modernizador do Brasil.  

É neste momento que Os Sertões, publicado em 1902, aparecerá no cenário nacional 

como uma das mais importantes formas de tornar presente e visível o Sertão e o sertanejo, 

este “outro” da nação, tão distante das novas cenas urbanas e republicanas que agitavam o 

país. Assim como todo discurso sobre o Sertão foi permeado, ao longo dos séculos, por visões 

ambivalentes, esta obra terá como uma das principais características a visão paradoxal sobre o 

Sertão e o seu habitante.  

Apesar de suas fortes convicções naturalistas, próprias de uma geração de intelectuais 

influenciados pelas teorias evolucionistas, deterministas, de cunho positivista, Euclides da 

Cunha, ao viajar para o arraial de Canudos, depara-se com a vida que pulsa no Sertão e, a 
                                                
38 Trata-se de uma civilização que cria padrões de sociabilidade a partir da sua relação com a natureza. Produz 
uma cultura material própria baseada na criação do gado, em que, segundo Capistrano de Abreu, tudo desde a 
cama, as portas, o alforje até mesmo as roupas do vaqueiro são feitas de couro. Para maiores informações ver 
GUILLEN, 2002.  
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partir do que assiste durante a guerra ocorrida no final do século XIX, é tomado por profundos 

conflitos epistemológicos visivelmente presentes na sua obra.  

As imagens que constrói daquele lugar e do homem que nele habita são marcadamente 

ambíguas e por vezes contraditórias. Assim, a paisagem desoladora e desértica é ao mesmo 

tempo paradisíaca, uma terra que vai “da extrema aridez à exuberância extrema”. O mesmo 

Sertão que se apresenta como o resultado do “martírio secular da terra” é uma “região 

privilegiada, onde a natureza armou a sua mais portentosa oficina”. O seu habitante, o 

sertanejo, apesar de ser “o homem permanentemente fatigado”, um tabaréu “cambaleante e 

sem prumo”, de um só assalto se transforma em um “titã acobreado e potente, num 

desdobramento de força e agilidade extraordinárias”. Apesar de se constituir de uma “sub-raça 

talvez efêmera” era ali mesmo que “entalhava-se o cerne da nacionalidade”, havendo “um 

notável traço de originalidade na gênese da população sertaneja” (CUNHA, 1973, p. 199, 269, 

270 e 271).  

Essa apaixonada e paradoxal obra, reconhecida pela sua grandeza e importância para o 

Brasil, serviria de fundamentação para os mais divergentes discursos de brasilidade, 

oferecendo substrato para produzir tanto uma estereotipia negativa, em que se inferioriza o 

Sertão/sertanejo, quanto uma imagem positiva em que se enaltece esta região e o seu povo. 

Apesar de gerar um incômodo para os mentores do projeto de modernização do Brasil, no 

sentido de denunciar que se o país não estava integrado territorialmente, muito menos estaria 

integrado culturalmente, o seu discurso – “Estamos condenados à civilização; ou 

progredimos, ou desapareceremos” – alimentará idéias a respeito da incorporação dos sertões 

a partir da lógica civilizada das cidades, diga-se de passagem, a partir de São Paulo, 

considerado por ele o berço da civilização dos bandeirantes.  

Apesar de todos os estudos da obra de Euclides afirmarem que o seu discurso 

apresenta uma polifonia de vozes e teorias39, sendo marcado por um forte sentimento de 

ambigüidade, a impressão que se tem é que seu relato terá servido muito mais para nutrir os 

sentimentos de vergonha e desprezo pelo Sertão, do que para enaltecer ou reconhecê-lo como 

diferente. Isto porque ainda hoje esse é um sentimento presente tanto entre a elite letrada que 

nega, a todo custo, as características de um país rural, quanto no imaginário popular brasileiro 

que tenta muitas vezes disfarçar tal origem. Nos seus escritos pós-viagens ao Sertão da Bahia 

– Canudos – e à região Amazônica, o Sertão continua sendo, para Euclides: 

                                                
39 Para uma análise aprofundada desta obra de Euclides da Cunha, ver GALVÃO (1999). 
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(...) tudo aquilo que está fora da escrita, da história e do espaço da 
civilização: terra de ninguém, lugar da inversão de valores, da barbárie e da 
incultura. São territórios misteriosos, que não foram mapeados de forma 
sistemática. (VENTURA, 1998, p.135). 

É pelo seu relato contundente que o Brasil conhecerá Antônio Conselheiro, esse 

famigerado “louco e bárbaro agitador”. A certeza de que o litoral e a ciência (como 

representantes da modernidade) vencem essa árdua batalha contra a “barbárie” sertaneja se 

encontra nas últimas linhas de Os Sertões escritas por este intelectual citadino: 

Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em festa, aquele 
crânio. Que a ciência40 dissesse a última palavra. Ali estavam, no relevo de 
circunvoluções expressivas, as linhas essenciais do crime e da loucura... 
(CUNHA, 1973, p. 588). 

Neste momento, é revelada essa impressionante imagem: a cabeça (símbolo do 

pensamento e da criação) do Conselheiro foi finalmente arrancada do seu corpo (como forma 

de cortar o mal pela raiz) para ser levada para o litoral (espaço que histórica e simbolicamente 

se contrapôs ao Sertão) e analisada pelas mãos da medicina (matriarca da ciência positivista 

no Brasil). 

Depois de Euclides, o conceito de Sertão ganhará uma nova conotação através dos 

escritos e discursos veiculados pelos militantes do citado Movimento Regionalista do 

Nordeste, que produzirá uma espécie de endereço, de localização geográfica para o Sertão. 

Algumas regiões do Brasil se apropriarão desta construção conceitual, a exemplo de 

Amazônia, Minas Gerais, Goiás, entre outros. Porém, nenhuma outra região como o Nordeste 

vai imprimir, com tanta vitalidade, um texto identitário em que o Sertão aparecerá 

praticamente como sinônimo deste espaço.  

Segundo Janaína Amado, no livro Região, sertão, nação. Estudos Históricos (1995), 

poucas categorias, em termos do pensamento social, são tão importantes na história do Brasil, 

principalmente do Nordeste, quanto a de Sertão. Conhecida deste antes da chegada dos 

portugueses, a idéia de Sertão ganhará importância e novos significados no pensamento 

brasileiro, permanecendo viva no imaginário e no cotidiano do Brasil, cinco séculos depois. 

Desta forma, o conceito de Sertão: 

(...) materializa-se de norte a sul do país como sua mais relevante categoria 
espacial: entre os nordestinos, é tão crucial, tão prenhe de significados, que, 

                                                
40 Grifos meus. 
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sem ele, a própria noção de “Nordeste” se esvazia, carente de um de seus 
referenciais essenciais (p. 145). 

Um outro forte sentido sobre o Sertão, que ainda permanece presente no imaginário 

dos brasileiros nos dias de hoje, é o que o vincula à idéia de patologia. Provocado a pensar 

sobre tais questões a partir do seu envolvimento no Movimento Sanitarista, o escritor 

Monteiro Lobato vai dar vida a um dos mais marcantes personagens da literatura brasileira, o 

Jeca Tatu. Este personagem criado a partir dos contos “Urupês” e “Velha Praga”, publicados 

pelo jornal O Estado de São Paulo, sintetizará, de certa forma, a ideologia modernizadora 

disseminada pelos intelectuais do início do século XX. 

Jeca será uma representação caricaturada do homem rural brasileiro. É um “agregado”, 

que não possui terra, por isso mesmo não cuida da mesma como deveria, é um sujeito sem 

ambição, preguiçoso, um parasita da terra, inadaptável à civilização. Essa imagem altamente 

negativa do homem rural fará oposição à imagem idealizada do sertanejo. No lugar do homem 

forte e valente, o que aparecerá nessa literatura é um “funesto parasita”, nas palavras do 

próprio autor. Esse personagem ganhará vida inspirando o cinema, a música, a poesia e 

perdurará por anos a fio no imaginário popular, inclusive no do próprio homem da terra, que 

vê comicidade no Jeca. Segundo Lajolo, “este texto lobatiano tornou-se um dois mais lidos 

pelo ralo público brasileiro” (1983, p. 101).  

Apesar disso, na acepção de Lobato, Jeca será capaz de regenerar-se com o auxílio da 

ciência médica, se for cuidado e tiver atenção do Estado. Essa idéia de regeneração mais uma 

vez será por via de uma lógica urbana. Enfim, seja o sertanejo forte, seja o preguiçoso caipira, 

que melhor represente a população rural do país, a idéia que permanece é a de que só a cidade 

civilizada e moderna poderá salvar ou civilizar o sertão/a roça/o interior.   

Assim como o Jeca povoou fortemente o imaginário do brasileiro durante décadas, 

outras imagens não menos estereotipadas do homem do interior foram veiculadas e 

consolidadas através de diversas formas de expressão artísticas (cinema, cordel, pintura, 

música...). Principalmente na literatura, construiu-se através dos personagens jagunço, 

vaqueiro, coronel, cangaceiro, brejeiro, beato, retirante, matuto/tabaréu, entre outros, a 

imagem do sertanejo quase sempre calado e triste ou violento e fanático. Estes 

comportamentos são justificados pela dureza da vida no Sertão, onde, perseguido pelas 

intermináveis secas, ou mesmo por ser desprovido de um discurso próprio, visto que não 

acessou os saberes formais, o sertanejo se configurou como um ignorante. Outras vezes, por 
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ser esse um espaço sem lei e sem Deus, nessa construção estereotipada, a desordem e o 

fanatismo religioso tomam conta desse “território do demo”. 

Os tipos fixos do homem rural estão representados em diversas obras canônicas, para 

além de Os Sertões, sendo exemplos disso: Vidas Secas de Graciliano Ramos, em que os 

personagens mal se comunicam; O Quinze de Rachel de Queiroz, em que o Sertão é sempre 

visto como lugar do atraso e do inculto; além de O Sertanejo, de José de Alencar; Seara 

Vermelha, de Jorge Amado; A Bagaceira, de José Américo de Almeida e tantos outros livros 

regionalistas, românticos ou realistas/naturalistas que, mesmo visando a enaltecer a bravura 

do homem do interior (considerado por esses autores como essência da nação), ou para 

denunciar o descaso com que os governos tratam essas populações, terminaram criando ou 

reforçando estigmas negativos ou positivos, sempre redutores, que fixam a imagem do 

sertanejo como um eterno resistente à modernidade, representante do atraso e da barbárie, 

ainda presentes no pensamento social contemporâneo, como forma de negação dos elementos 

rurais. 

 

 

2.3.1   Quando menos se espera o Sertão vem... (De novo! E na contramão...) 

 

Mais de cinqüenta anos após Os Sertões agitar o cenário nacional, influenciando toda 

uma gama de pensadores e artistas que instituíram uma imagem e um lugar fixo para o Sertão, 

surgem no Brasil duas obras fundamentais para a presente discussão, no sentido de pensar o 

Sertão na contramão das idéias até então consolidadas41. Refiro-me ao romance de João 

Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas, publicado em 1956 e à grandiosa obra musical de 

Luiz Gonzaga, que atingiu seu alcance máximo também nos anos cinqüenta. 

Apesar de falarem de lugares diferentes e de formas distintas, (sendo o primeiro um 

homem letrado da classe média mineira e o segundo um homem do povo, do interior de 

Pernambuco) ambos trouxeram, através das suas criações artísticas, o Sertão de volta ao 

centro da discussão sobre a identidade brasileira. Utilizando linguagens díspares e trilhando 

                                                
41 Uma terceira obra que considero muito importante no bojo dessa discussão e que caminha no mesmo sentido 
de desvelar as imagens fixas do Sertão e do sertanejo, é o livro Fidalgos e Vaqueiros, do jurista e poeta baiano 
Eurico Boaventura Alves, escrito em 1953. Apesar de esta obra não ter obtido o alcance e o reconhecimento das 
obras acima comentadas, considero que a mesma se inscreve como mais um discurso fundador da brasilidade em 
que o Sertão aparece positivamente como fundamento da identidade nacional. Retomarei a discussão desta obra 
no terceiro capítulo. 
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geografias distantes, o escritor e o cantador conseguem imprimir no Brasil uma nova marca ao 

Sertão e ao sertanejo. 

Em Grande Sertão: Veredas, Guimarães Rosa traz o Sertão de volta à literatura sob 

uma nova perspectiva. É através desta narrativa que o, até então, ignorante e desengonçado 

sertanejo aparece como personagem principal, colocando-se no centro da fala. Apesar de 

apresentar-se desse modo: “sou só um sertanejo, nessas altas idéias navego mal”, a figura 

central da obra, Riobaldo Tatarana, vem revelar ao Brasil letrado que o sertanejo tem o que 

dizer. Além de ser um sujeito de ação, imagem que aparece fortemente nos romances 

regionalistas, ele também é um sujeito de idéias. Aliás, parece ter mesmo muito que dizer, 

pois é na mudança da clássica imagem do taciturno sertanejo que este jagunço se transforma 

em um ilustre personagem/narrador, contando suas histórias e as histórias da sua gente, 

durante toda a obra. E o mais interessante é que esse “matuto” tem como principal 

interlocutor/ouvinte um doutor, homem culto que representa o universo letrado e citadino. 

Em Guimarães Rosa, o Sertão ganha novos significados em dimensões de imensidão. 

Se na literatura, de um modo geral, o conceito de Sertão já aparece com um sentido muito 

mais simbólico do que geográfico, em Guimarães esse conceito vai alcançar tal elaboração de 

subjetividade, chegando o autor a afirmar que “o sertão é dentro da gente”, que “o sertão, o 

senhor sabe, é uma espera enorme”. Na perspectiva desse autor, para ser sertanejo não é 

preciso ter nascido no Sertão, basta pensar e sentir como tal.  

Um outro contraponto interessante a respeito da imagem do sertanejo presente em 

Grande Sertão: Veredas são as características da mobilidade do sertanejo, pois seu 

pensamento está sempre em trânsito. Enquanto que, para Euclides da Cunha, o sertanejo tem 

“a tendência constante a imobilidade e a quietude” (1973, p. 271), em Guimarães Rosa, a vida 

e o real aparecem como possibilidades de transformação, como diz Riobaldo: “O senhor... 

Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre 

iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando...” (2006, p. 23). O 

pensamento dinâmico e as concepções de mundo do autor chegam até o leitor através de uma 

linguagem muito própria, expressa na voz do jagunço/sertanejo que acaba por causar uma 

espécie de desmistificação de uma cristalizada imagem do Sertão e do sertanejo, construída ao 

longo dos séculos. 

