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RESUMO  

 

Esta dissertação como analisa a representação da Bahia e da baianidade – termo 
recorrentemente usado para referir-se à identidade baiana – é proposta em discursos de 
gestões de governos estaduais, com destaque para os anos de 2007 e 2006, correspondentes, 
respectivamente as gestões de Jacques Wagner e Paulo Souto. Dois spots usados para divulgar 
o turismo no estado, através de suportes audiovisuais publicitários, servem como corpus. 
Ambos trazem elementos culturais que compõem a ideia de Bahia, cujo principal sustentáculo 
é um conjunto estereotipado de imagens marcadas por traços de matriz cultural africana. A 
metodologia escolhida foi a comparativa, aliada a categorial: métodos que, em um primeiro 
momento, separaram frames por meio da planilha de áudio e vídeo. Após as categorias 
estarem delimitadas, o trabalho volta-se para análises da representação cultural da baianidade 
com vistas a atingir a cadeia turística. Nestes termos, por intermédio de ambos os parâmetros 
analíticos, demonstra-se que o imaginário sobre a baianidade é assunto recorrente nas 
narrativas audiovisuais publicitárias de cunho turístico em ambos os períodos que, embora 
sejam partidariamente antagônicos, conservam semelhanças no que se refere à abordagem de 
uma Bahia turística. 

Palavras-chave: Publicidade, Bahia, turismo, audiovisual 
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ABSTRACT  

 

This dissertation examines the way in which the representation the concept of Bahia, 
Baianidade - term recurrently used to refer up to identity baiana is proposed by State 
Governments, with evidence for the Jacques Wagner e Paulo Souto, To promote tourism in 
the state, through audiovisual media advertising. Two spots were proposed to be research 
subjects and both bring in his narrative cultural elements that composing an idea of Bahia 
quite permeated by imagery narratives marked by stereotypical traits of African cultural 
matrix, local feature. The methodology chosen was comparative, coupled with categorical: 
methods that at first will separate the frames through the spread sheet audio and video. Later, 
through specific categories, occur analyzes of cultural tourism for a proposition. Desired to 
show that the Baianidade, and their stereotyped points (people, places), is recurring theme in 
the narratives of purpose audiovisual advertising tourism in both administrations policies, 
adherently that although antagonistic retain similarities with regard to the approach of a Bahia 
assistance.  

 

Keywords: Publicity, Bahia, Tourism, Audiovisual. 
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INTRODUÇÃO 

 

O século XXI é marcado pela velocidade de transmissão e arquivamento de dados. Tais 

processos ocorrem, por exemplo, através da tecnologia cloud computing.1 O acesso a 

informações, conhecimento de fatos e notícias em tempo real, o consumo de culturas e 

produtos das mais variadas e longínquas sociedades são característicos da 

contemporaneidade. Com vistas a acompanhar este volume de informação e transmissão, na 

atualidade, pensadores e pesquisadores irrequietos produzem questionamentos e análises 

sobre os mais variados assuntos diariamente. Esta dissertação se insere nesse contexto, ou 

seja, resulta do desejo de analisar uma sociedade específica a partir de aspectos socioculturais, 

bem como de perceber como estes têm influenciado na promoção e no formato de produtos 

turísticos audiovisuais. É nesta perspectiva que a dissertação “A representação da cultura na 

Bahia no discurso governamental do estado: comparação entre spots publicitários nas gestões 

de Paulo Souto e Jaques Wagner” se coloca como proposta de compreensão das 

representações da Bahia no discurso oficial do Estado. 

Para entender esta representação cultural da Bahia usarei o conceito de identidade 

cultural do estudioso Stuart Hall como uma “construção fluida e continuada, uma celebração 

móvel” (HALL apud SÁ , 2001, p. 47), sem arestas. 

No entanto, o ato de representação do povo baiano em produtos audiovisuais para 

publicidade do governo, o recurso, aqui, selecionado para estudo um sociocultural, necessita 

ser investigado para se entender como tem acontecido a fluidez indicada ou se, ao contrário, 

isso não ocorre, e se fixam modelos para classificar um povo.  

Há certamente lucratividade para o estado com o turismo, fato já constatado. Desde o 

século XVII, economistas ingleses perceberam que junto com os viajantes havia quantias 

monetárias transitando de um local para outro, e por isso, o turismo poderia beneficiar quem 

recebesse estes visitantes. O produto audiovisual proporciona aumento desses lucros. Nestes 

termos, os dados do turismo na Bahia confirmam a relevância deste setor de comercialização 

de serviços e produtos para o estado. Somente no ano de 2012, segundo os dados divulgados 

pelo governo estadual, o número de turistas no verão baiano foi de cinco milhões. Em 2011, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Cloud computing é uma tecnologia baseada em procedimentos virtuais de transmissão e arquivamento de dados 
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uma média de 558 mil estrangeiros visitaram a Bahia, ou seja, significativo montante de 

recursos financeiros também foi depositado nos cofres do estado e, obviamente, nos de toda a 

cadeia empresarial que atende o setor. Outro dado interessante é a projeção de que em 2014 

cerca de 700 mil pessoas visitem a cidade durante a copa do mundo, período de provável 

aquecimento turístico.  

 Conjuntamente a esta percepção econômica, o turismo também se situa em uma 

esfera sociocultural e, por isto, foi analisado nesta perspectiva na pesquisa que resultou na 

presente dissertação. A definição de Dias (2003) apresenta com clareza esta visão: 

O turismo desperta interesse por uma série de motivos: causa impacto nos 
indivíduos e grupos que se deslocam, provoca mudanças de comportamento, permite 
obtenção de novos conhecimentos, permite acesso a outras culturas, é meio de 
difusão de práticas sociais, contribui para a educação e formação daqueles que o 
praticam, entre outros. Ou seja, o turismo é um fenômeno social complexo e que 
influencia diversos setores da sociedade (DIAS, apud SÁ, 2003, p.61). 

O turismo cultural – como modelo de turismo –, sobretudo a partir de uma 

manifestação cultural apropriada como produto turístico, também deve ser situado 

conceitualmente. Portanto, um produto turístico é cultural quando possui ligação histórica 

reconhecida com algo que marcou a sociedade de modo relevante por ser inédito e particular, 

possibilitando também o surgimento de acervos, bibliotecas, museus e obras de arte. 

O título desta dissertação, “A representação da cultura na Bahia no discurso 

governamental do estado: comparação entre spots publicitários nas gestões de Paulo Souto e 

Jaques Wagner”, indica tratar-se de uma proposta de estudo através de metodologia 

específica, para chegar à consideração final, proposta deste projeto. Para tanto, adotaremos 

procedimentos de análise aplicados em duas etapas. No primeiro momento apresentaremos os 

vídeos com uma descrição do roteiro técnico-audiovisual, processo alicerçado no método 

categorial. No segundo momento analisaremos os produtos audiovisuais publicitários, através 

do método comparativo, para averiguar a existência de traços dissonantes e consonantes em 

cada narrativa audiovisual destinada à publicidade do turismo na Bahia. 

O método categorial, como o nome já sugere, propiciará numa organização em 

categorias, trazendo partes separadas do vídeo, os frames, agrupados em uma planilha para, 

posteriormente, compará-los por sentidos próximos. Como o interesse da pesquisa está 

principalmente no conteúdo (imagens, sons e letras), a categorização estará dentro da análise 

de imprensa (BARDIN, 1977), da qual a publicidade pode também ser considerada integrante, 
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por ser uma atividade que divulga conteúdos através das mídias massivas.  

Para o comparativo, a principal meta, o texto seguirá “considerando que o estudo das 

semelhanças e diferenças entre diversos tipos de grupos, sociedades ou povos contribui para 

uma melhor compreensão do comportamento humano, [e que] este método realiza 

comparações com a finalidade de verificar similitudes e explicar divergências” (LAKATOS e 

MARCONI, 1985, p.107). E também que o método se ocupa de explicar fenômenos, 

permitindo apresentar e posteriormente investigar alguns elementos gerais, “constantes e 

abstratos que irão compor as diversas fases de investigação, para estudos concretos, estudos 

qualitativos e quantitativos” (LAKATOS E MARCONI,1985, p.107).  

  O governo baiano, que é o detentor dos spots publicitários, é cliente de uma empresa 

publicitária, portanto, objeto de um marketing político específico que inclui planejamentos, de 

que a publicidade é ferramenta imprescindível para o resultado pretendido. 

 O marketing possui conceituações incontáveis; entre elas, destaca-se a compreensão 

de Machin (apud Bonfim, 2007, p.69) que será alicerce para esta dissertação. Este autor 

defende o marketing como "uma determinada atitude, filosofia e orientação com a qual o 

conjunto da empresa ou organização enfrenta em seu entorno e na sua atividade". Também 

evidenciamos a conceituação de Philip Kotler (2000). Ele afirma que marketing é um 

processo no qual as pessoas obtêm o que desejam e precisam, através de um livre comércio de 

produtos e serviços. 