Com sua narrativa sinuosa, Guimarães desloca a idéia de tempo e principalmente de 

espaço. Relativiza o aqui e o lá – Sertão e cidade – idéias que construíram o texto da 

brasilidade. Para ele, o Sertão “é sem lugar, é do tamanho do mundo” e pode ao mesmo tempo 
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ser e estar “em toda parte” e em nenhum lugar específico. Seu modo peculiar de narrar o 

Brasil a partir dos confins, do que está à margem, faz emergirem antigas questões a respeito 

de uma nação que se reparte em várias nações e de um tempo, aparentemente moderno, que 

convive com várias temporalidades. Desta forma, Guimarães vai colocando em suspenso as 

verdades que separam progresso de atraso, local de universal, cidade de sertão, interior de 

exterior. Numa literatura composta pela travessia, coloca a dúvida como o cerne da Nação: “O 

real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia...” (p. 

64). Segundo Lúcia Lippi (1998), o Sertão seria a metáfora do Brasil. 

E foi num outro tipo de travessia por esse imenso país que Luiz Gonzaga do 

Nascimento, nascido em Exu - Semi-Árido pernambucano – se consagrou como representante 

do Sertão, destacando-se no campo da música brasileira como Rei do Baião. 

Luiz Gonzaga teve sua iniciação musical quando menino, acompanhando seu pai, o 

sanfoneiro Januário, nas festas da região. Em 1939, contando vinte e sete anos de idade, 

mudou-se para o Rio de Janeiro onde investiu na sua carreira musical, tocando polca, valsa, 

mazurca, toada, choro, samba, entre outros estilos. A partir do final dos anos quarenta é que 

Gonzaga opta por assumir um estilo referenciado no Sertão nordestino, adotando um figurino 

composto pelos principais símbolos do Sertão – chapéu de couro e gibão – e utilizando como 

principal instrumento uma sanfona. É nesse momento que o sanfoneiro, juntamente com 

alguns dos seus parceiros, recria e dissemina o baião, através do rádio, por todo o Brasil. 

Como tantos outros nordestinos da sua época, Luiz Gonzaga foi um migrante. Saiu da 

sua terra natal em busca de sonhos e de uma nova vida na cidade grande, tendo na saudade um 

dos principais elementos artísticos para criação musical. Em suas canções, reinventa o Sertão, 

num misto de lembrança e idealização do seu torrão natal. É no retorno a sua origem rural que 

encontra inspiração para cantar o Brasil. Com estilo muito próprio como intérprete,42 Gonzaga 

acaba por criar um tipo original, diferenciando-se dos demais cantores da época.  

Ao mesmo tempo que canta a dor e a tristeza do povo nordestino, Luiz Gonzaga canta 

o Sertão da alegria; das festas e dos amores; das rezas e das pilhérias. Diferentemente das 

imagens que relacionam o Sertão e o Nordeste apenas ao sofrimento e à miséria, Gonzaga 

representa um sertanejo festeiro e trabalhador. Revela que o Sertão é feito tanto de seca 

quanto de fartura; de cinza e de colorido; de dor e de alegria. Canta um Sertão plural que se 

movimenta e se balança na cadência dançante da sanfona. Como evidencia Sulamita Vieira, o 
                                                
42 Muitas vezes, intercalava as suas canções com contação de “causos” às vezes vivenciados e adornados por ele, 
outras vezes histórias que ouviu dos mais velhos, influenciando muitos cantadores nordestinos. 
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Sertão de Luiz Gonzaga é um Sertão em Movimento, com um olhar para o lugar que ficou 

para trás de um migrante que agora vive na cidade, que viu e viveu o movimento de 

deslocamento de inúmeros sertanejos. Segundo esta autora: 

Através do baião, pintou-se um quadro do Nordeste, significativamente 
diferente daquele estampado com maior freqüência na imprensa. Neste 
sentido, Luiz Gonzaga enfeitou o Nordeste e o fez brilhar, embora 
produzisse, em profusão, imagens da seca e dos retirantes. Construiu 
também imagens de felicidade, por exemplo, acalantando o sonho da volta; 
reinterpretando o “pé-de-serra” e envaidecendo as morenas da cintura fina, 
para mencionar apenas algumas dessas imagens. (2000, p. 170) 

Essa música envolvente alcançou dimensões certamente não imaginadas pelo seu 

criador. Por volta dos anos 1950, o baião conseguiu alcançar o segundo lugar nas paradas de 

sucesso das principais rádios do Brasil43, perdendo apenas para o samba, que naquele 

momento aparecia no rádio como a referência mais original da música mais brasileira.  

Segundo Vieira, esse grande sucesso deveu-se a inúmeros fatores, entre os quais se 

pode destacar alguns. Aliado ao seu brilhante talento e simpatia, Luiz Gonzaga apareceu no 

cenário nacional em um contexto político e social favorável ao seu estilo, visto como original 

ou verdadeiramente brasileiro e popular. Visto que o Brasil, nesse momento, diferentemente 

das décadas anteriores, tendia a afirmar a sua singularidade, assumindo uma identidade 

mestiça. Buscava evidenciar os símbolos nacionais originários do povo. Desta forma, 

ninguém melhor do que o Rei do Baião – mistura de vaqueiro, cangaceiro, mestiço e sertanejo 

- para representar através da sua música as “verdadeiras raízes do Brasil”. Um outro aspecto 

apontado por Vieira é que o aparecimento do rádio facilitou a rápida difusão das produções 

musicais por grande parte do país. Além disso, Gonzaga teria uma boa circulação nas diversas 

camadas sociais. Tanto era ouvido e aplaudido pelo povo quanto pela classe média, 

principalmente por intelectuais e políticos; um claro exemplo disso, é que os seus principais 

parceiros de composição, Humberto Teixeira e Zé Dantas, são homens letrados, pertencentes 

à classe média brasileira44.  

A forma como esse artista lidou com sua carreira nos remete a uma discussão no 

campo da dinâmica cultural. Embora vinculasse a sua imagem ao Sertão e ao Nordeste, 

Gonzaga não se limitou a fixar-se em uma tradição cultural imutável; ao longo do seu 

percurso assumiu novos elementos e se desfez de outros, sem perder a dimensão identitária 

                                                
43 Para compreender como se deu este processo ver VIEIRA (2000).  
44 É importante lembrar que o primeiro era um médico e o segundo advogado, tornando-se deputado pelo estado 
do Ceará.  
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com a qual se projetou. Como ele próprio afirmou em entrevista à TV Cultura de São Paulo 

em 1972: 

Eu acho que pra um matuto, um sertanejo demonstrar que é sertanejo e que é 
vaqueiro, ele não precisa trazer o cheiro de vaqueiro, como muitos poetas 
por aí, intelectuais, pensam(...) Basta uma estilização. Eu cheguei a usar 
roupa de couro, mas pesava muito, era muito incômoda e não se encontrava 
couro bom pra mandar fazer a roupa... Então, eu fui modernizando... Acabei 
ficando só com a cabeça de Lampião, que foi essa que escolhi para 
caracterizar o meu tipo.45  

Por causa do seu estilo dinâmico, a obra de Gonzaga conseguiu expandir-se para o 

mundo sem se desgarrar do chão. Dessa forma, transpôs fronteiras e ampliou o universo 

sertanejo para a cidade grande, ajudando a construir uma nova imagem do migrante e do 

retirante para todo o Brasil. 

Os elementos do mundo sertanejo/rural trazidos no repertório de Luiz Gonzaga 

passaram a integrar o universo a que poderíamos chamar de música popular brasileira, o que 

assegurou, de certa forma, a inclusão dos itens que remetem à região Nordeste no conjunto da 

brasilidade. Digo de certa forma devido ao fato de que, mesmo participando da história da 

Música Popular Brasileira, sendo conhecido de norte a sul do país e tendo influenciando 

inúmeros cantores e compositores de diversas gerações, Luiz Gonzaga e tantos outros 

artistas46, conterrâneos seus, que surgiram depois dele continuam sendo identificados, 

principalmente pela grande mídia, como artistas nordestinos que alcançaram visibilidade no 

panteão da MPB.  

No que diz respeito à dimensão territorial, a obra de Luiz Gonzaga, é essencial para 

compreender que o texto da brasilidade está em constante construção e a tensão das diferenças 

regionais continua presente até os dias de hoje.  

Desse modo, é impossível negar a importância que Luiz Gonzaga tem para o Brasil ao 

cantar um Sertão vivo e dinâmico, bem como a obra do escritor Guimarães Rosa, ao criar um 

sertanejo falante e inquieto diante da vida. Ambos, de formas diversas, relativizam as 

fronteiras que separam o Brasil rural do Brasil urbano, pois afirmam que a cidade também é 

Sertão e trazem novos elementos para compor o texto de brasilidade, provocando um outro 

olhar sobre o Sertão e o sertanejo.  
                                                
45 Entrevista de Luiz Gonzaga no Programa Proposta da TV Cultura de São Paulo, concedida em 1972 apud 
VIEIRA, 2000.  
46 Artistas de renome nacional a exemplo de Elba Ramalho, Alceu Valença e Fagner, entre outros, são 
apresentados até os nossos dias como representantes de uma música regional, diferentemente do que acontece 
com outros artistas, especialmente do Sul e Sudeste, que são vistos apenas como artistas nacionais.  
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A idéia de Sertão perpassa toda a formulação do texto da brasilidade. De diversas 

formas e através de diferentes leituras e tempos, este tópico se configura como um ícone 

essencial para a constituição da identidade brasileira, mesmo aparecendo de forma ambígua e 

conflituosa. A partir da contribuição de diversos artistas e pensadores que ampliaram o olhar 

sobre o Sertão, a exemplo dos dois acima citados, este tema ganhará uma nova dimensão no 

contexto da brasilidade, expandindo-se ainda mais a partir dos anos 1960, com a chamada 

estética da fome, presente no Cinema Novo de Glauber Rocha. 

Apesar de essas novas perspectivas sobre o Sertão passarem a ter um certo impacto na 

atualização do texto de brasilidade, as mesmas em nada afetarão a formulação do texto da 

identidade baiana. É o que se discutirá no capítulo seguinte.  

 
 
 



3   UM JEITO QUE NENHUMA TERRA TEM...47  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Baiana do Ilê Aiyê – foto encontrada no google. 
 
 
 
 
 

                                                
47 Trecho da canção Você já foi à Bahia?, de Dorival Caymmi. 
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As imagens da Bahia, associadas principalmente à mestiçagem, à alegria, à 

sensualidade e à religiosidade, marcadas pela origem africana, foram construídas e 

organizadas, sobretudo, a partir da literatura de Jorge Amado, da música de Dorival Caymmi 

e de todo um aparato acadêmico, artístico e televisivo reunido em torno deles. Esse conjunto 

de referências produzira um forte referencial imagético-discursivo no qual a Bahia é vista para 

o Brasil e para o mundo, até os dias de hoje, como um lugar emblemático de felicidade.  

Na formulação desse texto identitário, não se observa a vigência dos elementos que 

compõem a sertanidade e/ou a nordestinidade, visto que, no período em que o mesmo começa 

a ser elaborado – início do século XX –, a Bahia passava por uma séria crise econômica e 

política, perdendo o compasso do desenvolvimento que se verificava no centro-sul do país e 

atrasando-se na incorporação ao processo de industrialização que viria  a se consolidar de fato 

no início do governo de Getúlio Vargas. Para dissimular o grave problema da falta de um 

projeto político para o estado e visando a proteger a Bahia do isolamento em que se 

encontrava em relação ao resto do Brasil, a elite local passará então a investir numa imagem 

que a projete como uma terra singular, “uma terra sem igual!”, com um ritmo próprio que 

encantaria a todos quantos a visitam.  

Desse modo, tal elite encontra nos conceitos de tradição e herança cultural as chaves 

que a associarão às idéias de lugar paradisíaco. Além de esse discurso procurar responder às 

obscuridades históricas do chamado enigma baiano48, buscará gerar recursos financeiros, 

através de uma política cultural voltada para o turismo, que viabilize a permanência das 

antigas elites no poder, através da comercialização econômica e política (inclusive eleitoral) 

dessa imagem. 

Dessa forma, o texto da baianidade iria “aparando as arestas e contornando as curvas” 

(MOURA, 2001, p. 245), ou seja, a Bahia não se deixará mostrar como um estado pobre que 

perdeu o passo do desenvolvimento; por isso mesmo, não integraria ao seu discurso 

identitário questões que a associassem a uma região considerada como espaço incivilizado, 

atrasado e mendicante, como eram e são vistos o Nordeste e o Sertão.  

É a partir destas notas iniciais que discuto, na primeira seção deste capítulo, a tensão 

identitária entre o que seriam Bahia e Nordeste; na segunda seção, coloco em questão o 

                                                
48 Este termo foi utilizado por diversos intelectuais que buscaram explicar o período em que a Bahia se 
encontrava mergulhada em uma profunda crise econômica e política em relação ao desenvolvimento econômico 
do país. Para alguns estudiosos, a exemplo de Nelson Oliveira (2000), esse enigma não passa de um mito ou de 
uma forma de disfarçar a omissão de um projeto político para a Bahia naquele momento.  
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processo de construção do texto da baianidade, que se projeta como um discurso consensual e 

aparentemente aproblemático; finalmente, na terceira seção, apresento de forma sintética a 

obra Fidalgos e Vaqueiros, de Eurico Alves, como um discurso de afirmação da sertanidade 

que, aos efeitos desta pesquisa, poderia figurar como paradigma de uma possibilidade não 

desenvolvida de inserção da sertanidade no bojo das referências da baianidade. 

Trata-se, como se advertiu na Introdução, de verificar os motivos da negação da 

presença de uma tradição rural/sertaneja na Bahia, partindo da hipótese inicial de que esse 

discurso identitário não considera os elementos culturais ligados ao Sertão baiano. 

 

  

3.1    A TENSÃO IDENTITÁRIA ENTRE BAHIA E NORDESTE  

 

Na antiga divisão geográfica do Brasil, o estado da Bahia estava localizado na região 

Sul, que se estendia daí até o Rio Grande do Sul. Pernambuco, Ceará, Paraíba e os demais 

estados próximos, identificados com a problemática da seca, pertenciam, até então, ao Norte.  

Mesmo após a constituição e o reconhecimento do Nordeste como nova região do país, a 

Bahia continuou sendo tomada como uma configuração geográfica à parte, tanto do ponto de 

vista econômico e político como cultural, não sendo ainda incorporada à região englobante a 

que, oficialmente, havia sido incorporada. 

O ser baiano, que contraditoriamente vai ser a forma de conhecer todo 
nordestino que chega a São Paulo, foi durante muito tempo considerado 
como tendo uma identidade divergente da nordestina (ALBUQUERQUE JR., 
2001, p. 218-219).  

O que se indaga, no presente trabalho, é se o texto identitário da Bahia foi – ou de 

certa forma ainda é – divergente da organização de referências identitárias que se 

amalgamaram em torno do Nordeste. Diversas vezes ouvi cidadãos baianos, especialmente 

soteropolitanos, dizerem que viajaram para o Nordeste, considerando, sobretudo Pernambuco 

como principal referência dessa região. Também, por vezes, percebo que os demais brasileiros 

das outras regiões do país não associam a Bahia, especialmente Salvador, à região Nordeste.  

Poder-se-ia acrescentar à pergunta central deste capítulo: isto aconteceria meramente 

em virtude da agregação tardia do estado da Bahia à região Nordeste? Ora, esta “distância” da 
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Bahia em relação ao Nordeste está muito mais relacionada a uma diferença de formulação 

identitária do que a questões geopolíticas, geofísicas e ambientais.  

A dificuldade de pensar o baiano como nordestino poderia estar associada a uma 

considerável diferença entre as referências dos textos identitários que organizam seus perfis. 

Desta forma, seria impossível pensar a Bahia sem festas freqüentes, sem misticismo, sem 

sensualidade à flor da pele, sem sociabilidade irrestrita, marcada pela familiaridade e 

amabilidade sem problemas, que por sua vez seriam características fundamentalmente 

herdadas de uma cultura africana que se assentou hegemonicamente na cidade de Salvador e 

seu Recôncavo. Em contrapartida, quem poderia visualizar o Nordeste sem seca e mandacaru, 

sem cangaço e sem messianismo, sem bravura e resistência e sem as características e imagens 

associadas ao Sertão e a uma cultura popular de origem rural? O único ponto de encontro que 

parece unir esses dois distantes mundos brasileiros são os mais recentes discursos visuais de 

um empreendimento turístico na região, que coloca no mesmo mapa a beleza das praias do 

litoral nordestino, sendo que a Bahia se encontraria inclusa neste roteiro.  

Vários estudos realizados nos últimos anos, principalmente por intelectuais 

soteropolitanos, afirmam que a idéia de Bahia – a baianidade – foi construída através de uma 

estratégica imagético-discursiva que a colocou como algo à parte, sui generis, como bem diz 

o verso de Caymmi no título deste capítulo, como uma terra sem igual. Aparecendo no 

imaginário nacional e internacional como sendo a terra da felicidade, um lugar diferente, 

místico e sensual, um caso à parte do Nordeste e, mais ainda, um caso à parte no Brasil. Uma 

imagem que de certa forma foi se organizando tanto de dentro para fora como de fora para 

dentro. 

O que interessa precisamente analisar neste capítulo é: como a Bahia, que se projeta 

como um espaço tão singular, reunindo referências culturais tão plurais, conseguiu afirmar 

um texto identitário tão forte de forma a aparecer como hegemônico, consensual e 

aparentemente aproblemático? Esse discurso deixa de fora uma enorme gama de referências 

culturais oriundas dos diversos recantos do estado. Refiro-me aqui, especialmente, à extensa 

região do Semi-Árido, que se expressa através de outros elementos e artefatos culturais mais 

identificados com o Nordeste do que com a Bahia e já apresenta, por si só, referências 

culturais bastante diversas.  

O foco, nessa região, se deve ao fato de que tanto a região da Chapada Diamantina 

quanto o Sul da Bahia e outras geografias litorâneas aparecem nos catálogos turísticos mais 

recentes como importantes pontos a serem visitados por possuírem alguma beleza e 
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importância para o estado; porém, nenhum deles está associado aos elementos sertanejos e 

rurais. Estes, por estarem diretamente vinculados à iconografia que se construiu da 

nordestinidade, pareceriam estorvar a paisagem grandiosa e feliz da Bahia, a ser consumida 

sem maiores problemas.  

Por ser o “berço do Brasil” e sua capital durante mais de dois séculos, a Bahia jamais 

poderia se deixar ver meramente como mais um estado pobre que compõe a imagem do 

Nordeste, sendo necessário, então, forjar uma imagem que a protegesse do ostracismo que se 

encontrava principalmente entre o fim do século XIX e o início do século XX e que, além 

disso, garantisse a manutenção do antigo prestígio da elite local, gerando recursos financeiros 

para compensar a perda de poder econômico e político para o Sudeste.   

As imagens da Bahia de Todos os Santos associadas principalmente à mestiçagem, à 

alegria, à religiosidade marcada pela herança africana, ao mistério, ao exotismo e à 

sensualidade foram organizadas, sobretudo, em torno do vigoroso discurso literário de Jorge 

Amado, que se fez conhecido entre diversos públicos do mundo, assim como faz conhecida a 

Bahia desde os anos trinta, até os dias de hoje. A obra desse escritor, acompanhada 

especialmente da música de Dorival Caymmi, encontrou eco em diversos tipos de 

descendentes. Poder-se-ia arrolar, aqui, a irreverência dos tropicalistas, a pintura de Carybé e 

a fotografia de Pierre Verger, além de tantos outros suportes estéticos49, nascidos da mirada 

amadiana ou que partilham da mesma, que construíram uma estreita relação entre o real e o 

imaginário desta terra. 

Antes mesmo de esses inventores da formulação da identidade cultural baiana – ou 

baianidade – instituírem a singularidade do ser baiano, Gilberto Freyre já havia lançado o seu 

olhar cheio de ternura sobre esse território de todos os santos e de quase todos os pecados, 

tecendo uma rica narrativa sobre a Bahia, tanto no seu mais famoso livro, Casa Grande & 

Senzala, quanto em poemas e ensaios publicados em jornais de Pernambuco. Ao falar das 

viagens que fez para a composição desse livro, coloca a Bahia ao lado de Portugal e da África, 

comparando a sua importância à de um país ou mesmo de um continente. Para Freyre, na 

Bahia estaria a matriz da civilização/cultura brasileira, o último e – como diz o próprio 

cientista social – Deus queira invencível reduto da tradição, de um Brasil patriarcal. E exalta 

as qualidades da velha cozinha das Casas-grandes (1995, p. xlv). 

                                                
49 Utilizo aqui o conceito de suporte estético elaborado por Moura (2001), no sentido de trabalhos artísticos 
individualizados ou a obra de um autor ou um grupo. No suporte estético, está como que fixado um conjunto de 
referências que, pela sua reiteração prazerosa, alcança uma suposta substancialidade. 
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Freyre definiu a Bahia como sendo uma espécie de mãe da integração brasileira, 

sociedade híbrida de culturas que se interpenetram, de antagonismos sociais e raças que se 

harmonizam50. Esse lugar seria uma espécie de matriz da sua reconhecida teoria da 

miscigenação, não apenas porque o Brasil nasceu na Bahia, mas também porque esta cidade-

estado teria desempenhado muito bem o seu papel de “conciliação de extremos ou de 

antagonismos, de saborear a vida lentamente” e de expandir alegria através, sobretudo das 

expressões efusivas de seus negros, que tanto seduzem e encantam europeus e outros 

forasteiros. Para Freyre, “Na Bahia tem-se a impressão que todo dia é dia de festa. Festa de 

igreja brasileira com folha de canela, bolo, foguete, namoro” (idem, ibidem, p. 289). 

Ao falar da influência da cultura africana na vida sexual da família brasileira, esse 

autor nos propõe uma possível explicação a respeito da diferença entre o comportamento do 

baiano (mais próximo do africano) e o comportamento do nordestino/sertanejo (mais próximo 

do indígena): 

Contrastando-se o comportamento de populações negróides como a baiana – 
alegre, expansiva, sociável e loquaz – com outras menos influenciadas pelo 
sangue negro e mais pelo indígena – a piauiense, a paraibana ou mesmo a 
pernambucana – tem-se a impressão de povos diversos. Populações 
tristonhas, caladas, sonsas e até sorumbáticas, as do extremo Nordeste, 
principalmente nos sertões; sem a alegria comunicativa dos baianos; sem 
aquela sua petulância às vezes irritante. Mas também sem a sua graça, a sua 
espontaneidade, a sua cortesia, o seu riso bom e contagioso (idem, ibidem, p. 
288). 

Através da sua teoria da miscigenação, Freyre possivelmente seria um dos primeiros 

pensadores a relacionar a Bahia com a África de forma positiva. A crítica que a maior parte de 

seus comentadores lhe dirigem, contudo, é que, ao fazê-lo, incorre numa versão idílica da 

Bahia (ARAÚJO, 1994; BASTOS, 2000). Como dizem seus críticos jornalistas e militantes 

de movimentos sociais, “Gilberto Freyre é folclórico” ou “Gilberto Freyre folclorizou a 

Bahia”, ao identificar os baianos, sobretudo como lascivos, sensuais e exuberantes e ao 

apresentar as relações interétnicas do período colonial numa dinâmica de integração 

civilizatória pela via erótica.   

Na sua primeira visita à Bahia, datada de 1926, escreveu um poema intitulado Bahia, 

que ganhou mais tarde outras versões, passando em 1962 a ser chamada Bahia de todos os 

santos e de quase todos os pecados. Apesar de extensa, pode ser interessante reproduzi-la na 

                                                
50 Idem, Na Bahia em 1943. Rio de Janeiro, sem indicação editorial. 1944. 
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íntegra, para lembrar a visão que esse autor constrói e propaga de Salvador, tão próxima 

daquela dos primeiros baianos inventores da baianidade. 
 
Bahia de Todos os Santos e de quase todos os pecados51 
 
Bahia de Todos os Santos (e de quase todos os pecados) 
casas trepadas umas por cima das outras 
casas, sobrados, igrejas, como gente se espremendo 
pra sair num retrato de revista ou de jornal 
(vaidade das vaidades! diz o Eclesiastes) 
igrejas gordas (as de Pernambuco são mais magras) 
toda a Bahia é uma maternal cidade gorda 
como se dos ventres empinados dos seus montes 
dos quais saíram tantas cidades do Brasil 
inda outras estivessem pra sair 
ar mole oleoso 
cheiro de comida 
cheiro de incenso 
cheiro de mulata 
bafos quentes de sacristias e cozinhas 
panelas fervendo 
temperos ardendo 
o Santíssimo Sacramento se elevando 
mulheres parindo 
cheiro de alfazema 
remédios contra sífilis 
letreiros como este: 
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo 
(Para sempre! Amém!) 
automóveis a 30$ a hora 
e um Ford todo osso sobe qualquer ladeira 
saltando, pulando, tilintando 
para depois escorrer sobre o asfalto novo 
que branqueja como dentadura postiça em terra encarnada 
(como a não se adaptar ao novo) 
(a terra encarnada de 1500) 
gente da Bahia! 
preta, parda, roxa, morena 
cor dos bons jacarandás de engenho do Brasil 
(madeira que cupim não rói) 
desejo de permanência 
sem rosto cor de fiambre 
nem corpos cor de peru frio 
Bahia de cores quentes, carnes morenas, gostos picantes 
eu detesto teus oradores, Bahia de Todos os Santos 
teus ruisbarbosas, teus otaviosmangabeiras 
mas gosto de tuas iaiás, tuas mulatas, teus angus 
tabuleiros, flor de papel, candeeirinhos, 
tudo à sombra das tuas igrejas 
todas cheias de anjinhos bochechudos 
sãojões sãojosés meninozinhosdeus 
e com senhoras gordas se confessando a frades mais magros (do que eu) 
O padre reprimido que há em mim 
se exalta diante de ti Bahia 
e perdoa tuas superstições 
teu comércio de medidas de Nossa Senhora 

                                                
51 Optei por citar aqui a última versão da poesia, revista em 1942. 
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e de Nossossenhores do Bonfim 
e vê no ventre dos teus montes e das tuas mulheres 
conservadores da fé uma vez entregue aos santos 
multiplicadores de cidades cristãs e de criaturas de Deus 
Bahia de Todos os Santos 
Salvador 
São Salvador 
Bahia 
Negras velhas da Bahia 
vendendo mingaus angu acarajé 
Negras velhas de xale encarnado 
peitos caídos 
mães das mulatas mais belas dos Brasis 
mulatas de gordo peito em bico como pra dar de mamar 
a todos os meninos do Brasil. 
Mulatas de mãos quase de anjos 
mãos agradando ioiôs 
criando grandes sinhôs quase iguais aos do Império 
penteando iaiás 
dando cafuné nas sinhás 
enfeitando tabuleiros cabelos santos anjos 
lavando o chão de Nosso Senhor do Bonfim 
pés dançando nus nas chinelas sem meia 
cabeções enfeitados de rendas 
estrelas marinhas de prata 
tetéias de ouro 
balangandãs 
presentes de português 
óleo de côco 
azeite-de-dendê 
Bahia 
Salvador 
São Salvador 
Todos os Santos 
Tomé de Sousa 
Tomes de Sousa 
padres, negros, caboclos 
Mulatas quadrarunas, octorunas 
a Primeira Missa 
os malês 
índias nuas 
vergonhas raspadas 
candomblés santidades heresias sodomias 
quase todos os pecados 
ranger de camas-de-vento 
corpos ardendo suado de gozo  
Todos os Santos 
missa das seis 
comunhão 
gênios de Sergipe 
bacharéis de pince-nez 
literatos que lêem Menotti Del Picchia e Mário Pinto Serva 
mulatos de fala fina 
moleques 
capoeiras feiticeiras 
chapéus-do-chile 
Rua Chile 
Viva J.J. Seabra 
Bahia 
Salvador 
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São Salvador 
Todos os Santos 
Um dia voltarei com vagar ao teu seio moreno brasileiro 
às tuas igrejas onde pregou Vieira moreno  
hoje cheias de frades ruivos e bons 
aos tabuleiros escancarados em x (esse x é o futuro do Brasil) 
a tuas casas a teus sobrados cheirando a incenso comida alfazema cacau. 

 
 

Como se pode ver, já nos primeiros versos, a Cidade da Bahia é uma espécie de mãe 

do Brasil. Em diversas passagens, há um apego à nostalgia prazerosa. A Bahia, assim como o 

seu Pernambuco e todo o Nordeste açucareiro, surge como um espaço da saudade. Procura-se 

reviver o passado, manter a lembrança ou a memória de sua ordem social, reinventá-lo e 

aprisionar no imaginário do Brasil a grandeza e doçura dos engenhos e a condição de 

submissão e disponibilidade dos negros e das negras em relação aos homens e às mulheres 

brancas.  