 O marketing se divide em diversos setores, entre os quais se encontra o marketing 

turístico, setor diretamente relacionado com os objetos eleitos para a reflexão deste trabalho. 

A diferença entre os variados setores do marketing reflete a especificidades dos produtos com 

que ele vai operar. Para exemplificar a atuação do marketing turístico, é possível pensar na 

promoção de determinada região ou localidade. Para tanto, o marketing vai construir uma 

imagem específica do local, depois traçar o perfil e, por fim, planejar ações a serem realizadas 

para divulgar esta região a partir de características que possam atrair este ou aquele segmento 

de público. 

 No momento das ações de marketing, a publicidade é convidada a participar do 

projeto. Assim, este setor realiza alguns procedimentos que visam a alcançar os resultados 

propostos. O anúncio, por exemplo, deve ter notoriedade, deve se apresentar de modo vital 

para o cotidiano do indivíduo e não ser apenas descartável. A imagem em movimento, 
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juntamente com sons, forma um produto audiovisual. Quando esse produto é utilizado para 

vender algo, passa a ser um spot publicitário.  

A seguir apresento a proposta de cada capítulo e logo depois a abordagem 

metodológica utilizada na pesquisa. 

 Como forma demarcatória, deixo expresso, antes mesmo de apresentar os capítulos, 

que o objetivo da pesquisa é analisar se cada spot, pertencente a uma gestão política definida 

com tempos de veiculação determinados, possui especificidades culturais enquanto produto 

criado para apresentar uma ideia de Bahia ou baianidade,2 para o mundo. 

 O capítulo primeiro está dividido em quatro secções e apresenta temas cruciais para a 

compreensão de aspectos que perpassam e substanciam o objetivo definido para esta 

dissertação. A primeira secção discute a construção da identidade baiana e sua relação com o 

turismo através da cultura, fazendo um resgate de pontos históricos que interessam para a 

pesquisa. A segunda secção trata do marketing turístico baiano, centrando atenção no fato de 

o governo estadual pautar as comunicações audiovisuais com vistas ao fomento do turismo no 

estado. Desse modo, o capítulo parte para temas conexos e balizadores da compreensão do 

marketing como braço do estado na divulgação da terra baiana. O item subsequente volta-se 

ao estudo das políticas culturais visando a, principalmente, entender como manejos políticos-

culturais tem dirigido a propaganda na construção da ideia de Bahia. No item quatro, que 

finaliza o capítulo, analiso como a baianidade, a partir dos suportes audiovisuais, tem-se 

apresentado no meio TV. 

 No capítulo 2, a análise comparativa das peças publicitárias é o tema principal. Na 

primeira parte, a pesquisa estará direcionada à investigação da imagem, no seu caráter 

técnico, traçando até algumas características da imagem estática, como princípio básico para o 

entendimento do vídeo, que reúne inúmeras imagens paradas, e o movimento dado às mesmas 

e forma uma tomada. Também é de interesse para este estudo como a imagem da Bahia tem 

sido aplicada nos produtos audiovisuais publicitários. Na parte que segue uso a metodologia 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Baianidade é uma ideia forjada ao longo de anos e determina características específicas para a Bahia, como 
local de alegria, hospitalidade, sincretismo, africanidade, religiosidade e festividade. 
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prevista para estudar possíveis aspectos da baianidade a partir da observação comparativa dos 

dois spots selecionados. 

Todo o percurso dissertativo foi desenvolvido com base em pesquisa bibliográfica em 

livros, teses, dissertações e monografias. Especialmente, a partir das leituras de estudiosos 

clássicos e contemporâneos sobre baianidade, cultura e turismo. A observação repetida de 

diversos spots publicitários e a pesquisa em sites oficiais foram fundamentais para a produção 

deste trabalho.  

Para uma melhor visualização, o material analisado está em um DVD anexo a esta 

dissertação.  
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CAPÍTULO 1 - O ESTADO BAIANO E SUA RELAÇÃO COM O TURISMO 

 
1.1. O Turismo Cultural como propulsor de riquezas 
 

Para analisar o turismo na Bahia, inevitavelmente, faz-se necessário empreender 

estudo histórico e cultural desta atividade no Brasil, uma vez que existem dados que servem 

de base para compreender o turismo na região nordeste e, sobretudo no estado para onde se 

volta este trabalho. Além disso, tais dados importam, em especial, para analisar os planos 

traçados na esfera da política pública em prol do desenvolvimento socioeconômico de todo o 

território.  

Recentes estudos sobre a Bahia – inclusive sobre a exposição do estado ao Brasil e ao 

mundo –, como os de Jocélio Teles dos Santos (2005), Antônio Risério (2004/2007), Antônio 

Albino Canelas Rubim e Lindinalva Rubim (2004/2007), Milton Moura (2001), Renato da 

Silveira (2007), Milton Santos (2005) e Pierre Verger, Carybé (1962), Odorico Tavares 

(1951) e Ruth Landes (1947), convergem em pontos específicos: aspectos tradicionais e 

cotidianos presentes na cidade são oriundos de herança africana, fato bem particular e local 

que a distingue de outros estados, tal como afirma Albino Rubim, 

 

[...] pela conformação imaginária do território baiano como um dos lugares culturais 
da nação; pela afirmação de sua singular herança afro-mestiça e pela circunstância 
histórica da centralidade política e cultural exercida nos primórdios da nacionalidade 
(RUBIM, 2004/2007, p. 3). 

 
 

Nos anos 60, o Brasil traçou um plano desenvolvimentista cuja política voltou-se para 

o turismo, na “tentativa de conciliar uma preservação de valores tradicionais com o 

desenvolvimento econômico das regiões” (SANTOS, 2005, p. 79), que se consolidou como 

importante diretriz econômica e de cultura (do nascente modernismo cultural). No estado da 

Bahia, um dos mais importantes no território brasileiro, quando visto a partir de ímpares 

traços culturais, o avanço econômico proveniente da instalação da Petrobras e os movimentos 

sociopolíticos da juventude, estimularam, sobretudo, duas políticas de cultura:  

 
Estas verdadeiras políticas culturais são desenvolvidas pelo Governo Octávio 
Mangabeira, tendo à frente Anísio Teixeira, então Secretário da Educação e Saúde 
do Estado, e através da implantação da Universidade da Bahia (depois Universidade 
Federal da Bahia), em 1946, cujo primeiro reitor Edgard Santos, dedica especial 
atenção à atuação cultural da universidade (RUBIM 2004/2007, p.4). 
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Esta proposta política, denominada essencialismo, mediava a união de dois polos 

diversos: um que representava a geografia (a natureza local) e o outro a cultura (obras 

construídas pelo homem). O que em momentos políticos posteriores chegaria a influenciar na 

reforma do bairro do Pelourinho, como uma forma peculiar de atração turística a partir da 

divulgação de modos de viver com influência africana, presente também nas comidas, nos 

cultos religiosos, em vestimentas, no comportamento social e nos traços físicos, de uma 

população com maioria de pele negra ou mestiça. Era o Pelourinho visto através da “noção 

baiana de religião e linguagem próprias” (SANTOS, 2005, p.87). 

A então nascente indústria cultural na Bahia da década de 70, com diversas ideias 

inovadoras agregadas, colocava-se como suposta ameaça às atividades tradicionais existentes 

e, por consequência, configurava-se como força contrária aos elementos estrategicamente 

conformados para o plano essencialista. Neste período o governo da Bahia inicia o que 

chamaram de preservação da cultura tradicional, com vistas a proteger as pessoas dos novos 

padrões globalizantes e centralizadores como, por exemplo, a influência crescente que a 

televisão estava tendo em todo o País.  

Para tanto, a proposta da política cultural baiana era a de uniformizar produtores de 

cultura que trabalhavam de forma autônoma, como artesões, mestres de saveiro e 

profissionais da culinária, a fim de legitimar a representatividade cultural do estado no Brasil 

para – a partir de então – forjar um imaginário sobre a Bahia que auxiliasse a promover o 

turismo na Bahia. Uma série de peculiaridades que distinguiria a Bahia como o melhor 

destino de matriz africana brasileiro. Este seria o grande esforço para fixar uma marca única 

da Bahia para o mundo.  

 Atualmente, reminiscências da política cultural desenvolvida no período ainda são 

aplicadas na Bahia, principalmente através de planos comunicacionais, com base no 

marketing e seu desdobramento no uso da televisão, anteriormente negada, como já mostrado 

anteriormente. Assim, a TV – quando analisada através de produções publicitárias 

audiovisuais voltadas ao desenvolvimento da indústria de turismo no estado da Bahia– se 

coloca como a principal ferramenta midiática para que a proposta de manter o estado como 

distinto permaneça.  