Outro aspecto presente no poema é a imagem de Salvador como uma cidade-mulher, 

aparecendo fortemente a sensualidade e o cheiro da mulata impregnando a cidade sedutora e 

acolhedora. Essa Bahia ficaria para sempre no imaginário dos visitantes que se entregam aos 

encantos dos seus becos, ruas e mulheres, que, segundo Freyre, parecem estar à inteira 

disposição dos adventícios. Além de falar da culinária, da religião e da sensualidade, é 

possível notar que Freyre se refere a Salvador como sinônimo indiscutível de Bahia, o que nos 

leva a uma das questões chaves desta pesquisa: onde ficariam e que importância teriam as 

demais regiões que compõem esse estado?  

Essas assertivas serão superdimensionadas e amplamente disseminadas pela obra de 

Jorge Amado, de Dorival Caymmi e de tantos outros artistas e intelectuais responsáveis pela 

permanência de diversos estereótipos referentes ao baiano e, especialmente, às baianas. É 

interessante notar que, a partir dos anos 1930, a teoria da miscigenação de Freyre passa a 

influenciar grande parte da intelectualidade brasileira. Em seu discurso de posse da Academia 

Brasileira de Letras, em 1961, Amado (1993) fala sobre a influência que Casa-Grande & 

Senzala teve sobre sua obra, bem como sobre o impacto que a mesma causou nos intelectuais 

brasileiros e estrangeiros. 
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3.2   OS PRINCIPAIS INVENTORES DO TEXTO DA BAIANIDADE  

 

Como vimos, não é apenas de dentro da Baía de Todos os Santos que nascem os 

discursos, as imagens, os estereótipos. Além de Gilberto Freyre, inúmeros escritores, 

compositores e cantores, especialmente no Rio de Janeiro52, emprestaram sua mão à 

construção desse texto identitário, desde o século XIX. Tomemos como exemplo algumas 

passagens literárias e musicais em que a Bahia – na maior parte das vezes, a baiana – é 

enaltecida pela sua beleza e graça. Porém, sempre se apresentam como ardentes personagens: 

Alguns havia tão devotos que não se contentavam vendo-a uma só vez. 
Andavam de casa deste para a casa daquele, desta rua para aquela, até 
conseguir vê-la desfilar de princípio a fim, duas, quatro e seis vezes, sem o 
que não se davam por satisfeitos. A causa principal de tudo isso era, 
supomos nós, além talvez de outras, o levar esta procissão uma cousa que 
não tinha nenhuma das outras: o leitor há de achá-la sem dúvida 
extravagante e ridícula (...) Queremos falar de um grande rancho chamado 
das – Baianas -, que caminhava adiante da procissão, atraindo mais ou tanto 
como os santos, os andores, os emblemas sagrados, os olhares dos devotos; 
era formado este rancho por um grande número de negras vestidas à moda da 
província da Bahia, donde lhe vinha o nome, e que dançavam nos intervalos 
dos Deo-gratias uma dança lá a seu capricho (...) Todos conhecem o modo 
por que se vestem as negras da Bahia; é um dos modos de trajar mais bonitos 
que temos visto; não aconselhamos, porém, que ninguém o adote; um país 
em que todas as mulheres usassem desse traje, especialmente se fosse desses 
abençoados em que elas são alvas e formosas, seria uma terra de perdição e 
de pecados (ALMEIDA, 1997, p. 74-75). 

(...) e viu a Rita Baiana, que fora trocar o vestido por uma saia, surgir de 
ombros e braços nus, para dançar. A lua destoldara-se nesse momento, 
envolvendo-a na sua cama de prata, a cujo refulgir os meneios da mestiça 
melhor se acentuavam, cheios de uma graça irresistível, simples, primitiva, 
feita todo de pecado, toda de paraíso com muito de serpente e muito de 
mulher. Ela saltou em meio da roda, com os braços na cintura, rebolando as 
ilhargas e bamboleando a cabeça como numa sofreguidão de gozo carnal 
num requebrado luxurioso que a punha ofegante... Enquanto a carne lhe 
fervia toda, fibra por fibra titilando (AZEVEDO, 1997, p 67). 

Nestas passagens literárias tanto Manoel Antônio de Almeida quanto Aloísio Azevedo 

destacam o jeito e o comportamento da mulher tipicamente baiana: mulata, sensual e 

maliciosa.  

                                                
52 Província que mais recebeu baianos entre o fim do século XIX e início do século XX, tanto escravos e ex-
escravos quanto flagelados das secas que, em decorrência do declínio econômico e da Guerra do Paraguai, entre 
outros fatores, passaram a habitar a cidade do Rio de Janeiro. Para maiores informações, ver MOURA, 2001. 
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Um elemento especialmente emblemático aos efeitos de compreender a composição de 

referências da baiana é o seu traje. Essa indumentária foi estudada por Maria Lenilda David 

(2000) como um dos mais expressivos elementos na composição identitária de uma das mais 

importantes personas da Bahia, sem a qual sua paisagem não seria a mesma. Segundo a 

autora, desde a época colonial, as mulheres negras, escravas e ex-escravas, comercializavam 

principalmente quitutes e doces pelas ruas de Salvador. A imagem atual da baiana de acarajé 

tem uma relação direta com estas vendedoras ambulantes de outrora, não somente pela 

atividade exercida, mas especialmente pela indumentária que as identificavam e que mesmo 

com algumas mudanças se tornaram tradicionais53. 

Como se pode observar no texto acima, os testemunhos sobre a elegância dessas 

mulheres são inúmeros54. A maioria desses relatos foi realizada por visitantes que passavam 

pela Bahia e por viajantes estrangeiros. A importância da baiana pode ser também afirmada 

com a própria história do samba no Brasil, quando, aproximadamente nos anos 1930, já 

aparecem as primeiras alas das baianas nas escolas de samba do Rio de Janeiro e, logo depois, 

de São Paulo.  

Voltemos ao trecho citado de Almeida em Memórias... Observa-se também aí uma 

relação com a negritude baiana – uma negritude diferente, mais ousada e sedutora, com 

algumas particularidades que colocam a Bahia como um lugar de referência da herança 

africana no Brasil. Segundo Moura (2001), desde o século XIX a Bahia já aparece de algum 

modo no cenário nacional como um lugar da africanidade afirmativa e altiva. Esse estado 

seria uma espécie de matriz das tradições religiosas africanas em que os praticantes vinham de 

todos os cantos reciclar seu axé, permanecendo assim até os nossos dias. Além disso, a Bahia 

estaria muito mais ligada a Portugal e ao Golfo de Benin – de onde vinham os negros jeje-

iorubá, considerados mais civilizados e ousados –, do que à França e à Inglaterra, como 

estaria o Rio de Janeiro. Desse modo: “(...) no Rio de Janeiro, tanto as elites brancas quanto 

os negros em geral reconheciam os negros baianos como rebeldes e instruídos” (idem, ibidem, 

p. 203). 

                                                
53 Para aprofundamento sobre a indumentária das baianas, ver DAVID (2000). 
54 A exemplo de Luis dos Santos Vilhena, um professor de grego que viveu na Bahia no século XVIII, ao se 
referir ao traje das baianas, afirma que as mulatas e negras escravas vestiam, nos dias de festa, largas saias de 
cetim e batas bordadas. Tollenare, que viveu na Bahia no século XIX, afirma que as mulheres negras vestiam 
ricas túnicas e saias largas, cujas cabeças eram envolvidas por um turbante arranjado de maneira harmoniosa; 
entre elas algumas tinham o colo e os braços repletos de jóias de ouro. Também Nina Rodrigues, em seu livro 
Os africanos no Brasil, observa que esse vestuário, usado pelas negras da Bahia, valeu-lhes no resto do país o 
qualitativo de baiana, dando a expressão popular: uma mulher vestida à baiana, ou uma baiana.  
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As imagens de Bahia também se encontram presentes em inúmeras canções brasileiras 

compostas e cantadas por artistas não baianos que se tornaram importantes partícipes na 

construção da imagem dessa terra. São incontáveis as canções que se referem à Bahia; na 

maioria delas, o que mais aparece como elemento de destaque é a culinária (acarajé, vatapá, 

mugunzá), os espaços/locais importantes da cidade (o Bonfim, a Baixa dos Sapateiros, o 

Elevador Lacerda, o Mercado Modelo, a praia de Itapuã), a sensualidade do povo (a ginga, o 

dengo, o rebolado, a malemolência), as festas e a religiosidade (dois de fevereiro, dois de 

julho, festa do Senhor do Bonfim), além de referenciá-la como o coração do Brasil. Dentre 

essas, destacam-se aqui duas que parecem emblemáticas: Bahia com H, de Denis Brian, 

gravada na época por Francisco Alves (1947) e re-gravada mais tarde por Caetano Veloso; e 

Falsa Baiana de Geraldo Pereira, gravada por Ciro Monteiro (1944) e mais tarde por Gal 

Costa.  
 
Bahia com H 
 
Dá licença, dá licença meu Senhô 
Dá licença, da licença pra yôyô 
Eu sou amante da gostosa Bahia, porém 
Pra saber seus segredos serei baiano também 
 
Dá licença, de gostar um pouquinho só 
A Bahia eu não vou roubar tem dó! 
Ah! Já disse um poeta que terra mais linda não há 
Isso é velho do tempo em que a gente 
escrevia Bahia com H! 
 
Deixa ver, com meus olhos  
De amante saudoso 
A Bahia do meu coração 
Deixa ver, Baixa dos Sapateiros 
Charriou, Barroquinha, Calçada, Tabuão! 
 
Sou um amigo que volta feliz 
Pra teus braços abertos, Bahia! 
Sou poeta e não quero ficar 
Assim longe da tua magia! 
 
Deixa ver, teus sobrados, igrejas 
Teus santos, ladeiras 
E montes tal qual um postal 
Dá licença de rezar pra o Senhor do Bonfim, 
Salve a santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil! 
Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil 
 
 
Falsa Baiana 
 
Baiana que entra no samba só fica parada 
Não bole não mexe não samba nem nada 
Não sabe deixar a mocidade louca 



 82 

 
Baiana é aquela que entra no samba 
de qualquer maneira 
Que mexe remexe dá nó nas cadeiras 
Deixando a moçada com água na boca 
 
A falsa baiana quando entra no samba 
Ninguém se incomoda 
Ninguém bate palmas ninguém abre a roda 
Ninguém grita: “oba! salve a Bahia, sinhô” 
 
Mas a gente gosta quando uma baiana 
Requebra direitinho 
Em cima e em baixo e revira os olhinhos 
Dizendo eu sou filha de São Salvador 

 

Como diz a primeira peça, depois de pedir licença aos orixás, como é o caso dos 

famosos artistas plásticos estrangeiros Carybé e Pierre Verger, os visitantes se tornam 

“baianos” também. A música de Denis Brian, além de citar inúmeras localidades antigas e 

populares de Salvador, afirma a sua geografia como um cartão postal. A magia da cidade 

inspira o poeta, que por sua vez pede para ter o privilégio de ser baiano também, fazendo um 

desfecho com uma belíssima saudação quando adjetiva a Bahia de terra santa, imortal, Bahia 

dos sonhos mil. E mais, sente-se feliz e orgulhoso por essa exuberante terra integrar o Brasil. 

A segunda canção direciona o seu discurso para a baiana, que mais uma vez aparece 

como uma tentação quando dança. A partir da letra, a mulher baiana teria por obrigação saber 

sambar – e muito bem – para poder honrar a sua terra. Para agradar a moçada e deixá-la com 

água na boca, ela teria que requebrar direitinho, mexer, remexer e ainda dar nó nas cadeiras. 

Infelizes das baianas que não nasceram sabendo sambar; são acusadas de falsas. O próprio 

título da canção nos remete à idéia de que pode existir uma verdadeira baiana e mais ainda 

uma verdadeira Bahia. E como a contrapartida necessária do verdadeiro é o falso, tanto as 

mulheres quanto as regiões da Bahia que não se adequam a este perfil da baianidade seriam, 

assim, falsas e ilegítimas.   
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3.2.1   Jorge Amado como referência de construção da Bahia   

 

A literatura e a música são campos privilegiados de contato com o imaginário. Criam 

espaços, re-configuram geografias, têm o poder de reconstituir a vida cotidiana. Aos efeitos 

deste trabalho, isto diz respeito especialmente ao trabalho de Jorge Amado que, por ser 

calcada numa idéia de verdade, ganha praticamente a importância de um documento histórico 

para a Bahia. Segundo o próprio autor: 

Eu não poderia escrever sobre a Bahia, ter a pretensão de ser um romancista 
da Bahia, se não conhecesse realmente por dentro, como eu conheço, os 
candomblés, que é religião do povo da Bahia. (...) Com catorze anos, 
comecei a trabalhar em jornal e a viver misturado com o povo da Bahia. 
(AMADO In: GOMES, 1988, p. 17 e 25). 

Em toda a sua obra, Amado utiliza-se de um aparato considerado científico. Emprega 

termos e expressões das ciências sociais, da economia e da história, apropria-se de elementos 

da natureza e reproduz fielmente cenários de uma Bahia onde seus personagens55 vivenciam 

histórias escritas de forma tão encantadora que levam o leitor a se perguntar se tais 

personagens teriam de fato existido. A sua forma documental de fazer literatura, aliada a uma 

proposta e compromisso político56 de captar a identidade e a singularidade da Bahia e do 

Brasil através da fala, da cena e dos problemas do povo, fez de Jorge Amado um porta-voz 

reconhecido e consagrado da Bahia. 

Já depois de uma carreira consolidada, ao ser perguntado sobre que conselho daria aos 

jovens escritores, Amado respondeu: 

Busque a verdade. Isso não quer dizer que você acertará na verdade sempre. 
Pode até não acertar nunca, mas não deixe de ir atrás dela. E conte as coisas 
como elas são. Eu sou um contador de histórias, não sou outra coisa. Eu 
venho e conto a minha história. Aquilo que eu sei e como sei. (AMADO In: 
LUCAS, 1997, p. 57). 

A busca pela verdade perpassa todo o discurso desse autor, seja pela opção política, 

estética ou por suas crenças pessoais. O que fica claro é que é essa intensa afirmação da 

verdade que faz de Jorge Amado um dos maiores conhecedores e divulgadores dos mistérios e 

                                                
55 Alguns de seus personagens de fato existiram. Jorge Amado costumava incluir, entre os personagens de seus 
romances, amigos seus ou personas de reconhecida importância para a Bahia. 
56 Em seu discurso de posse da Academia Brasileira de Letras, Jorge Amado afirma que o papel do escritor é: 
“enxergar os problemas do país e de sua população e propor soluções”. 
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encantos da Bahia e lhe confere considerável credibilidade ao se proferir sobre a Bahia. Esse 

notável intérprete, juntamente com outras vozes também consideravelmente acreditadas – 

enfim, legitimadas –, tornaram-se fundamentais no processo de configuração de uma 

identidade para a Bahia.  

Antes de adentrar o que interessa nesta passagem por Jorge Amado, gostaria de 

esclarecer que, por não ser ele o objeto de estudo dessa pesquisa, utilizarei apenas parte da sua 

obra, aquela que contempla diferentes geografias baianas descritas abaixo. Também não o 

analisarei do ponto de vista literário ou estético, nem me reportarei às diferentes fases do 

autor. O que interessa, aos efeitos desta reflexão, é preferencialmente perceber como a forma 

amadiana de representar a configuração sócio-histórica baiana – ancorada e atualizada por um 

aparato artístico, político e acadêmico – que se apresenta referindo-se a esta mesma 

configuração, possibilitou a produção de um vigoroso referencial imagético-discursivo sobre a 

Bahia e o seu povo como um lugar alegre, exótico e singular. Interessa também compreender 

como a sua produção acabou por exercer um papel de matriz simbólica para diversas outras 

representações do texto da baianidade, que hoje se reproduzem nas práticas políticas do 

Estado, agenciadas pela grande mídia.  

Segundo Celeste Pacheco de Andrade (2000)57, a influente literatura de Jorge Amado58 

possibilitou uma re-elaboração de um mapa para a Bahia, demarcando espaços e fronteiras do 

imaginário geográfico desse vasto estado. O próprio escritor, em seu discurso de posse da 

Academia Brasileira de Letras, faz menção à presença das diversas geografias baianas em 

seus livros, como afirma no trecho abaixo: 

...Em verdade, jamais me afastara da Bahia, pois a conduzia mundo afora, 
fosse no coração amante de meu chão de nascimento, fosse nas páginas dos 
livros que, no correr do tempo, fui escrevendo e publicando, neles recriando 
a vida baiana, nos cenários das matas de cacau, dos atalhos do sertão de 
beatos e cangaceiros e nas ruas, becos e ladeiras de Salvador (AMADO In: 
ANDRADE, 2000, p. 200). 

Em toda a sua obra, Amado fez referências a pelo menos, três Bahias: a Bahia do 

cacau (sul do estado, também chamado Região Cacaueira), a Bahia do Sertão 

(compreendendo ou mesmo identificando-se com o Semi-Árido) e a Bahia da cidade do 

Salvador e seu Recôncavo, sendo que esta última assumiu um papel hegemônico na 

                                                
57 Esta historiadora desenvolveu estudos referentes à relação da literatura com a história, especialmente no que se 
refere a Bahia e a obra de Jorge Amado. 
58 Uma pesquisa realizada pela BAHIATURSA em 1977 revelou que 65% dos turistas haviam visitado a Bahia 
por motivação própria, depois de terem lido os livros de Jorge Amado.  
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representação do espaço que o autor simplesmente chamou de Bahia ou Cidade da Bahia em 

quase todos os romances de sua produção dos anos sessenta aos noventa.  

Uma dessas Bahias, em que o autor nascera59, se refere à região Sul, na qual Ilhéus e 

Itabuna aparecem como o eixo principal. Aqui, sobretudo nos romances Cacau, Terras do 

Sem Fim, São Jorge dos Ilhéus e Gabriela Cravo e Canela, Amado descreve uma região rica, 

de uma beleza natural visível.  

Em São Jorge dos Ilhéus, por exemplo, Ilhéus aparece como uma cidade em pleno 

desenvolvimento. O autor inicia sua história em meio a um cenário urbano, onde o progresso 

se faz presente já nas primeiras páginas, quando o Sr. Carlos Zude – dono de uma exportadora 

de cacau – chega ao aeroporto e é recebido pelo seu motorista, que dirige um carro importado. 

O personagem segue para a Exportadora, onde, tomando o elevador, vai ter ao seu escritório e 

vê a movimentada cidade, no ir e vir típico de uma cidade em plena prosperidade econômica. 

Apesar da clara menção aos aspectos ligados a riqueza, a beleza e a modernidade, Jorge 

Amado faz questão de colocá-los ao lado da pobreza e das desigualdades sociais, como 

podemos observar no trecho inicial do romance: 

E, de repente, o avião se desviou da rota para o Sul, e a cidade apareceu ante 
os olhos dos viajantes. Agora não voavam mais sobre o mar verde. Primeiro 
foram os coqueiros e logo depois o morro da Conquista. O piloto inclinava o 
avião e os passageiros que iam do lado esquerdo podiam ver, como num 
postal, a cidade de Ilhéus se movimentando. Descia em ruas pobres e 
ziguezagueantes pelo morro proletário, se estendia rica entre o rio e o mar 
em avenidas novas, cortadas na praia, continuava na ilha do Pontal, em casas 
de jardins alegres, subia mais uma vez proletária pelo morro do Unhão, casas 
de zinco e madeira. Um passageiro contou os oito navios no porto, fora os 
grandes veleiros e as inúmeras pequenas embarcações (AMADO, 1999, p 
04). 

Apesar de a região e da história do cacau serem marcadas (nos romances acima 

citados) pela riqueza, pelo progresso e por uma exuberante paisagem do mar e dos roçados 

pinçados de amarelo, é a luta pela terra e a exploração dos trabalhadores que demarcam os 

conflitos e as dificuldades de viver nesse ambiente repleto de injustiças sociais. Nessa Bahia, 

os principais personagens que vivenciam as tramas são os trabalhadores, os coronéis e os 

jagunços que exploram ou maltratam a classe trabalhadora. A terra aparece aqui como um 

elemento que, por um lado, representa riqueza e poder, por outro, serve para separar os 

homens. Além disso, é possível perceber que a cidade também mostra os seus contrastes, o 

seu crescimento desordenado gera diferenças sociais visíveis. Como é dito na página de 
                                                
59 No arraial de Ferradas, no recém criado município de Itabuna, em 1912. 
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abertura do romance: “esta é uma terra de muita grandeza e de muita miséria também” (frase 

de um romanceiro popular). Diante do exposto e segundo a análise de Pacheco (2000), resulta 

claro que se trata de um espaço de difícil realização humana, onde as regras da vida social são 

ditadas por uma estrutura capitalista, não podendo ser, portanto, o território idealizado da 

felicidade.  

A segunda Bahia apresentada pela ficção amadiana é aquela do Sertão, representada 

por apenas um romance, Seara Vermelha, sendo que em alguma medida, em Gabriela Cravo 

e Canela, a personagem central é uma sertaneja que foge da seca em busca de uma nova vida 

em Ilhéus.  

Nesse cenário o Sertão aparece exatamente como na maioria dos romances 

regionalistas, em que seus principais componentes são a seca, a miséria, a religiosidade 

fervorosa, a violência e o atraso nas relações sociais e de trabalho. O que caracteriza seus 

personagens é a bravura, a coragem e o fanatismo religioso, sendo esses elementos 

representados pelos principais personagens de Seara Vermelha. A trama conduz os três filhos 

de Jucundina, uma sertaneja pobre, a se definirem entre três alternativas. Um vem a ser 

cangaceiro, outro torna-se um beato e o terceiro, militante da revolução, sendo que este último 

se configura como algo externo à paisagem humana do Sertão, que se sente portador da 

solução para o quadro de injustiça experimentado por sua família.  

No cenário dessa “Bahia” ignota, a paisagem é desoladora. A natureza hostil afasta o 

homem da sua terra e coloca-o a prova para penar eternamente por terras de outrem ou em 

busca da terra prometida. As únicas saídas encontradas pelo escritor para os seus personagens 

sofredores se dão pelas formas consideradas mais rudimentares e inconseqüentes que um 

povo pode realizar. É através dos heróis do cangaço ou da crença em um paraíso após a morte, 

seguindo líderes messiânicos, que esses sertanejos são conduzidos para um caminho da 

esperança. Até mesmo a busca pela terra prometida – São Paulo – não é possível concretizar, 

dado que muitos dos retirantes morrem a caminho. 

Desta forma, como num seguimento a Euclides da Cunha, a Bahia sertaneja é marcada 

pela carência, pela miséria representada tanto pela natureza desértica quanto, de forma mais 

aguda, pela morte, por exemplo, da personagem Noca, uma criança órfã de mãe que não 

resiste à longa saga pela caatinga. Esse Sertão é assim descrito por Amado: 
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Agreste e inóspita estende-se a caatinga. Os arbustos ralos elevam-se por 
léguas no sertão seco e bravio, como um deserto de espinhos. Cobras e 
lagartos arrastam-se por entre as pedras com um sol escaldante no meio dia 
(...) Os espinhos se cruzam na caatinga, é o intransponível deserto, o 
coração inviolável do Nordeste, a seca, o espinho e o veneno, a carência de 
tudo, do mais rudimentar caminho de uma árvore de boa sombra e jugosa 
fruta. (...) E através da caatinga, cortando-a de todos os lados, viaja uma 
inumerável multidão de camponeses. São homens jogados fora da terra, pelo 
latifúndio e pela seca. (...) Aqui habitam os cangaceiros. Os soldados da 
vingança, os donos do sertão. (...) E aqui surgem, no coração seco da 
caatinga, os beatos mais famosos, aqueles que arrastam multidões dramáticas 
no seu passo, enchendo o sertão de orações estranhas e de ritos 
supersticiosos... (Idem, 2006, p. 43-44)60. 

Apenas esse largo trecho da Bahia poderia ser relacionado ou identificado ao 

Nordeste. Esta região, como vimos no capítulo anterior, opta por organizar a sua 

representação identitária, sobretudo, através da imagem de resistência do Sertão. Nestas 

paragens baianas, a temática gira em torno do latifúndio, do atraso econômico, da miséria e da 

ignorância, o que conseqüentemente aumenta as dificuldades para enfrentar a hostilidade da 

vida imposta pela própria natureza. 

 Como essa Bahia impõe limites ainda maiores à felicidade e à liberdade do que a 

Bahia do Sul e se aproxima muito mais de uma espécie de inferno na terra do que de um 

paraíso, ela jamais poderia ser a referência de um estado que se pretende rico e feliz, restando 

então à Cidade da Bahia e seu Recôncavo ser o estandarte da cultura baiana. A cidade de 

Salvador passa a ocupar, deste modo, um papel hegemônico na representação do espaço a que 

o escritor, e muitos outros inventores da baianidade, delimitou como o espaço por excelência 

chamado de Bahia. 

É, pois, na Bahia de Todos os Santos que a ficção de Jorge Amado vai encontrar a sua 

mais idealizada imagem da terra da liberdade, da alegria, da harmonia entre os diferentes, da 

sensualidade, do misticismo e de uma exuberante beleza natural, que se expressa na própria 

geografia da cidade e no povo festeiro e acolhedor dessa singular cidade-paraíso.   

Durante toda a sua vida, Jorge Amado dedicou a maior parte da sua produção às 

narrativas e personagens que povoam Salvador. Por ser o escritor brasileiro mais lido no 

Brasil e no exterior, seus romances podem ser considerados como um dos mais poderosos 

veículos de divulgação e criação de um imaginário, que se expandiu mundo afora, sobre a 

Bahia.  São inúmeros os romances que tratam dessa Bahia, a exemplo de Jubiabá, Mar Morto, 

                                                
60 Grifos meus. 
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Capitães de Areia, A morte e a morte de Quincas Berro D’água, Os Pastores da Noite, Dona 

Flor e seus dois maridos, Tenda dos Milagres e o guia Bahia de Todos os Santos: guia de 

ruas e mistérios.  

Em Bahia de Todos os Santos: guia de ruas e mistérios, escrito em 1945, o autor faz 

uma espécie de catálogo documental sobre a Bahia, relacionando histórias, pessoas, comidas e 

lugares. Como o próprio nome diz, é uma espécie de guia para quem quer conhecer a cidade, 

porém, com um formato que vai para muito além de um guia turístico. Além de se referir aos 

lugares e programas indispensáveis e à beleza natural da cidade, o guia traz uma extensa lista 

de importantes nomes e produções de artistas, intelectuais, pais-de-santo, entre outros; 

pessoas queridas para ele e para a Bahia. A forma como o autor se refere a essas pessoas e à 

cidade desperta a curiosidade e seduz o leitor a querer conhecer de perto os mistérios e 

encantos da Bahia. Possibilita ao forasteiro o acesso ao que há de melhor nesse paradisíaco 

lugar, de que o próprio autor se propõe a ser o guia.   

Além de enfatizar, em inúmeras passagens, o quanto essa cidade negra e portuguesa é 

singular e especial, única no mundo, onde tudo é belo e misterioso, desde o mar, as histórias, 

a religiosidade, as festas cotidianas..., Amado afirma que é a cultura popular que humaniza a 

cidade. Coloca o povo baiano como o personagem principal que realiza e dá vida a esse 

cenário da felicidade. Descreve o baiano através da imagem-metáfora do mulato gordo, que é 

ao mesmo tempo “bom, amável, sensual, agudo de inteligência, bem falante, mas de fala 

mansa, festivo, cordial e doce... Assim é o homem da Bahia” (idem, ibidem, p. 20). Além de 

delinear os contornos do baiano a partir de tais atributos, o autor associa estas características 

ao traço de não ter pressa, de viver numa cidade que tem sua referência no passado, na 

tradição, e por isso mesmo nela poderá vivenciar mais plenamente a liberdade e a felicidade, 

pois a mesma não se deixa engolir pela “velocidade alucinante das cidades do Sul”61.  

No tópico chamado “Baiano é um estado de espírito”, o autor explica que ser baiano 

quer dizer quem tem o alto privilégio de nascer na Bahia, mas pode também significar: 

 

 

                                                
61 A partir de narrativas e argumentos como estes que se estendem a outros campos como a música de Dorival 
Caymmi, a imprensa, a política, o cinema, entre outros, nascerão alguns estereótipos a respeito do povo baiano 
que perduram até os nossos dias, a exemplo da chamada “preguiça baiana”, estudada recentemente pela paulista 
Elisete Zanlorenzi (1998). 
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...Um estado de espírito, certa concepção de vida, quase uma filosofia, 
determinada forma de humanismo. Eis porque homens e mulheres nascidos 
em outras plagas, por vezes em distantes plagas, se reconhecem baianos. (...) 
E como baianos são reconhecidos, pois de logo se pode distinguir o 
verdadeiro do falso. Aqui entre nós: tem gente que há vinte anos tenta obter 
seu passaporte de baiano e jamais consegue, pois não é fácil preencher as 
condições e como diz o moço Caymmi, nosso poeta, “quem não tem 
balangandãs não vai ao Bonfim”. (AMADO, 1984, p. 26) 

 Numa verdadeira exaltação ao ser baiano, Jorge Amado afirma que apesar de nem 

todos terem esse privilégio, alguns forasteiros podem alcançar essa dádiva ao partilhar dessa 

concepção de vida. Ao mesmo tempo, chama a atenção para o fato de que não basta ser 

nascido na Bahia, é preciso compartilhar dessa filosofia para ser um verdadeiro baiano, caso 

contrário, certamente o habitante desse estado que não seguir as regras do jogo identitário não 

obterá o seu passaporte, podendo ser facilmente reconhecido como um falso baiano.  