Contudo, constata-se certo posicionamento de estagnação, ou seja, sem inovações para 

representar a Bahia para o mundo, com repetições das mesmas imagens de baianas de acarajé, 
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por exemplo. São ícones de representação da cultura baiana propostos em prol do turismo que 

se enquadram num sistema dirigido por uma indústria cultural que recebe plena interferência 

do estado. Esta indústria, de certa forma, pauta suas metas de comunicar nos mesmos ícones 

que impulsionam uma mesma geração de conteúdo temáticos. Seja através do vídeo ou do 

cartaz, a forma de vender o acarajé permanece, quando em publicidade massiva 

governamental, sempre com a baiana oferecendo o bolinho frito no óleo, recheado com 

salada, vatapá e camarão. Uma aparência tradicionalista, que acaba interferindo, e até fixando, 

o cenário cultural existente, deixando-o tímido em qualidade e criatividade, para a 

apresentação de outras manifestações culturais ao turista. 

Para que haja certa coerência no plano de fomento turístico, aquelas cenas retratadas, 

as que são vistas nos vídeos turísticos, devem ser encontradas por um turista que esteja 

visitando a cidade. Com isto, os produtores de cultura, em sua maioria, se empenham em 

aplicar e manter uma lógica hegemônica da indústria cultural local. Os produtores que não se 

enquadram no modelo majoritário podem, de fato, enfrentar concorrência desleal, até mesmo 

porque o estado possui força midiática massiva que inibe a apresentação de produtos não 

integrados ao “kit turístico” de interesse estatal (Pelourinho, baianas de acarajé, capoeiristas). 

Um pintor, mesmo com talento para retratar diversas imagens locais, para que melhor venda 

suas telas, sempre tem no seu atelier uma representação de uma baiana com o tabuleiro e a 

diária roda de capoeira do Mercado Modelo (local também bastante mostrado em cenas de 

filmes publicitários estatais baianos).  

  O deslocamento da TV e seus produtos como ferramenta eficiente nas práticas e 

estratégias de marketing e nos estudos da sociedade – aqui, especificamente, o turismo como 

ponto principal de análise, tanto em um viés comercial quanto no que tange a aspectos 

socioculturais – tem forte participação na história da indústria cultural no Brasil, como já fora 

enunciado em parágrafos antecedentes. Tal fato ocorre, desde o início deste modelo de 

indústria de cultura, na década de 1960, com a construção de ideais de nacionalidade 

(regionalidade) como dispositivo estratégico, amplamente monitorado e dirigido pelo regime 

militar vigente. Para que se mantivessem com grande controle das informações, investiram 

consideravelmente em tecnologia, sobretudo nos aparelhos para difusão de sinais para os 

receptores (as TVs). Este incentivo foi vital para que esta forma de comunicação audiovisual, 

e para que ideais de nacionalidade e regionalidade do regime militar se consagrassem como 

importante campo de estudos socioculturais.  
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O fato de a indústria cultural ser uma estrutura que organiza as produções artísticas e 

culturais em uma relação capitalista de produção, portanto destinadas ao mercado, 

possibilitou a execução deste estudo. Para tanto, com intenção de melhor substanciar e 

embasar as colocações no âmbito da indústria cultural, recorre-se a pensadores que elaboram 

noções deste tipo específico de interferência industrial mercadológica. 

Estes teóricos foram escolhidos por se distanciarem de posicionamentos que apoiam 

indústrias de consumo pautadas somente no lucro, independente do caráter socioeconômico 

positivo ou negativo que certa aparição pode gerar a partir da circulação social. Pensadores 

especializados em categorizações de produtos para festivais, como críticos de cinema ou de 

música, cujos conhecimentos qualificam as obras a partir de gêneros (drama, comédia, 

ficção), não serão trazidos à tona para discussões pertinentes a este trabalho. Estes estarão 

melhores situados em festivais e revistas que tratam o audiovisual como produto prontamente 

pautado a salas de cinema e bilheteria, dimensão que se afasta de uma reflexão sobre o 

audiovisual como recurso publicitário, promotor de interferência sociocultural. 

Outra linha de estudiosos que também se configuram como não ideais para este texto 

são os que desenvolvem pensamentos extremamente dirigidos à filosofia e à estética do 

audiovisual, se afastando do pensar cultural, socioeconômico e mercadológico. Enfim, para 

este texto, os pensamentos que mais se aliam a proposta seriam os vinculados ao processo de 

industrialização como responsável por transformar em mercadoria aspectos culturais 

humanos, inclusive os artísticos, de modo a transformá-los em discurso em prol do capital. 

Como, por exemplo, este autor que afirma: 

 
Neste processo de industrialização todos os mecanismos são transformados em 
mercadorias, a emancipação feminina, a liberdade sexual, todos estes discursos 
nascidos dos artistas de esquerda perderam o seu caráter subversivo na era da 
indústria cultural. Esse aproveitamento conservador do sexo pelo mercado coexiste 
com o velho conservadorismo a glorificar a tradição, família e propriedade. Vivendo 
as tradições do passado e a apologia da liberação sexual nas telenovelas (RIDENTI, 
1999, p.238). 

 
 

Os produtos publicitários audiovisuais selecionados para corpus deste estudo foram 

criados para o fomento do turismo no estado da Bahia e utilizam uma série de elementos 

culturais relativos ao estado (personagens que trazem nas performances influências de um 

povo, com modos de vida específicos, culinárias e vestimentas características), e foram 

industrializados e expostos para que o público-alvo, telespectadores nacionais e 



	  

	  
	  

20	  

internacionais, se interesse por aquela abordagem e adquiram algum produto ou serviço 

turístico. Os produtos audiovisuais analisados neste estudo têm uma particularidade que os 

destacam de outros spots que têm a mesma intenção de incentivar os turismos locais. Trata-se 

de uma exposição de traços afro-baianos nas comunicações publicitárias, desde as comidas, 

vestimentas, até as particulares formas de expressão. Tais tópicos são amplamente expostos 

nos 30 ou 60 segundos que geralmente têm as narrativas publicitárias audiovisuais nas 

televisões do Brasil.  

Na produção dos conteúdos dos 30/60 segundos veiculados na TV e dirigidos ao 

engrandecimento do turismo baiano, capitaneado pelo governo estadual, uma série de recortes 

da realidade local é feita. São imagens, textos e músicas utilizadas em conjunto como um 

recurso definido para um determinado propósito, e de um modo particular de narrar a Bahia 

audiovisualmente. Narração esta que, através da repetição, de forma peculiar, de traços afro-

baianos, acabam por produzir uma industrialização, um esquema. Uma argumentação 

consonante é a citação que se segue:  

 
Para o consumidor, não há mais nada a classificar que o esquematismo da produção 
já não tenha antecipadamente classificado. A arte, sem sonho, para o povo realiza 
aquele idealismo sonhador que parecia exagerado ao idealismo crítico. Tudo advém 
da consciência: em Malebranche e em Berkeley era a consciência de Deus; na arte 
de massa, a da direção terrena da produção. Os pormenores tornaram-se funcionais. 
A breve sucessão de intervalos que se mostrou eficaz em um motivo, o vexame 
temporário do herói, por ele esportivamente aceito, os saudáveis tapas que a bela 
recebe da robustez do astro, sua rudeza com a herdeira viciada são, como todos os 
pormenores e clichês, salpicados aqui e ali, sendo cada vez subordinados à 
finalidade: confirmar o esquema enquanto impõem a sua realidade 
(HORKHEIMER, ADORNO, 2002, p.5). 
 

 

Este spot televisivo governamental baiano, “pasteurizado”, engessado dentro de um 

pote hermeticamente fechado, com breves escapes por alguma inversão da ordem dos temas 

que aparecem nas apresentações videográficas – alternando capoeiristas e baianas nos 

primeiros planos –, produz um ambiente mercadológico, portanto de marketing, que será 

apresentado nesta dissertação para melhor entender o que está sendo exibido. Então, vamos ao 

próximo capítulo.   
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1.2 O ambiente do marketing turístico baiano 

 

 Nos últimos 30 anos, a comunicação institucional do governo da Bahia para promover 

o turismo foi pautada principalmente em aspectos culturais que ressaltam a herança 

afrodescendente. Ainda que haja características identitárias reconhecidamente nordestinas que 

definem culturalmente o povo baiano, estas não se apresentam com a mesma intensidade nos 

objetos de promoção criados pelas equipes de marketing para representar o estado para o 

Brasil e o mundo. Apenas há 25 anos (em 1989, com o Arraial do Galinho, promovido pela 

TV Aratu), o governo do estado passou a investir maciçamente na promoção do período 

junino, nas festividades do São João e São Pedro, momento de comemoração que remete às 

tradições católicas, nas quais eram oferecidos presentes aos santos em agradecimento pelo 

sucesso da colheita. Deste modo, essas comemorações estão mais diretamente relacionadas 

com o que se convencionou chamar de “nordestinidade”, e acabam por incentivar certos 

planos de comunicação a serem direcionados para fora do âmbito afro-baiano.  