Nos romances amadianos que se passam em Salvador, o cenário é quase sempre 

composto pela magia do Centro Histórico, mais especificamente o Pelourinho62, ou por 

lugares que tenham alguma relação com o mar. Nessa bela e misteriosa paisagem aparecem 

como personagens centrais figuras que desfrutam abundantemente desse suposto paraíso, 

mesmo sem que para isso sejam ricos ou mesmo tenham que “dar duro”. São personagens 

cuja referência quase nunca se associa ao trabalho. Estes, a exemplo de Vadinho (Dona Flor e 

seus dois marido), Balduíno (Jubiabá) e Pedro Archanjo (Tenda dos Milagres), são sempre 

bons amantes, amigos e bons jogadores. Possuem aquela aguda inteligência destacada por 

Amado na composição do perfil do baiano, sobrevivem geralmente da ajuda dos amigos, da 

sorte no jogo e circulam livremente por toda a cidade. Através desses exemplos de uma vida 

boêmia e tranqüila é possível observar a capacidade de idealização do autor em relação à 

Cidade da Bahia.  

Ao lado do tipo de vida fácil e prazerosa apresentada por tais personagens, Amado 

aponta, em alguns de seus romances, as injustiças e a pobreza em que vive o povo da Bahia, a 

exemplo da abertura do seu livro-guia, em que manifesta: “Não é justo que tanta miséria caiba 

em tanta beleza”. Apesar disso, não serão as dificuldade da vida cotidiana que ficarão em 

evidência no texto do autor e, por conseqüência, no texto da baianidade. 

Entretanto, o seu estilo conciliador e otimista de descrever a cultura baiana, 

acompanhada da forma idealizada com que seus amigos se referem à Bahia, acaba por 

                                                
62 Esse importante conjunto arquitetônico, tombado como patrimônio da humanidade, transformou-se através das 
políticas turísticas no principal palco por onde desfila a baianidade. 



 90 

alimentar a idéia de que pobreza e felicidade coexistem aqui em harmonia. Essa existência 

idealizada em que a vida parece boa mesmo na pobreza só seria possível nessa Bahia, que é 

Salvador e seu Recôncavo. A difusão e repetição deste tipo de narrativa gera a impressão de 

que o simples fato de habitar essa cidade-paraíso seria uma condição de realização do ser. 

Tais idéias acabam sendo interiorizadas e compartilhadas tanto pelos sujeitos que compõem 

esse cenário quanto por sujeitos externos a ele. Em um artigo sobre trabalho e pobreza urbana, 

ao se referir sobre a visão do turista em relação a Salvador, Vilmar Faria (1980) afirma: 

Essa pobreza sempre que se lhe apresenta em trajes pitorescos, folclóricos, 
misteriosos até. Nem mesmo as visitas eventuais aos bairros pobres... em 
busca de um candomblé mais puro ou de uma roda de samba espontânea e 
menos comercial dão ao visitante o sentido trágico da pobreza urbana de 
Salvador... Persiste, sempre, a impressão que se está diante de uma pobreza 
fácil e gostosa, pouco ressentida, pícara senão desdenhosa do bem-estar 
moderno. (p. 23) 

A eficácia desse tipo de discurso estaria relacionada, segundo Bourdieu, ao poder 

simbólico exercido através dos enunciados performativos de quem tem autoridade de falar 

publicamente em nome de um coletivo e para um coletivo. Esses enunciados acabam 

incidindo sobre o real, já que delineiam representações de mundo que partem de uma verdade 

e se colam à realidade enunciada.  

Em meio à luta para a imposição da visão legítima, na qual a própria ciência 
se encontra inevitavelmente engajada, os agentes detêm um poder 
proporcional a seu capital simbólico, ou seja, ao reconhecimento que 
recebem de um grupo: a autoridade de quem funda a eficácia performativa 
do discurso que permite impor como se estivesse impondo oficialmente, 
perante a todos e em nome de todos, o consenso sobre o sentido do mundo 
social que funda o senso comum... O mistério da magia performativa se 
resolve na alquimia da representação... através da qual o representante 
constitui o grupo que o constitui: o porta voz dotado do poder pleno de falar 
e de agir em nome do grupo... o substituto do grupo que existe somente por 
essa procuração. (BOURDIEU, 1996, p. 82). 

Como compreender tamanha repercussão social de um enunciado sobre a Bahia que 

aparece na forma de um discurso literário em um país onde, por questões históricas, não se 

observa uma tradição de leitura? Uma das principais explicações para esse fato estaria 

associada à admirável capacidade de difusão e disseminação da literatura de Jorge Amado 

através das inúmeras adaptações realizadas para diferentes linguagens e meios de 

comunicação, o que vem possibilitando o acesso ao grande público, inclusive ao público não 

letrado.  
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A primeira adaptação da obra amadiana se deu por volta dos anos 1940, quando o 

romance Mar Morto fora adaptado para radiodramaturgia pela Rádio Nacional do Rio de 

Janeiro. A partir daí, foram inúmeras as adaptações dos seus romances para o cinema, o 

teatro, a história em quadrinhos, o rádio e a televisão. Será especialmente através das novelas, 

primeiro de rádio e depois da televisão, principais meios de comunicação de massa no Brasil, 

que a literatura de Jorge Amado será conhecida pelo grande público e reconhecida pela sua 

larga recepção.  

A partir da telenovela Gabriela63, em 1975, e do filme homônimo seu trabalho 

também alcança o universo do audiovisual. Esta novela com o selo da Rede Globo de 

Televisão, pode ser considerado o principal meio de divulgação da obra de Jorge Amado, 

reunindo vários ineditismos. A primeira novela em cores da televisão brasileira, a primeira a 

insistir na ostentação de uma morenidade desnudada em ocasiões muito freqüentes, a primeira 

a se basear num romance consagrado de um escritor consagrado.  

O Sucesso de Gabriela além de trazer para a Globo, por dez meses, uma extraordinária 

audiência, rendeu ao escritor uma ampliação significativa na vendagem dos seus livros. A 

partir daí, as sucessivas adaptações passaram a fazer parte do trabalho desse autor, que, não 

obstante ser criticado por alguns acadêmicos que atribuem uma diferenciação hierárquica da 

literatura em relação a outras linguagens, afirma a importância do diálogo com outras formas 

de recepção. Para Rios (2004): 

No trânsito com a cultura midiática, a literatura produzida por Jorge Amado 
vem romper com uma forte tradição, no Brasil e na América Latina, onde se 
concebe, ainda, a prática literária como uma atividade culta e de elite, a 
serviço, também, de propósitos didáticos e pedagógicos. (p. 82). 

 A autora chama a atenção para o fato de que poucos escritores alcançaram no Brasil 

tamanho reconhecimento, podendo ser verificado quando do fato da sua morte em 2001, em 

que o Presidente da República decretou três dias de luto no país, além de o fato gerar uma 

ampla cobertura midiática no Brasil e no mundo e de seu enterro ser acompanhado por 

milhares de pessoas, inclusive por estudantes secundaristas. Em seu caderno especial 

dedicado ao escritor, a Folha de São Paulo o nomeia de alto representante da cultura 

brasileira, e mais especificamente da cultura baiana, por divulgar ou mesmo inaugurar o 

imaginário da baianidade no país e no exterior. 

 
                                                
63 Direção Walter Avancini, Rede Globo de Televisão. 
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3.2.2   Outras vozes notáveis da baianidade  

 

 

Dentre as vozes que se destacam como referência da construção chamada Bahia à qual 

me referi neste capítulo, temos o cantor e compositor Dorival Caymmi, amigo e 

contemporâneo de Amado, que aparece no seu livro-guia como importante patrimônio da 

Bahia. O Poeta e cantor das graças da Bahia64 é assim traduzido por Jorge Amado: 

Fez-se intérprete da vida popular, o bardo cantor das graças, do drama do 
mistério da terra e do homem baiano... A Bahia está inteira no que tem de 
mais característico e definidor, na obra de Caymmi. Ouvindo suas músicas 
sente-se a presença de uma terra com suas fronteiras delimitadas, de um 
povo com seus hábitos, suas tradições, seus costumes, seus dramas, suas 
alegrias, suas desgraças. Caymmi tomou, por exemplo, o manancial 
riquíssimo da música negra e sobre ele trabalhou a grande parte de sua 
criação musical... Na sua obra está o pitoresco da Bahia, sua linguagem 
graciosa, suas comidas de todo sabor, em versos maliciosos como picante 
dessa culinária, em músicas que convidam ao requebro e ao cafuné, estão as 
ruas, as praias, as lutas de capoeira, os santos negros, especialmente Iemanjá 
que é a santa de Caymmi, os pais-de-santo, as iaôs, os ogãs, os velórios com 
cachaça, o cais, a lenda. Tudo isso serviu de inspiração para sua música 
plena desse colorido dos vatapás e acaçás, das velas dos saveiros no mar de 
Todos-os-Santos e nos rios do Recôncavo, das saias das baianas, dos torços, 
dos balangandãs... Nessa cidade e nesse povo, Caymmi tem plantado as 
raízes de sua criação, a precisa realidade tantas vezes cruel e a mágica 
invenção... Sua verdade é o sentimento do povo... É o cantor da Bahia e de 
seu povo. (AMADO, 1984, p. 189 - 190) 

Apontado por Amado como a própria alma baiana, é através da música que Caymmi 

passa a ser considerado um dos maiores difusores da idéia de Bahia para o Brasil. Antes de 

mudar-se para o Rio de Janeiro, Caymmi já era conhecido na Bahia, passando a fazer sucesso 

em âmbito nacional a partir de 1938, quando começa a participar dos programas da Rádio 

Tupy. Em 1939, foi interpretado por Carmem Miranda em O que é que a baiana tem, no filme 

Banana da Terra. A partir daí, o artista projeta-se não apenas no Brasil, como também no 

exterior, sendo reconhecido como um dos mais importantes compositores da música 

brasileira.  

Sua obra, considerada numericamente modesta, é apontada por vários ícones da 

música popular brasileira como de uma excelência inigualável. Como afirma Jorge Amado no 

trecho acima, Caymmi canta uma Bahia quase mitológica, exótica, mística e negra, uma Bahia 

                                                
64 Título do subcapítulo dedicado a Caymmi no livro Bahia de Todos os Santos: guia de ruas e mistérios. 1984. 
p. 184. 
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da saudade em que o olhar do compositor agora distante tende a idealizar ainda mais a sua 

terra natal. Esta, além de já ser famosa por sua história e grandiosidade do tempo do 

Imperador, está marcada na memória do mesmo como a Bahia da sua infância e mocidade, 

quando a cidade ainda não tinha se industrializado e se modernizado65. Dessa forma, o tempo 

em Caymmi aparece como um tempo mítico e bondoso. Por isso mesmo, será considerado por 

muitos como um tempo lento, quase parado, preguiçoso. Daí vem a fama de preguiçoso que o 

cantor assume em diversas entrevistas, com um certo charme e com um tom de alteridade e 

estranhamento em relação à velocidade desenfreada da urbanidade. Esse aspecto do 

tempo/ritmo aparece na sua obra como uma forma de diferenciação da Cidade da Bahia em 

relação às outras capitais do Brasil, ou mais, como uma singularidade dos baianos em relação 

aos outros brasileiros, sendo assimilado e reforçado por alguns artistas baianos de uma 

geração posterior à de Caymmi, a exemplo dos Tropicalistas. 

Além da abordagem de Caymmi, que parece ser uma extensão da fala de Jorge 

Amado, fazem parte desse conjunto que instituiu o texto da baianidade, artistas 

contemporâneos dos mesmos, como o pintor Carybé e o fotógrafo Pierre Verger66. Estes, 

como tantos outros estrangeiros inebriados pela magia da Cidade da Bahia, passaram a habitá-

la e a se autoproclamar baianos. Construíram seus discursos visuais de forma afinada e até 

mesmo contínua e complementar ao discurso amadiano, enfatizando a beleza da negritude 

baiana, com destaque para a sensualidade das mulheres e para a interação entre seres humanos 

e orixás. Seus trabalhos se orientam de modo a legitimar de forma contundente a grandeza da 

Bahia, fazendo com que os baianos atentem ainda mais para a sua riqueza cultural. 

É importante ressaltar que, nesse processo de instituição da realidade, o povo e a 

cidade são partícipes fundamentais, pois os mesmos se revestem como personagens e cenário 

para fazer real as representações sobre a Bahia, presentes no imaginário de quem a visita. 

Segundo Milton Moura, “não faz sentido, então, separar o texto da baianidade para revelar o 

que seria o rosto da sociedade baiana, como um desmascaramento. Esta máscara faz parte 

inevitavelmente da realidade do povo baiano. (...) Está colada à cara”. (2001, p. 272). 

Afirma este autor que a força avassaladora do texto da baianidade se deve também à forma 

como os intérpretes da Bahia se referenciam mutuamente de forma a elevar o reconhecimento 

público dos mesmos. “É o traço da remissão recíproca. Nossos notáveis estão sempre se 

referindo uns aos outros” (idem, ibidem, p 266). 
                                                
65 Para um aprofundamento sobre a figura de Caymmi e a sua relação com a Bahia ver RISÉRIO, 1993. 
66 O fotógrafo, que aparece em Quincas Berro D'Água e em outros romances de Amado, declarou ter se 
interessado por Salvador após a leitura de Jubiabá, em versão francesa. 
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Esta pesquisa não pretende advogar que esses textos, por si só, "inventaram" a idéia de 

Bahia tal qual nos é apresentada nos dias de hoje. Entretanto, foram reunidos elementos para 

afirmar que o conjunto desses discursos, que se complementam, pode ser considerado uma 

espécie de matriz simbólica para diversas outras representações que hoje se reproduzem.  

A imagem da Bahia feliz, disseminada para baianos e não baianos, ganhou maior força 

e definiu melhor os seus contornos pela forma como a mesma foi sendo atualizada e reificada 

por artistas de gerações posteriores aos citados67 e, principalmente, pela concepção e 

implementação de uma política cultural do estado, que empreendeu de forma contundente 

uma prática voltada para o consumo cultural e turístico do Produto Bahia68, veiculado 

cotidianamente pela grande mídia. Essa lógica política conseguiu construir um texto 

unificador em torno da idéia de Bahia presente até os nossos dias, através de uma eficaz 

estratégia da positividade pela qual se recorta e evidencia aquilo que interessa na obra dos 

intérpretes (citados) e se esconde ou esquece o que não convém. É o que Moura (2001) 

chamou de aparar as arestas e definir seus contornos.  