Como já mencionado anteriormente, nos roteiros dos spots publicitários aqui 

analisados, existe forte alusão aos traços afrodescentes existentes na Bahia. Os textos, que 

originam as gravações em vídeo, certamente perpassam temas abordados em estudos 

sociológicos sobre raças no Brasil. São temas que, ao longo do século passado, ficaram 

marcados por dois momentos chaves para os estudos sociorraciais, o de 1930 e o de 1970. 

Segundo Antônio Risério, o período dos 30 se processou sob o signo do “integracionismo”, 

do negro (ou negro-mestiço) na sociedade brasileira: era a passagem do negro pelo 

“embranquecimento” cultural. O período dos 70 foi o do negro reivindicador da “negritude”, 

em busca da 

 

[...] superação das assimetrias sociocracias brasileiras, com o fito de remover a 

distância existente entre a nossa realidade jurídica e a nossa realidade social. As elites 

negromestiças queriam franqueadas, também para elas, as possibilidades democráticas 

da sociedade capitalista (RISÉRIO, 2004, p.562) 

 

Estas ideias marcaram a sociedade baiana, e até hoje as duas correntes mantêm debates 

constantes. Na mídia, tal situação reserva também grandes questionamentos e respostas, 

algumas aceitas e outras rejeitadas pelas duas partes. Mesmo com esses pontos políticos 

antagônicos, a publicidade no Brasil produzia e ainda produz peças em torno de 
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afrodescendentes, como os spots do turismo da Bahia, em que, muitas vezes, utilizam pessoas 

que sem notoriedade no cenário nacional, para objetivos mercadológicos de empresas, para 

vender produtos ou estimular o consumo de serviços. Diferem disto alguns vídeos de 

campanhas de organizações não governamentais que militam no questionamento do uso da 

imagem negro na mídia, como o Instituto Baiano Mídia Étnica. Entretanto, tais campanhas 

ainda são tímidas quando comparadas às governamentais.  

 São diversos os usos de personagens afrodescendentes em campanhas publicitárias, 

mas trataremos aqui de spots de repercussão nacional e internacional com, por exemplo, 

atletas de futebol, personalidades reconhecidas no País e no exterior. Um atleta de futebol 

brasileiro afrodescendente que atuou como “garoto propaganda” de grandes empresas foi 

Leônidas da Silva, que nem mesmo teve participação na marca que o homenageava. Leônidas 

participou de campanhas publicitárias da Lacta, em 1942, do chocolate que levava e ainda 

leva o nome pelo qual ficou conhecido: “Diamante Negro”. O mesmo Leônidas também 

participou de campanhas de cigarros em 1940.  

 

 

 

Figura 1: Foto de rosto de Leônidas e Campanha de Cigarro. 
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Figura 2: Chocolate Diamante Negro, homenageando Leônidas.  

 
 

 

Nos dias atuais, o comportamento em relação a afrodescendentes modificou-se, isso 

fica claro na negociação de empresas com jogadores de futebol como Pelé, Ronaldo 

Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e mais recentemente Neymar, que recebem grandes somas 

financeiras para veicular marca (imagens, principalmente) de empresas e aparecer em spots 

comerciais. Certamente as vultosas somas envolvidas nessas negociações relacionam-se com 

o nível de exposição possível em mídias diversificadas, tais como digitais, televisivas e 

impressas, que não existiam no tempo de Diamante, precursor nesse ramo de atividade e 

nunca contemplado com tantos recursos.  

Para alargar o foco, e sem aprofundar reflexões sobre tensões que envolvem questões 

raciais e de marketing, este estudo volta-se para reflexões sobre outros setores em que o 

marketing já atuou e tem atuado com grande força na mídia brasileira. São setores que 

investem grandes somas financeiras e, portanto, importantes e influentes na economia do País.  

Tão fundamental quanto questões socioeconômicas e raciais do Brasil são as de 

gênero, mas não serão analisadas aqui, por necessitarem de pesquisa mais extensas e que 

acabariam por nos distanciar do marketing turístico objeto deste trabalho. As questões legais 

relativas aos homoafetivos, por exemplo, hoje presentes nas pautas do governo federal, não 

existiam com a força com que, em 2013, aparecem na mídia. O que, de certa forma, 

impulsiona, mesmo que lentamente, modificações nos comportamentos sociais, e por isso 

geram demanda comercial, a ponto de um estado, como a Bahia, ter a necessidade de oferecer 

pacotes turísticos direcionados a este novo nicho mercadológico. 
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Assim como uma mudança comportamental pode gerar estratégias governamentais 

que, por conseguinte, impliquem em novas estratégias de comunicação (marketing, imprensa, 

publicidade), existem mudanças em leis de consumo que, de outra forma, podem alterar o 

modo de produzir para televisão. Por exemplo, o que mudou o processo de criação e execução 

dos suportes, e que envolveu uma discussão em a toda a sociedade brasileira e mundial, foi a 

proibição, por parte dos órgãos governamentais, da aparição de cigarros nas publicidades, em 

especial na TV. Mas as empresas continuaram a fazer campanhas de marketing 

alternativamente, como nos anos 2000, quando algumas empresas tabagistas montaram ações 

utilizando formas pouco usuais para garantir a sobrevivência dos produtos nos pontos de 

venda, enfrentando as novas leis para a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos. 

Porém, há controvérsias no procedimento do Estado com relação aos tabagistas, até então 

vistos como culpados, vilões da história e cada vez mais isolados: 

 
Parece contraditório que o governo [...] também arrecade com a indústria do tabaco. 
O setor gerou em 2005 quase 14 bilhões de reais, dos quais 6,4 bilhões ficaram para 
o Governo a título de tributos. Uma atividade econômica tão importante que existe 
uma Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Fumo no Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. (FILHO e CAPRINI, 2006, p.3) 
 
 

 
Pelas reflexões de Filho e Caprini fica claro que a República Brasileira apenas proíbe 

parcialmente as campanhas de publicidade, não resolvendo totalmente o problema da 

divulgação midiática de produtos que põem em risco a saúde coletiva, como deveria proceder. 

Apenas suaviza a situação com algumas medidas que parecem ser paliativas diante de dados, 

como os que foram divulgados pelo Ministério da Saúde do Brasil: 

 
No Brasil, a situação é também bastante grave. Dados do Instituto Nacional do 
Câncer – INCA apontam que morrem no país cerca de 200 mil pessoas por ano. 
Como se não bastassem os danos causados às pessoas, o fumo faz com que o 
Ministério da Saúde brasileiro gaste anualmente 2 bilhões de reais com o tratamento 
de doenças originárias de seu uso. No mundo, são 200 bilhões de dólares anuais. 
(FILHO e CAPRINI apud. BORGES, 2006, p.3). 

 
 

As ações governamentais de caráter restritivo ao marketing de produtos da indústria 

tabagista diferem do tratamento dispensado às cervejarias e sua relação com a saúde da 

sociedade.  Ainda continuam sendo exibidas propagandas desses produtos em TV, rádio, 

fotos, mídias exteriores (outdoor, busdoor) e em eventos promocionais de merchandising. Um 

exemplo emblemático é o do ex-jogador Ronaldo “Fenômeno” que, em 2009, participou de 
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um vídeo da cervejaria Brahma, com a imagem exposta durante todos os 30 segundos do 

vídeo publicitário. A narrativa audiovisual tentou demonstrar aos telespectadores a ideia de 

que a imagem de um atleta vencedor está aliada à imagem que a empresa quer forjar como a 

ideal: a de ser tão vencedor quanto o atleta. Esta associação não tem a preocupação ética de se 

o garoto propaganda na realidade é atleta e a empresa uma cervejaria; posturas antagônicas 

quando se pensa no quesito saúde, ou seja, a dieta e o modo de vida de um atleta são 

incompatíveis com o uso abusivo de bebidas alcoólicas.  

Nestes termos, o marketing e as ferramentas que o acompanham, habilmente, 

conseguem colocar em pauta, não a saúde de atleta, o que seria conflitante, mas sim a 

pseudoposição de destaque social e econômico que o mesmo carrega. O efeito da propaganda 

decorre do alinhamento de recursos técnicos (sonoros e visuais) com um tema que faz parte da 

paixão do brasileiro, o futebol. Um espetáculo de massa que move milhares de pessoas 

reunidas em um estádio, torcendo pela vitória de um time, por um gol, coisa que Ronaldo 

realizava com maestria, fidelizando o público com sua imagem de atleta. A locução do spot 

testemunha o que foi sugerido no parágrafo: 

 
Ser guerreiro, tanto no futebol quanto na vida, é acreditar, com toda força, numa 
única coisa: em você. Seja bem vindo, guerreiro. (locução do vídeo dos 20 aos 27 
segundos). 