Não aprofundarei aqui o tópico referente às políticas culturais do Estado da Bahia69 

(concebidas a partir dos anos 1960 e implementada nas últimas décadas), o que 

corresponderia a uma extrapolação dos objetivos deste trabalho. Além de requerer uma 

abordagem mais ampla e minuciosa, o momento de sua idealização e implementação 

ultrapassa o período histórico priorizado pela pesquisa. A forma como essas políticas têm sido 

implementadas, a sua concepção, os resultados e conseqüências das mesmas vem sendo 

estudada por diversos pesquisadores ligados ao campo dos Estudos Culturais, bem como por 

pesquisadores da área da Cultura e Desenvolvimento, podendo ser encontradas em diversas 

pesquisas acadêmicas70.  

Em geral, essas pesquisas apontam como o texto identitário da baianidade vem sendo 

apropriado pelo discurso oficial do poder público local, em suas políticas estaduais de cultura 

                                                
67 A exemplo dos Doces Bárbaros – Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa e Maria Bethânia – que, de uma 
outra forma aparecem na imprensa nacional como ícones da cultura baiana e, mais recentemente, pela geração da 
chamada Axé Music.  
68 Termo utilizado por Paulo Gaudenzi – ex-presidente da BAHIATURSA, que respondeu pela Secretaria de 
Cultura e Turismo do Estado da Bahia até 2006, podendo ser considerado o principal mentor das políticas 
governamentais voltadas para o turismo. 
69 Quando trato das políticas culturais do Estado, refiro-me às políticas concebidas e implementadas pelo grupo 
comumente chamado carlista – liderado pelo líder político Antônio Carlos Magalhães, que desde os anos 1970, 
com algumas interrupções, vem mantendo o controle dos governos estaduais e municipais, até a sua derrota nas 
últimas eleições nos níveis estadual e municipal.  
70 A exemplo de VIEIRA (2004), MIGUEZ (2002) e da pesquisa (em andamento) Políticas Culturais na Bahia 
de 1964 a 2006, organizada pelo Centro de Estudos Multidisciplinares da Cultura - CULT.  
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e turismo, constituindo-se, por sua vez, numa poderosa estratégia para alavancar a economia 

local a partir da representação da singularidade como motivação para o consumo turístico, 

cultural e de entretenimento. Como diz um dos publicistas da baianidade, Antônio Risério: “a 

cidade que era naturalmente sedutora se converteu numa profissional da sedução” (1993, p. 

21). 

Com a apropriação e ressignificação desse poderoso capital simbólico que é a 

identidade baiana, o Estado tem ido além do seu papel de criar possibilidades e estímulo à 

produção cultural, passando a própria instância governamental a conferir os significados da 

cultura e, em alguma medida, a determinar os elementos da baianidade. Para Vieira (2004), 

esta estratégia faz parte de um conjunto de práticas autoritárias utilizadas nos projetos de 

construção da nacionalidade que objetiva a manutenção de uma hegemonia política. 

Esta narrativa é construída segundo os interesses políticos dos grupos que a 
elabora, consubstanciando-se num discurso hegemônico sobre a cultura 
baiana em que determinados ícones são eleitos e amalgamados num 
complexo compósito de signos e imagens – que por sua vez são originários 
de outras tantas re-formulações e apropriações – de forma a sintetizar a 
formulação do “ser baiano” ou da polêmica e badalada baianidade. (p. 117). 

 Esta estratégia política arregimentada pela mídia e pela elite empresarial do estado 

transformou magicamente uma realidade desigual, cruel e violenta numa imagem festiva e 

aparentemente aproblemática, em que a grandeza e a beleza da cultura afro-baiana, antes 

relegada e excluída, passa a ser o centro atrativo da comercialização do exótico.  

A opção por uma imagem oficial e hegemônica de uma Bahia em que todo o seu 

potencial cultural, as suas belezas e a capacidade de desenvolvimento se concentram em um 

só espaço, Salvador e seu Recôncavo, tem gerado o apagamento dos baianos do interior, 

especialmente, do Sertão, que não combinam com esse modelo Produto Bahia. Além de 

ocasionar o desconhecimento do território não litorâneo, fomentando o preconceito contra o 

interiorano – na acepção de sertanejo – esta prática centralizadora não ocasiona ao baiano do 

interior, em termos gerais, o acesso às políticas estaduais de cultura e, menos ainda, a 

visibilidade de suas ricas e diversificadas manifestações culturais. 

É importante salientar que, a partir dos anos cinqüenta, mesmo com o seu modesto 

processo de industrialização, e, sobretudo dos anos setenta, Salvador recebe uma leva de 

imigrantes vindos do interior do estado em busca de melhores condições de vida. Toda essa 

massa, em sua maioria de origem rural, acaba se tornando invisível diante da avassaladora 

cultura da baianidade, restando-lhes apenas as opções de deixar-se assimilar, adquirindo a 
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ginga e o modo de ser “baiano”, que seria uma qualidade do soteropolitano, para, desta forma, 

serem aceitos como parte dessa cultura hegemônica. Do contrário, caber-lhe-ia recolher-se 

num processo de silenciamento ou de apagamento cultural, fazendo desaparecer todos os 

sinais que remetem aos seus estigmas, vistos como negativos.  

Por fim, não é difícil verificar que os elementos que compõe o texto da baianidade, 

que se reveste em produto alegórico, só poderão ser encontrados no mar, no litoral, na capital 

e no seu Recôncavo – guardiões do seu passado glorioso e espaços associados ao belo, ao 

imponente e ao mundo urbano – jamais no Sertão, lugar relacionado ao Brasil atrasado, 

distante, feio e triste, um território que parece ser desconhecido dos 

“baianos/soteropolitanos”, e mesmo inexistente no mapa festivo deste estado.  

Em meio à histórica marginalidade do sertanejo, principalmente em relação ao texto 

identitário da Bahia, ainda nos anos cinqüenta, surge um texto/discurso singular que pretende 

descortinar o Sertão baiano a partir da história das suas elites, objetivando fundar outras 

Bahias, para além da capital e seu entorno. Refiro-me à obra de Eurico Alves Boaventura, 

poeta baiano de Feira de Santana, que, a partir do seu enunciado em Fidalgos e Vaqueiros, 

vislumbrou desocultar a paisagem sertaneja no sentido de instituir uma identidade, 

legitimando um modo de ser. O que é mais interessante, aos efeitos da démarche desta 

pesquisa, é que tal identidade tem como alteridade a capital da Bahia e seu litoral/recôncavo. 

Vejamos a seguir. 
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3.3   A BELEZA DO SER-TÃO BAIANO EM EURICO ALVES   

 

 
Minha terra não é moça, 

minha terra é menino, 
que atira badogue 

que mata mocó  
que arma arapuca 

e sabe aboiar 
e nada nos rios em tempo de cheia 

e come umbu quente e não apanha malina. 
 

Minha terra é menino, 
é um vaqueirinho 

vestido de couro... 
 

Eurico Alves 
Minha Terra (1928) 

 

Eurico Alves nasceu em 1909, em Feira de Santana, onde viveu até os quatorze anos. 

Mudou-se para a capital, onde estudou Direito e se envolveu com o grupo de poetas 

modernistas que transitava em torno da revista Arco e Flexa (1928-1929). Desde muito cedo, 

iniciou sua produção poética publicando poemas em diversos periódicos de Salvador e Recife. 

Ao concluir o curso, Eurico retorna à sua terra natal, de onde adentra os Sertões baianos, 

habitando em diversas cidades do interior, na função de juiz de direito (concursado, como o 

autor gostava de dizer).  

Devido à sua grande paixão por Feira de Santana e ao seu contato direto com as 

paisagens e o cotidiano do Sertão baiano, Eurico Alves dedica grande parte da sua vida a 

investigar e descrever, com muito entusiasmo, o estilo de vida rural na Bahia e no Brasil. 

Visando a explicitar os sentidos históricos da região de Feira de Santana, antiga São José das 

Itapororocas, e traçar um perfil social de uma geografia aparentemente natural, escreve a sua 

mais importante obra, Fidalgos e Vaqueiros. Nesse livro, institui o que chamou de civilização 

do pastoreio, na qual o gado e o vaqueiro são os grandes personagens desta epopéia narrada 

com paixão e erudição.  

Fidalgos e Vaqueiros, analisada aqui, também, como discurso produtor de realidade 

(BOURDIEU, 2005), se situa no mesmo período escolhido por este estudo, quando os 

intelectuais tentam compreender e explicar os processos de transformações históricas da 

sociedade brasileira que se processam entre o final do século XIX e início do século XX. 
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Segundo Maria Eugênia Boaventura71, o livro foi concluído em 1953, sendo publicado por 

seus esforços em 1989, quase trinta anos depois de sua realização e quinze anos após a morte 

do autor.  

Como diversas crônicas sociológicas da época, esse livro apresenta o resultado de uma 

vasta pesquisa sobre a vida no Sertão baiano, num misto de discurso literário e científico. 

Utiliza com sabedoria e originalidade variados conhecimentos sobre o Brasil e o Sertão, como 

a obra de intelectuais considerados clássicos no Brasil e no mundo, a exemplo de Nelson 

Werneck Sodré, Gilberto Freyre, Oliveira Viana, Caio Prado Jr., Capistrano de Abreu e Nina 

Rodrigues, entre outros pensadores que formaram a idéia da identidade brasileira. Entre estes, 

elege Oliveira Viana e Capistrano de Abreu como seus principais interlocutores. Também 

toma como material de pesquisa peculiaridades do cotidiano do vaqueiro – cantos de aboiar, 

vestimentas, costumes, etc, além de documentos históricos como fotografias de fidalgos, 

contas de despesas da casa-da-fazenda e lista de escravos que viviam nessas fazendas. A 

variedade de fontes trabalhadas, a vasta fundamentação teórica e a criação da tese de que o 

cerne da brasilidade está no Sertão baiano, faz desta obra um importante documento sócio-

histórico, devendo figurar ao lado dos discursos inventores da idéia de Nação. 

O autor traz visões e imagens de um Sertão já antes abordado por outros escritores. 

Não rompe radicalmente com aquelas concepções dualistas, apresentadas no segundo 

capítulo, entre Sertão e litoral, no qual o primeiro é idealizado como o que há de mais puro na 

brasilidade72 e, em contrapartida, considera o litoral inautêntico, local da futilidade e da 

indolência, inclusive no que se refere ao comportamento dos senhores de engenho. Considero 

que a grande novidade dessa obra está justamente na sua composição a partir de um olhar 

desde dentro do Sertão. Ao contrário dos discursos sobre o Sertão, enunciados sempre por 

pensadores da cidade ou do litoral, que emitem suas impressões sobre o interior e a gente 

sertaneja, esta é uma fala que se define como sertaneja, ela inverte a ordem do discurso numa 

perspectiva do interior para o litoral.  

O discurso de Eurico Alves, além de ser uma espécie de exaltação poética do Sertão 

com uma base epistemológica forte, traz uma representação desta porção do Brasil carregada 

de positividade. Esse texto vai tecendo outros sentidos para o seu lugar, para a sua região. 

                                                
71 Filha do autor. 
72 Para Eurico, o sertanejo é o resultado positivo da mistura entre indígenas e portugueses, e por isso mesmo 
seria o brasileiro mais autêntico. Encontra na figura do vaqueiro uma espécie de matriz da nacionalidade pelo 
fato de este representar o mestiço: “Formou-se no sertão o tipo brasileiro padrão, o mestiço eugênico...” (1989, p 
73). De forma semelhante a Euclides da Cunha, neste sentido, traz também no seu discurso a idéia de resistência 
e virilidade desse homem heróico do Sertão.  
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Segundo Wilson Lins, prefaciador da obra, esse estudo representa em termos de importância, 

uma réplica ao fabuloso e sempre atual Casa Grande & Senzala, do mestre Gilberto Freyre. 

Um aspecto interessante na posição do autor é que, já na introdução do livro, este se 

apresenta como um tabaréu, um sertanejo. Aproveita para alertar os leitores que 

possivelmente não conseguirão ultrapassar as primeiras páginas se não tiverem nenhuma 

relação com a vida rural. Nas palavras do autor, esse livro interessará àqueles que: 

(...) se criaram sujando os pés no estrume dos currais, montando em cavalo-
de-campo... Aos que educaram o ouvido ao aboio, pode este trabalho 
despertar uma lembrança velha ao ler estas páginas (1989, p. 11). 

 Para seduzir o leitor, Eurico mostra admirável modéstia afirmando que este é o seu 

livro de memória, da história do Sertão e dos seus tabaréus que ele quis contar aos seus filhos. 

Entretanto, por trás dessa postura modesta, assume que a sua pretensão é a de simplesmente 

“esclarecer o engano de alguns estudiosos do nosso passado” (idem, ibidem, p. 11). Os 

estudiosos a que Eurico se refere são, nada menos, que os grandes cânones (citados 

anteriormente) da história do Brasil. Desta forma, o autor pretende inscrever a sua verdade 

sobre o Brasil partindo do Sertão baiano. 

No sentido de enfatizar a importância da preservação da tradição e a exaltação da 

mestiçagem lembra Gilberto Freyre, apesar de contrapor grande parte das suas idéias ao 

criticar a aristocracia do açúcar, vista por ele como arrogante e preguiçosa, para elevar a 

aristocracia dos currais, adjetivando-a de trabalhadora e bondosa. 

No plano geral, a obra trata da importância da cultura pastoril para a descoberta e 

civilização do Brasil. Para ele, a pecuária foi responsável pela expansão e unidade do 

território nacional e formação social do que chamou de “civilização do pastoreio”. A partir de 

frases como: “Foi o boi que provocou a descoberta do sertão” (p. 22), “Despertou o sertão ao 

rumor das boiadas” (p. 45) e “A música do aboio despertou o Brasil” (p. 15), Eurico afirma 

ter sido a aristocracia dos currais e principalmente os vaqueiros (que ora se confundem 

propositalmente uns com os outros) os responsáveis pela expansão e até mesmo pelo 

desenvolvimento econômico do país, além de colocar o gado como responsável pela 

interlocução entre o mar e o Sertão (p. 44). Neste sentido, contrapõe-se claramente à idéia de 

que a pecuária e as atividades rurais seriam complementares às atividades do engenho. 