 
 
 
 

Figura 3: Frames dos 20’’ aos 27’’. Ronaldo protagonista. 
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Além disto, a atmosfera social do futebol, com lugar de destaque na sociedade pelas 

grandes quantias que transitam neste ramo e pela possibilidade de ascensão social de uma 

pessoa, também ajuda na composição do personagem midiático, um milionário que veio de 

uma situação de poucos recursos culturais e financeiros, e tornou-se um mito por meio do 

futebol.   

Como o presente estudo está pautado em produtos audiovisuais e a relação deles com a 

cultura, a televisão receberá atenção especial, por ser a mídia privilegiada para o produto 

publicitário estudado e também pelo posicionamento socioeducacional (ou veículo, como se 

denominam as mídias no ambiente publicitário) que tem na sociedade baiana e em outras 

localidades do Brasil e do mundo, com grandes audiências registradas em horários que são 

exibidos os telejornais noturnos. 

 A partir disto, grandes planejamentos são feitos em torno da mídia TV, planos 

estratégicos de marketing - “[...] um processo social e gerencial através do quais pessoas e 

grupos obtêm aquilo que necessitam e o que desejam através da criação, oferta e livre 

negociação de produtos e serviços de valor com outros” (KOTLER, 2008 PAGINA) – para 

produtos e serviços que alavancam o crescimento econômico, tanto de empresas comerciais 

quanto institucionais. 

No caso da Bahia, uma estratégia para o crescimento, com todo o suporte do 

marketing, foi o turismo. Entendendo o turismo segundo o conceito da Organização Mundial 

de Turismo (OMT), que o define como atividade em “que as pessoas realizam durante as suas 

viagens e permanência em lugares distintos dos que vivem, por um período de tempo inferior 

a um ano consecutivo, com fins de lazer, negócios e outros". Vale ressaltar que tal atividade 

(o turismo) não é destinada a pessoas como “se fossem uma massa anônima [...]” (BRIGS, 

1999) e sim a vários grupos de turistas/clientes, com diferentes gostos e motivações para 

estarem em determinado lugar em vez de outro. 

Para a diversidade de indivíduos, um diversificado mercado também é necessário, e 

vice-versa. No mercado turístico não é diferente, fator que estimula uma concorrência que 

disputa o cliente com muitas estratégias (pacotes turísticos, promoções e brindes). Sobre isso, 

Isabel Balanzá frisa que: 
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[...] do ponto de vista econômico, pode-se definir o turismo como a atividade 
econômica que integra a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços 
para satisfazer o cliente, e requer empresas que se dediquem a realizar essas 
atividades [...]. O turismo inclui: deslocamento; despesas; desejo de bens; consumo 
de bens e serviços e tudo isto gera recursos para o polo receptor (BALANZÁ, 
2003, p.5) 
 

  

A partir da demanda existente – turistas diversificados do redor do mundo – é possível 

apresentar aqui o marketing turístico, como variante do marketing clássico (dos 4Ps – praça, 

preço, promoção e produto), para a fidelização de clientes diversos como um objetivo final, e 

que é determinado a partir de estudos de mercado. Mesmo em áreas peculiares, como a Bahia 

(que detém traços afrodescendentes marcantes), que recebe turistas/clientes vegetarianos, 

idosos, jovens e empresários, existe a necessidade de posicionar-se no mercado, pois uma 

pessoa pode ter estes objetivos e ainda ter a vontade de realizá-los em outros locais com 

características africanas semelhantes às encontradas no estado. Nesta perspectiva, algumas 

tendências podem ser apresentadas para facilitar a descoberta de quem seria o interessado em 

conhecer a localidade, como as oito variáveis que são aplicadas em uma pesquisa: 

econômicas, geográficas, socioculturais e atitudes sociais, preços comparativos ou mais 

atrativos, mobilidades, governamentais e/ou regulamentais, e, por último, as comunicações 

dos média. 

 Há, também, uma estratégia voltada ao marketing turístico que se ajusta a cada 

especificidade do turismo, a AIDA: Awareness (Apresentação/Conhecimento), Interest 

(Interesse), Desire (Desejo) e Action (Ação). É um modelo estratégico com grande força de 

comunicação, principalmente a publicitária, no sentido de apresentar produtos novos e 

fidelizar os antigos, pois somente por meio da apresentação, o cliente é estimulado a comprar 

o produto ou serviço. Na Bahia, os spots publicitários são comumente utilizados para veicular 

imagem do estado para fomento do turismo com muitas variedades: étnica, para estudos 

socioculturais, religiosos, para conhecimentos sobre matrizes africanas e o de negócios para 

afrodescendentes.   

Assim, a importância que a televisão tem na sociedade, amplifica a necessidade de 

estudar a produção textual das peças publicitárias para compreender melhor as políticas 

voltadas para a cultura. Estudos específicos sobre a relação existente entre a TV e política 

cultural são escassos, como afirmam Rubim e Rubim: “Parece até permitido aos estudos 
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televisivos anotar o caráter cultural da televisão, mas nunca sua colocação no âmbito das 

políticas voltadas à cultura.” (2004, p.18).  

Os diversos questionamentos sobre a relação da cultura com os meios audiovisuais 

podem, certamente, ser postos como fatores decisivos para a formulação das políticas 

culturais, e podemos destacar algumas dessas posições. Como a posição negativa, segundo a 

qual a televisão, para alguns intelectuais, seria uma fonte desprezível para o entendimento da 

sociedade contemporânea. Em contraposição a isto, os autores Albino Rubim e Lindinalva 

Rubim afirmam que o referido meio de comunicação é uma fonte, sim, para questionamentos 

de aspectos simbólicos e estéticos em contextos particulares: 

 
Cabe superar tais atitudes, sem, no entanto, desconhecer que suas críticas também 
devem ser consideradas, pois recuperam, ainda que de maneira unilateral, aspectos e 
dimensões da televisão que exigem tratamento, tal como a potente subsunção da 
televisão a uma lógica capitalista e global (RUBIM, A. e RUBIM, L., 2004, p.27). 
 

 

A partir do entendimento desses autores citados, a Bahia pode ser estudada 

socioculturalmente a partir da grande influencia que a TV hoje possui no estado. Em especial, 

em relação às políticas culturais, que são entendidas a partir da definição de Alexandre 

Barbalho: 

 
[um] programa de intervenções realizadas pelo Estado, entidades privadas ou grupos 
comunitários com o objetivo de satisfazer as necessidades culturais da população e 
promover o desenvolvimento de suas representações simbólicas. (BARBALHO, 
2005, p. 35). 

 

 Os estudos devem partir das diversas aberturas para o tema principal, pois é sempre 

necessário que elementos variados sejam vistos para um melhor entendimento do marketing 

turístico na Bahia. É o caso de François Jost, importante teórico contemporâneo, que trabalha 

com semiótica da produção e recepção midiática, principalmente sobre televisão e cinema, 

temáticas ligadas a esta análise. Este estudioso escreveu diversos livros sobre o assunto, como 

o intitulado Seis lições sobre a televisão (2004), cujas reflexões serão basilares na condução 

dos estudos apresentados neste texto. 

 O gênero televisivo configura-se como importante para Jost, que divide seus tipos em 

função dos três mundos (o lúdico, o real e o fictício), cada um deles podendo ocupar mais de 

um espaço: 
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Figura 4: esquema de gênero televisivo. François Jost. 

 

 

Esta concepção de Jost pode ser uma importante etapa na criação de um plano de 

comunicação eficaz, no sentido de estabelecer um equilibrado contrato de promessa – que é 

“o acordo pelo qual o emissor e receptor reconhecem que se comunicam e o fazem por razões 

compartilhadas” (JOST, 2004, p.9) – que seja aplicado e que promova o resultado esperado 

pelo proponente, ou seja, o emissor das mensagens. Para que os diversos conteúdos que 

inspiram a criação sirvam para a montagem das grades de programação da TV e os intervalos 

comerciais. 

Com as ideias apresentadas neste texto sobre marketing, turismo e cultura, com um 

recorte especial para a Bahia, resta indicar os spots publicitários que nortearão os estudos 

relativos à forma do governo estadual expor traços específicos da cultura baiana para o 

mundo. 

Pretendo examinar alguns produtos publicitários audiovisuais, frutos de planos de 

comunicação das gestões governamentais de Paulo Souto e Jacques Wagner, analisando-os 

ora como idênticos, ora como dessemelhantes, em estéticas, técnicas e fatores culturais. Os 

parâmetros serão comprovados, também, com a exposição dos frames,3 para melhor explicar 

os aspectos apresentados.  

Com vistas a apresentar de modo resumido – uma vez que nos capítulos posteriores os 

audiovisuais serão mais detalhados – vamos examinar o spot feito para o Governo do Estado 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Imagens estáticas colocadas em movimento numa sequencia pré-definida para que se chegar a um produto 
final, como um vídeo, por exemplo. 
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da Bahia, através da Bahiatursa, pela agência de publicidade Objectiva. O spot de promoção 

da Bahia é um material publicitário de 30 segundos repleto de elementos da cultura local. 

O que se observa na narrativa do vídeo são imagens de baianas de acarajé, 

capoeiristas, o bairro do Pelourinho e belezas naturais (florestas, praias, cachoeiras). Os 

elementos naturais são recorrentes nos materiais publicitários audiovisuais que tratam do 

turismo. Costumam servir como “palco” para o artista principal: o povo da Bahia ou algum 

artista popular baiano, que tenha a alegria (exposta através do sorriso, sempre presente nos 

personagens deste tipo de material) como característica primeira a ser expressa.  

A promessa de alegria é frequente nas montagens audiovisuais publicitárias turísticas 

baianas, em que, comumente, está o convite ao turista para usufruir dessa atmosfera de 

descontração que a Bahia oferece, como uma espécie de paraíso tropical. É possível verificar 

isso numa frase do texto criado para o vídeo: “um sorriso sem fim” (frames de 19 segundos a 

21 segundos). É um texto que, quando aliado às imagens, reflete a ideia de um lugar 

paradisíaco. Os elementos da natureza em background (em segundo plano, em relação à 

imagem principal das cenas), as vestimentas e os acessórios dos protagonistas do vídeo estão 

a serviço de produzir uma sensação de que pessoas estão fincadas em uma cultura tribal, e 

conservam certa distância dos aspectos urbanos, como uma calça jeans ou um tênis. Estas 

vestimentas, caracterizadas como urbanas, são para os outros personagens, os que 

representam os turistas, que causam contraste visual com os tribais. 

 Figura 5 - Vídeo: Viva a nossa Bahia (2011). 
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A temática do turismo cultural na Bahia, muito trabalhada pelo marketing – somando-

se às noções já enunciadas – visa “a conquista e desenvolvimento de relacionamentos com os 

clientes em longo prazo, através de constantes permutas que gerem benefícios, tanto para 

cidades e empresas como para consumidores finais” (CAMARGO E CRUZ, 2009, p.184). 

Esta proposta já possui forte marca no País e foi sendo construída pelo discurso político de 

gestões anteriores aos anos de execução dos vídeos em análise: aspectos da afrodescendência 

como forma de entreter o turista. Nos anos 90, os spots publicitários abordavam o turismo 

cultural a partir com uma narrativa de que naquele local (Bahia) sempre existia uma forma 

melhor, mais feliz de se viver. 

 

 

FIGURA 6: vídeos do governo da Bahia. 1990 

 
 

 

 Estes são alguns pontos de vista em torno da baianidade, mais especificamente em 

torno da representação de ícones que a integram – capoeiristas e baianas de acarajé, por 

exemplo – em spots publicitários dirigidos ao fomento e manutenção do turismo na Bahia. O 

capítulo que aqui se encerra apresenta reflexões sobre o pensar cultural e socioeconômico 

desta sociedade. São tópicos reflexivos que apontam análises tecnicistas de base cultural, 

como a que acontecerá no próximo capítulo, que analisa dois spots publicitários audiovisuais 

selecionados como corpus para esta dissertação.   
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2 - ANÁLISES COMPARATIVAS DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS  

No capítulo anterior, foram propostos questionamentos que, juntamente com a apresentação 

de temáticas e pressupostos teóricos, propiciaram entendimentos mais amplos sobre aspectos 

socioculturais que tocam, direta ou indiretamente, o universo da baianidade e a representação 

desta nos spots publicitários do turismo no estado da Bahia.  

Este segundo capítulo está subdividido em dois momentos para que alguns parâmetros 

sejam apresentados: a próxima seção (2.1) traz conceitos que pretendem substanciar 

suficientemente a apreciação dos spots publicitários destacados para, a posteriori, por meio da 

análise técnica comparativa, examiná-los em detalhes; na seção posterior (2.2), a metodologia 

escolhida será apresentada para definir os possíveis caminhos de apresentação de aspectos 

conclusivos da dissertação.  

 

2.1. – A construção da imagem em produto audiovisual publicitário  

Setores do mundo contemporâneo têm experimentado algumas mudanças nos últimos 

tempos. A imagem, e o que a rodeia, faz parte deste rol de transformações.  Assim, sobre as 

discussões em torno a produção imagética na atualidade, o pesquisador Marc Augé afirma 

que:  

A verdade é que a imagem não é a única que mudou. O que mudou, mais 
exatamente, foram as condições de circulação entre o imaginário individual 
(por exemplo, os sonhos, o imaginário coletivo (por exemplo, o mito) e a 
ficção (literária ou artística). Talvez sejam as maneiras de viajar, de olhar, de 
encontrar-se que mudaram, o que confirma a hipótese segundo a qual a 
relação global dos seres humanos com o real se modifica pelo efeito de 
representações associadas com as tecnologias, com a globalização e com a 
aceleração da história (AUGÉ, 1998, p. 20). 

 

 

Dentre os diversos suportes hoje disponíveis para aparição de imagens (computadores, 

tablets, smartphones), em formas estáticas e em movimento, a televisão é a modalidade que 

atrai a maior audiência em todos os horários do dia. Desde o noticiário diário, em que são 

polemizados temas diversos, ou até mesmo quando as imagens em movimento estão a serviço 

da promoção cultural, educacional ou para o simples entretenimento.  
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Assim, a dimensão massiva alcançada pela TV tem gerado diversas opiniões, estudos 

e análises acadêmicas e técnicas. Estudiosos e pesquisadores, em muitos momentos, e até por 

intermédio de manifestações artísticas, discutem a TV como veículo de mídia de qualidade 

questionável, salvo com raras exceções, como programas de entrevistas com pensadores ou 

aqueles de proposta educativa.  

Tais estudos e pesquisas passam a centralizar-se nas discussões sobre a importância 

sociocultural e educacional das programações exibidas para tentar responder a 

questionamentos como: qual a motivação real destes programas televisivos e telejornais? 

Seria o de informar, estimular a crítica, ou apenas dar informações repletas de interesses 

políticos? São questões que podem ser respondidas de inúmeras maneiras e que, de fato, não 

serão aprofundadas neste texto, pois cada tópico a ser apresentado pode abrir novas 

necessidades de pesquisa, metodologias e recursos a serem aplicados.  São elas: 1 - propostas 

de pensadores da cultura, ativistas em prol de melhorias dos conteúdos das TVs abertas, que 

merecem ser ouvidas, e até atendidas e não postas no lixo.  2 - diálogos entre empresários e 

interessados em qualificar conteúdos para que surjam oportunidades benéficas para seus 

negócios, como para os telespectadores, que podem e devem sentir-se estimulados a não 

somente assistirem às telenovelas, mas também a programas sobre questões econômicas de 

âmbito nacional e internacional.  

Também, como proposta terceira e última, é possível contar com aspectos relativos à 

audiência de programações televisivas para demonstrar o quanto os conteúdos poderiam ser 

modificados. Um exemplo factível para estudos estaria nas telenovelas, especialmente aquelas 

produzidas pela Rede Globo de televisão. A telenovela Gabriela Cravo e Canela, produção 

da rede, em 1976, obteve picos de audiência de 95%, (BONFIM, apud ALMEIDA. 2007. 

p.43) fato que chamou bastante atenção principalmente por demonstrar que dos diversos 

aparelhos de TV existentes no país e ligados naquele momento, apenas 5% não estariam 

assistindo a tal programação e, em consequência, não recebiam a tal mensagem.  