Defende a centralidade dessa atividade na vida econômica e social do país. Para o autor: 
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Foi o pastoreio a razão maior da penetração da terra sertaneja. Deu-lhe o 
gado a garatuja longa das estradas reais, tecendo fortemente a unidade 
nacional... (...) Teve fito civilizador a primitiva figura do boiadeiro baiano, 
indiscutivelmente. Esta, sim, foi a missão da pecuária. Não foi nunca 
dependente do engenho. Foi a sua proteção, o seu amparo (...) negá-lo é 
torcer os fatos, inverter a história. (p. 45 e 50). 

Ao se contrapor aos discursos convencionalmente tomados como fundadores da 

nacionalidade brasileira, Eurico Alves busca instituir outras verdades sobre o Sertão. Para 

legitimar o Sertão e sua gente como elementos positivos da nação, elege o litoral e o urbano 

como “o outro” do sertanejo. É interessante perceber que, nas quase quinhentas páginas da 

obra, o autor constrói um dizer que explicitamente se apresenta contra o litoral.  

Vejamos alguns fragmentos especialmente representativos: “sertão de fazendeiros 

fidalgos e auto-suficientes, que sabem aboiar e falam grosso...” (p. 57); habitado por 

“vaqueiros orgulhosos, ousados e independentes” (p. 45) dotados de virilidade, de vida sadia, 

no trabalho masculino de vencer a ganância do sol. “Homens de fibra de aço” (p. 63); 

composto por uma paisagem onde: “a caatinga é ampla e dolorosa, mas amiga” (p. 81) 

...”lugar da alegria da melopéia do aboiado; imenso como um coração, de amplas noites, 

frescas e calmas” (p. 25). Em tudo, este Sertão contrasta o litoral e o Recôncavo baiano, que 

segundo ele seria o:  

(...) lugar dos gritos histéricos de feitores sádicos, da tristeza da escravidão 
na amargura do açúcar, dos mangues lamacentos, da indolência, da preguiça 
e ociosidade do branco aristocrata que tinha aversão ao trabalho (p 56)... da 
elite caricata, lírica e contemplativa (p. 183). 

Para ele, esta civilização pastoril é em tudo diferente do Recôncavo: “Uma outra vida, 

uma outra economia, uma outra cultura” (p 17). Menos em relação à riqueza, à vida fidalga 

nas casas-de-fazenda. Esta fidalguia, também denominada de aristocracia dos currais, 

construiu sua riqueza na alegria do trabalho em que “tomava para si todos os serviços da 

fazenda..”. No que se refere ao fidalgo: “vive ele na comunhão integral com o seu domínio e a 

sua gente. Apesar de fidalgo, não sentia repúdio pelo trabalho, sobretudo áspero e belo do 

vaqueiro” (p. 103). Esta imagem idealizada da elite rural fica ainda mais evidente quando o 

autor, num jogo de aproximação de perfis do homem rural, confunde o leitor, misturando a 

figura do vaqueiro com a do fidalgo. Afirma que todo fazendeiro do Sertão da Bahia é 

vaqueiro e, se não é, já o foi. Além disso, coloca-os lado a lado, quando os caracteriza como 

auto-suficientes, independentes, corajosos e, acima de tudo, trabalhadores. A figura heróica 

do vaqueiro, que aparece nas frases seguintes, serve também para dar visibilidade à 
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aristocracia rural: “Foi preciso que surgisse o vaqueiro para garantir a aventura da penetração 

horizonte a dentro”. (p. 44); “inquieto pela necessidade de explorar novos horizontes para um 

novo curral, mais um curral, móbil, por obrigação de vigiar o rebanho, assim foi o vaqueiro 

sempre” (p. 28). 

Com afirmações como estas: ...“É livre o vaqueiro, não o desmerece o senhor da casa-

da-fazenda.. Não o diminui” (p. 26), Eurico faz desaparecer a evidente diferença de posições 

sociais entre o fidalgo e o vaqueiro, além de criar uma imagem positiva dos coronéis do 

pastoreio, que se constrói toda ela em contraponto à imagem negativa da elite do engenho do 

litoral/Recôncavo; esta, por sua vez, que vai se tecendo a partir de críticas explícitas ao seu 

comportamento arrogante e avesso ao trabalho. Assim, para Eurico Alves, “No engenho, 

vigorava a cadeira-de-balanço e vibrava o chicote como norma aristocrática” (p. 383). 

Durante toda a obra, a afirmação do Sertão se dá pela estratégia comparativa: “Não estava o 

orgulho na preguiça que o açúcar criou e espalhou erradamente como sinal de requinte e 

nobreza” (p. 56) (...) “Enquanto o engenho se fecha a outras culturas, o curral delineia a área, 

amplia mesmo, para lavouras diversas. Não foi exclusivista como a cana...” (p. 51). 

Através das suas críticas explícitas às elites do litoral/Recôncavo, é possível perceber 

uma postura melancólica e saudosista, que não deixa de guardar homologias e analogias com 

relação à de Gilberto Freyre quando fala do Nordeste, no seu discurso nostálgico do poder das 

antigas elites rurais da Bahia. Eurico lamenta as novas formas de sociabilidade que emergem 

da lógica urbana e reafirma a importância das relações patriarcais: 

Na nossa zona, o eclipse do prestígio da fazenda, prestígio social e político, 
se origina do urbanismo, do impulso comercial da cidade, quando a política 
sertaneja se firma decisivamente no desenvolvimento do eleitorado urbano. 
Passam os pastores apenas a assistentes do espetáculo das cidades. É a vez 
da rua... O carro-de-boi deixa o caminho para aos fordecos de bigodes, ou ao 
escandaloso e barulhento Mercedes... (p. 412). 

Reivindica com veemência o esquecimento a que essa importante parte do Brasil ficou 

relegado. Afirma que “ainda não foi escrita a história das nossas fazendas de criar...” (p. 34). 

Denuncia indignado “O silêncio contra a história do pastoreio entre nós. As bibliotecas estão 

viúvas de informes a respeito da vida e da gente robusta que apascentou os nossos rebanhos 

de início até o nascer do século em marcha”. (p. 69). 

Seu discurso busca a verdade histórica da Bahia e do Sertão, procura inscrever 

positivamente o Sertão, seus vaqueiros e seus fidalgos no mapa simbólico da Bahia e do 

Brasil. Busca também o reconhecimento da sua história e dos seus, pela história oficial. 



 102 

Pretende desocultar o Sertão, tirar do esquecimento a realidade da civilização do pastoreio, 

“civilização não estudada ainda, não projetada devidamente em ensaios, que está a exigir. E 

até mesmo negada” (p. 45). Seu discurso poético e político pretende romper com o 

injustificado silêncio contra essa narrativa sobre a vida do Sertão baiano. 

 

***** 

 

Este capítulo contrapôs, com quantidades discrepantes de páginas e referências, 

autores que poderiam ser tomados como representantes de textos identitários distintos, a 

saber, da baianidade e da sertanidade. Não seria difícil demonstrar que os dois textos guardam 

semelhanças e analogias formidáveis. Trata-se do enaltecimento de uma região. No caso de 

Jorge Amado e Dorival Caymmi, a cultura da baianidade e o esquecimento do Sertão. No caso 

de Eurico Alves, o elogio do Sertão em contraposição permanente ao litoral e ao urbano, no 

qual se reforça uma visão negativa da civilização do engenho.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A idéia de Sertão tem estado presente no acervo de referências sobre o Brasil desde os 

tempos coloniais. De diversas formas e através de diferentes leituras, este item se configura 

como essencial para a construção de uma identidade nacional, aparecendo de forma ambígua 

e conflituosa nos discursos dos intelectuais e de outros agentes que tomam parte nesse 

processo.  

Como criações culturais, as imagens de Sertão vieram se transformando com o tempo. 

Por ser esta uma noção abrangente e complexa, foi tomada de acordo com os interesses e as 

conveniências das diferentes elites políticas e intelectuais do Brasil. Estas, a partir do século 

XX, envolveram-se numa dramática disputa pela hegemonia no quadro das representações do 

nacional, polarizada entre o novo centro político e econômico do país, a região Sul/Sudeste, e 

o antigo centro, o Norte/Nordeste. A partir de então, a sertanidade vai-se fixando no 

imaginário brasileiro através de estereótipos calcados nas idéias de atraso, de pobreza e de 

incivilização, especialmente pelo fato de que as elites, tanto de um pólo quanto do outro, 

descrevem o Sertão como um espaço ligado ao passado e ao mundo rural. O primeiro pólo, 

por defender a modernização como única via de progresso, o enxerga de forma pejorativa, 

como o lugar da ignorância, do atraso, do barbarismo e da miséria; o segundo, por defender a 

tradição como forma de manutenção do poder, eleva-o como o lugar da cultura tradicional, 

distante das influências estrangeiras e, por isso mesmo, fonte da brasilidade mais pura, mas 

também como lugar pobre e seco que necessita de atenção e investimento federal.  

Nesse contexto de perda do poder central para o Sudeste, as elites do antigo Norte, 

visando a recobrar as atenções do país, constroem o texto identitário da nordestinidade a partir 

da apropriação e materialização dos elementos e das imagens que compõem o Sertão. Esse 

texto organizou-se em torno dos discursos regionalistas, impressos especialmente por Gilberto 

Freyre, que criou uma idéia de localização geográfica para o Sertão, passando este a figurar 

praticamente como sinônimo de Nordeste. Dessa forma, o seu habitante – o nordestino – foi-

se constituindo como ocupante e representante legítimo do Sertão – o sertanejo –, afirmando-

se como uma espécie de “reserva de brasilidade”. 

As elites baianas, encontrando-se em declínio econômico e político nesse mesmo 

período, apostam no seu legado histórico-cultural de “berço do Brasil” e não se dispõem a 
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entrar na disputa identitária nacional; menos ainda, se desejam ver como responsáveis por 

mais um estado pobre a compor a região Nordeste. Nesse momento, opta-se por forjar uma 

imagem que a resgate daquela da nordestinidade, criando-se ou fortalecendo-se a versão de 

uma sociedade rica, de importância cultural destacada. Dessa forma, a noção de Bahia, aqui 

também chamada de texto identitário da baianidade, se construiu a partir de uma imagem que 

a projetou como uma terra singular, aparecendo no imaginário nacional e internacional como 

lugar da felicidade, diferente, místico e sensual. Como um caso à parte do Nordeste e, mais 

ainda, um caso à parte no Brasil. O quadro de referências correspondente a esse texto 

identitário distanciou-se eficazmente dos elementos associados à pobreza, ao conflito, à 

ruralidade; enfim, de tudo que pudesse associá-lo às referências de Sertão.  

No desenvolvimento desta pesquisa, tomei como corpus referencial para a construção 

dessa imagem da Bahia, como lugar emblemático de felicidade, a literatura de Jorge Amado, 

que elegeu Salvador e seu Recôncavo como o estandarte da cultura da amabilidade e da 

sensualidade baiana, baseada no encontro interétnico. Em torno do escritor, reuniu-se todo um 

aparato acadêmico, artístico e midiático que deu sustentação a tais representações. Essas 

imagens vêm sendo atualizadas pelas gerações posteriores de artistas e, principalmente, pela 

implementação de uma política cultural governamental que empreendeu, nos últimos anos, 

uma prática voltada para o consumo cultural e turístico do Produto Bahia, em que 

praticamente todas as representações positivas encontram-se concentradas na sua capital e 

entorno.  

Desse modo, não é difícil compreender que os elementos que compõem o texto da 

baianidade, que se revestiu em produto alegórico, só poderiam ser encontrados junto ao mar, 

no litoral, na capital e no seu Recôncavo - guardiões do seu passado glorioso e espaços 

associados ao belo, ao imponente e ao mundo urbano. Em contrapartida, tais elementos jamais 

seriam encontrados no Sertão, construído como lugar emblemático de um Brasil atrasado, 

distante, feio e triste, território que parece desconhecido dos “baianos/soteropolitanos” e até 

mesmo inexistente no mapa festivo desse estado.  

Este estudo demonstrou também que essa opção por uma imagem oficial e 

hegemônica de uma Bahia tem gerado inúmeras conseqüências para a população baiana, 

moradora ou oriunda do interior, especialmente do Sertão, que não se ajusta a esse modelo de 

representação identitária. Entre tais implicações, podemos citar a invisibilidade das suas ricas 

e diversificadas manifestações culturais e o desconhecimento/ocultamento desse território, 

provocando a permanência de antigos preconceitos contra os sertanejos. Além disso, essas 
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práticas centralizadoras não têm possibilitado ao baiano do interior, em termos gerais, o 

acesso às políticas estaduais de cultura. Diante da avassaladora onda da “cultura baiana”, 

restaria aos interioranos as opções de deixar-se assimilar por ela, adquirindo a ginga e o modo 

de ser “baiano” – leia-se soteropolitano – para ser reconhecido como tal, ou ainda recolher-se 

num processo de silenciamento e de apagamento cultural.  

Questões como estas foram levantadas e sistematizadas por Eurico Alves num 

contundente discurso que se construiu em contraponto àquele da baianidade. Esta singular 

proposta de texto identitário procurou afirmar a sertanidade como uma possibilidade de 

inserção no bojo das referências da Bahia. Em Fidalgos e Vaqueiros, o autor busca inscrever 

o Sertão positivamente no mapa simbólico da Bahia e do Brasil. Seu discurso poético e 

político pretendeu romper com o injustificado silêncio contra a narrativa sobre a vida do 

Sertão baiano e a importância da aristocracia dos currais. No descortinamento que promove a 

história do Sertão da Bahia, denuncia o esquecimento a que essa formação cultural ficou 

relegada no nosso estado.  

Enfim, o que a pesquisa aponta é que, no bojo do texto da baianidade, não há 

possibilidade de inserção dos elementos que compõem a sertanidade, visto que a formulação 

desta última estaria historicamente marcada por estigmas e estereótipos negativos que 

inviabilizariam o sucesso de um texto identitário tão forte. Afinal, o acervo hegemônico de 

referências sobre a Bahia se retroalimenta da possibilidade idealizada de comercialização da 

felicidade de um lugar-cultura-produto.  

Ao mesmo tempo que resulta evidente que um estado tão vasto e diversificado não 

pode ser representado por um feixe de referências relativo a apenas uma de suas micro-

regiões. Outro item emerge problemático: a própria diversidade interna à grande extensão a 

que chamei Sertão, de forma simplificada, em toda esta pesquisa que se encerra. A 

diversidade sertaneja é, ela própria, fator e sinal de riqueza cultural. Entretanto, a 

problematização destes itens fica adiada para uma próxima pesquisa.  
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

MAPA DO SEMI-ÁRIDO BAIANO 
 
 
 
 