Ainda segundo o pesquisador BONFIM (2007, p.43) este aspecto fez com que até 

mesmo tópicos da política local, no caso a Bahia, fossem de fato modificados, através da 

leitura de dados de audiência (95% de audiência):    

[...] foi um marco da publicização da ideia de Bahia, pois alcançava picos de 
audiência de 95% e, além disso, possibilitou que a publicidade nacional 
obtida pelo Estado, durante a exibição da novela contribuísse para que o 
então governador, Antônio Carlos Magalhães (ACM) optasse por acentuar o 
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turismo como estratégia deliberada de política pública, submetendo a esta 
prioridade quaisquer intervenções de ordem cultural. Ainda de acordo com 
esse autor, “ACM escolheu a estratégia do desenvolvimento do turismo 
como atividade de geração de emprego e renda, o que implicava em acentuar 
os traços culturais tradicionais”. (ALMEIDA, 2000, p. 04) 

 

Deste modo, a televisão torna-se alvo de muitas críticas, sendo um dos meios mais 

visados, inclusive pelos estudiosos – por seu objetivo de transmitir notícias, informar sobre 

eventos culturais e de entretenimento –, o telejornal. Independente da emissora que o 

transmite, em geral e por diversos fatores, o telejornal possui audiência alta em relação a 

outros produtos televisivos. Isto ocorre por fatores diversos que podem resultar em análises 

específicas. Porém, um deles se destaca, para esta dissertação, por construir melhores 

argumentações. É o fato de que alguns telejornais de grande popularidade veiculam cenas de 

violências (domésticas, assaltos, tráfico de drogas), e isto não atrai campanhas publicitárias de 

grandes empresas nos brakes comerciais. 

A afirmativa anterior possibilita o nascimento de uma controvérsia, pois nega a 

relação comercial entre a televisão e a publicidade, nega o fato de uma grande audiência ser 

alvo de altos investimentos publicitários. O que ocorre aqui é uma estratégia a partir da 

audiência quantitativa e não da qualitativa, se vistos a partir da ótica de empresas gigantescas 

internacionais de higiene pessoal e perfumarias, cervejarias de megaporte, dentre outros 

assinantes comumente vistos nas programações de jornais que não seguem esta linha editorial 

e comercial.  

Nesse sentido, acredita-se que tais telejornais “sangrentos”, em geral, são voltados 

para um público-alvo composto por pessoas de baixo nível de educação e condição financeira, 

quando comparadas ao perfil de público de outros telejornais contemporâneos. Tal afirmação 

é respaldada pelo fato de a maioria das matérias terem localidades periféricas como cenários 

frequentes e também como fontes dos conteúdos violentos e de mazelas sociais. Toda a 

construção narrativa é montada para falar do que as pessoas vivem naquelas localidades, se 

um filho morreu como vítima do tráfico de drogas, ou se outro jovem foi preso por assaltar 

um carro, até se um marido foi traído pela mulher. No estado da Bahia, existem programas 

especialistas em colocar a violência como companhia da família à mesa da refeição. São 

divulgadores de fatos de caráter violentos, para uma possível cobrança de que ações mais 

enérgicas das autoridades competentes sejam realizadas. Com o pseudo-intuito de servirem 
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como agentes sociais, invadem a privacidade alheia, expõem famílias exibindo seus 

infortúnios, sem proposições reais de mudanças de situações que não contam com a ação do 

estado. 

Nestes termos, em prol da melhoria, é possível encaixar a proposta de repensar e até 

implantar mudanças de conteúdo das programações, conforme já citado. Por exemplo, o 

estudioso Martin Barbero pode ser um dos balizadores para futuras propostas, pois se 

interessa pela produção televisava na contemporaneidade:  

A televisão constitui hoje, simultaneamente, o mais sofisticado dispositivo 
de moldagem e deformação do cotidiano e gostos populares e uma das 
mediações históricas mais expressivas de matrizes narrativas, gestuais e 
cenográficas do mundo cultural popular, entendido não como as tradições 
específicas de um povo, mas a hibridização de certas formas de enunciação, 
de certos saberes narrativos, de certos gêneros novelescos e dramáticos do 
Ocidente com as matrizes culturais de nossos países. (MARTÍN-BARBERO, 
REY, 2004, p.26) 

 

Existem ainda estudiosos que discutem outra face do público que, embora não tenha o 

hábito, assiste o telejornal de noticiários violento e sangrento.  Estas pessoas têm perfil 

determinado como qualitativo, fazendo, portanto, parte do público-alvo das grandes 

multinacionais, porém, assistem a certos programas, de perfil sanguinário, por livre e 

espontânea vontade de apreciar tais informações como entretenimento, acreditando que tudo 

pode ser banalizado por meio de sugestões cômicas. Outro detalhe, sobre o perfil apresentado, 

está no consumo, porque mesmo assistindo a programas sangrentos, adquirem os produtos 

veiculados nos intervalos comerciais pelas redes de TV.  

Ainda na esfera do conteúdo que a TV exibe, questiona-se: existe algo que contribua 

para a melhoria da programação exibida, ou para melhorar o uso dos suntuosos valores 

financeiros provenientes dos contratos publicitários? A atuação constante, como uma espécie 

de observatório, que não implique em censura, mas sim em defesa da qualidade, junto aos 

programas de televisão pode ser uma atitude pró-ativa, mas não deve reforçar o rumor de que 

há visões antagônicas quando se pensa em ações conjuntas entre estudiosos do assunto e 

empresários. Deve ocorrer um equilíbrio, como preza Martin Barbero: 

[...] um desmonte de um círculo que concentra em um só movimento, a má 

consciência dos intelectuais e a “boa consciência” dos comerciantes da 
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cultura e a incompreensão das ciências sociais para com a televisão 

(BARBERO, 2004, p.28) 

Repensar a exibição das culturas populares da Bahia na TV, pela publicidade turística, 

pode ser um polo de discussão bastante profícuo para o estado, bem como a análise da 

imagem do Brasil, que é indissociavelmente produzida, que se quer divulgar pelo mundo. Seja 

isto através de pensar os conteúdos exibidos pela publicidade clássica, com a televisão (as 

telenovelas), ou pelas narrativas publicitárias dos spots.  

A publicidade, como atividade profissional isolada, sem a interferência do cliente e 

sua necessidade de vender, poderia até contribuir com uma construção que não reproduzisse 

sempre os mesmos conceitos, com a mesma sequência, já que os ambientes de produção 

contam com a criatividade que dá acesso a liberdades indiscriminadas. Entretanto, com vistas 

a aproximar estas questões do dia a dia da publicidade, em que há sempre a possibilidade de 

repetição de ideias, é possível montar campanhas publicitárias ousadas, criativas, mesmo 

servindo a interesses econômicos, apenas para manter as vendas aquecidas. Deste modo, 

algumas campanhas podem gerar olhares diferenciados para algo que há tempos vem trazendo 

a mesma construção narrativa e ideológica, com bastante qualidade, e que tem proporcionado 

várias premiações, como o Cannes Lion International Festival of Creativity, onde é frequente 

ter um brasileiro, ou agência brasileira, competindo e vencendo os grand prix.  

Um exemplo de uma atitude diferenciada de construção criativa seria a narrativa 

audiovisual que o Governo do Estado da Bahia veiculou para apresentar o estado para o 

mundo: 
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Este anúncio percorre uma narrativa para apresentar as novidades da Bahia numa 

comparação entre pontos turísticos consagrados do mundo com os pontos turísticos da cidade 

baiana de Vitória da Conquista. A intenção geral da narrativa foi apresentar um festival de 

música, arte e cultura e, em redor do fato, haveria oportunidade do turista conhecer 

localidades paradisíacas.  

 Ainda inerente à ideia de que é possível ter criatividade para abordar especificidades 

de um produto, o Governo do Estado da Bahia lança, na TV, um vídeo de fomento ao turismo, 

trazendo novidades de modo ainda não narrado até então através do audiovisual. Desde a 

locação, tendo o Forte São Marcelo – inaugurado no século XVI, e também conhecido como 

Forte do Mar, localizado no meio na Baía de Todos os Santos, próximo ao bairro do comércio 

–, como cenário principal, iniciando com uma imagem captada de um voo de helicópteros, 

passando pelos personagens, os integrantes de um grupo musical cuja sonoridade mescla 

influências do samba-reggae e de músicas de intenção afro-religiosa com o jazz americano. 

Por fim, mostra na tela algumas modalidades de turismo, ideia proposta para que haja 

fomento destes novos rumos turísticos que estavam a oferecer. Abaixo algumas imagens do 

vídeo: 



	  

	  
	  

38	  

 

 

 

A discussão a seguir, ainda que se desvie diretamente da discussão sobre os spots 

governamentais turísticos, principal interesse desta dissertação, tece reflexões sobre a 
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característica de conteúdo criativo inerente à publicidade, visto que existe também o caso da 

promoção de trabalhos sociais. Neste ramo, os anúncios têm sido mais criativos e promovem 

a divulgação de produtos, serviços, sobre temas das mais variadas ideologias, como a 

divulgação de grupos militantes. Algumas campanhas entram no rol das empresas que 

possuem a linha menos corriqueira, de caráter humanitário e não comercial, como as do 

Greenpeace,4 e iniciativas brasileiras, como as Obras Assistenciais Irmã Dulce5 e Grupo Elite 

da Lona6, ambos da Bahia, e o grupo carioca AfroReggae7. 

 As discussões sobre aspectos que circundam as imagens são inúmeras e impossíveis 

de serem esgotadas, mas, no escopo deste trabalho, serão apresentadas questões relevantes 

que tocam o assunto principal: a publicidade audiovisual na Bahia. Assim, vale sinalizar uma 

reflexão sobre como tem sido representado o nordeste brasileiro para o turismo através da 

mídia televisiva e, por conseguinte, da publicidade. Atitude necessária para compreensão da 

localização da Bahia em escala regional e nacional. 

Assim, ao refletir diretamente sobre a proposição da imagem do nordestino nos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 O Greenpeace vem, desde 1971 (no Canadá), realizando ativismo político ao redor do mundo em prol da 
guarda de recursos naturais. No Brasil, inicia sua trajetória junto com a Eco92, grande evento mundial para 
discussão sobre o meio ambiente. O ativismo do grupo brasileiro tem sido dirigido à diminuição do 
desmatamento da Floresta Amazônica e do investimento em energia limpa (eólica, solar e biomassa) e negação 
das energias sujas (petróleo nuclear).  
5 As Obras Assistenciais Irmã Dulce, organização sem fins lucrativos, mantém até hoje grande popularidade na 
Bahia, por manter um hospital com assistência gratuita a qualquer pessoa. Faz ações publicitárias na TV, 
Internet, Jornais e relacionamento com lideranças políticas da cidade soteropolitana. A origem da instituição esta 
ligada ao ativismo social em que a Irmã Dulce, uma freira que morreu aos 78 anos, propôs ao longo de toda a 
vida. Hoje existe a comercialização de produtos como velas, panetones, dentre outros cujos lucros são revertidos 
para as obras assistenciais. 
6 O Grupo Elite da Lona é uma instituição sem fins lucrativos que há 15 anos desenvolve trabalhos com 
atividades físicas, mentais e culturais para pessoas com deficiências irreversíveis ou temporárias, como proposta 
de inclusão social. Fazem parte da equipe diversos profissionais da área de saúde, administrativas, marketing e 
também de áreas educacionais e artísticas. Os profissionais envolvidos de forma voluntária são expoentes em 
suas carreiras profissionais e utilizam este fator para movimentarem suas redes de relacionamento, sempre 
levando notícias e requerendo melhores atitudes com os eficientes. Trabalham, sobretudo, com materiais 
publicitários na internet e em jornais. 
7 O Grupo Cultural AfroReggae tem sido visto na mídia televisiva por seu ativismo social nas favelas do Rio de 
Janeiro, pelas intervenções em mediações entre polícia e gangues nas comunidades, como ocorreu na favela do 
alemão(RJ) em novembro de 2010. Têm atuado a partir da arte e da cultura em prol dos jovens e adolescentes de 
camadas populares cariocas, através de cursos, teatro, música e entretenimento. Pessoas de várias localidades do 
mundo visitam as instalações do AfroReggae, contribuindo com workshops, compram produtos específicos na 
loja e manifestam apoio direto em mídias. Como proposta de publicidade, o Grupo mantém um programa em um 
canal fechado de televisão, o Conexões Urbanas. Com reproduções em canal de vídeo na internet. 
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noticiários, é possível perceber que as telenotícias, em muitos casos, mantêm um viés para a 

região, até por ser característica muito forte do lugar, a partir da peculiar temperatura alta 

existente, do chão sem plantações verdes, da falta de equipamentos públicos que auxiliem a 

vida do ser humano, como postos de saúde e locais de lazer planejados. Também há 

predomínio, nestas narrativas telejornalísticas, de imagens expressando as dificuldades de 

sobrevivência inerentes à falta de água, fato que, de tempos em tempos, acontece.   

Estes fatos em notícia, em muitos casos, podem suscitar que existe determinado 

cenário a ser reproduzido por um spot publicitário com temática semelhante, inclusive se for 

para notabilizar a ação de melhoria que certo governo propõe. Mas, a imagem do nordestino 

raramente será utilizada para promover aquele local, como parte de um pacote turístico que 

inclua casas planejadas com ar condicionado, passeio eco-turístico, dentre outras. A não ser 

que os ‘turistas’ sejam biólogos ou pesquisadores sociais. Há caso que retrata o local e o povo 

típico, como pontos fortes da representação do nordeste. Trata-se de um produto audiovisual 

do Governo da Bahia, em 2009, que trazia em primeiro plano uma idosa como única 

personagem do vídeo; ela estava disposta ao lado de uma caixa d’água, narrando como a vida 

havia mudado a partir da chegada da água. O texto que acompanha a imagem reforça a ideia 

da novidade, e foi pronunciado pela própria personagem, provavelmente a partir de perguntas 

em off, de algum produtor ou repórter. A voz em off é uma técnica utilizada para alcançar o 

viés pretendido na narrativa. Para uma possível constatação das afirmações elencadas, segue 

cópia do texto, na sequência, a reprodução de alguns frames do vídeo: 

Aqui, era um sofrimento que você nem pensa. 

Nós buscávamos água daqui a quase duas léguas, 

num animal, nas purunguinhas, nem galão não tinha, 

era nas purunguinas, assim ó. 

Eu sou tolinha com essa caixa, sei lá meu filho, 

Sei lá eu sou tão feliz com essa caixa d’água aqui. 

Uma água linda, uma água... É igual à água mineral 

É igual à água mineral essa aqui. 

Essa água aqui é uma grandeza, é uma grandeza. 

Tô muito feliz e tenho orgulho de minha água boa. 
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Tem hora que eu bebo até sem querer,  

de tão boa, de tão gostosa que é, 

tão maravilhosa que é, graças a Deus. (fim da voz em off) 

Dona Isabel Alves, moradora de Aracatu. 

É a Bahia e o Brasil, levando água para todos. 

O Governo da Bahia faz mais, para quem mais precisa. 
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(Vídeo “Água para todos – Dona Isabel”, 2009) 

 

 

 O roteiro audiovisual publicitário que aborda o nordeste como proposta de discurso 

tem se baseado, dentre outras fontes, na história de personagens históricos e artísticos com 

notoriedade no país. É o exemplo do histórico Lampião ou do artista Luiz Gonzaga, ambos 

conhecidos pelo modo de operação profissional, e por suas indumentárias. Isto resvala em 

caracterizações e estereótipos, em especial nas imagens, quando retratadas em 
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teledramaturgias e em publicidades. Com isto se forma um pensamento generalista sobre o 

nordestino: é um povo sempre sofrido pela vivência degradada, desfavorecimentos 

educacionais, se comparados aos urbanos. Entretanto, apesar do sofrimento, o nordestino é 

retratado por meio de um discurso de certa resistência. 

 No vídeo supracitado, a personagem é emblemática para a proposta. No campo da 

moda, espaço de criatividade eminente e que, diferente da publicidade, não possui clientes 

ávidos por picos de audiência, o nordeste passa a fazer parte de desfiles pelo país e depois 

ganha repercussão pelo mundo. Nomes como Ronaldo Fraga e Zuzu Angel são promotores 

desta linha de moda criativa por onde passam com seus desfiles. Fraga – estilista que em 2006 

lançou uma coleção baseada na obra Grande Serão: Veredas –, tem atingido popularidade, na 

mídia televisiva e na internet, com tanto relevo que, em 2007, recebeu comenda da ordem 

cultural: 

 [...] prêmio concedido á personalidades que dão corpo á cultura brasileira, pelas 

mãos do ministro da cultura Gilberto Gil. Pela primeira vez, a moda sendo tratada 

como instrumento de reafirmação cultural pelos órgãos do governo federal [...] 

(http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/propaganda/6381) 

  Zuzu Angel, já na década de 60, inspirava-se em aspectos da cultura brasileira para 

compor obras. A mescla de elementos brasileiros, em especial nordestinos, com vestidos da 

chamada alta costura internacional destacou a estilista no cenário internacional.  

De fato, como já citado, a posição mercadológica da publicidade propõe que um 

trabalho insistente em alguns símbolos, ícones e histórias seja repetido nas “mídias de tela” 

(LUDES, 2007, p.13) para que haja maior fixação das mensagens. O audiovisual de 

publicidade é local de construção destes ícones. Com isto, propostas de estudos são feitas para 

analisar certas situações midiáticas audiovisuais que reforçam formas audiovisualizadas a 

continuarem a partir de estereótipos. É o caso dos estudos sobre as imagens chaves, key 

visuals, baseados em que a “globalização Multimídia se consolida em reservatório de 

Imagens-chave de culturas específicas. O reconhecimento e a decodificação delas permitirão 

decisivas introvisões em processos sociais” (LUDES, 2007, p.13). Ou seja, o processo de 

análise, identificação das imagens-chaves nos vídeos analisados, detém-se em aspectos 

peculiares de certas culturas, permitindo questionamentos e possíveis entendimentos sobre 

como aquela exibição interfere na localidade, na formação de opinião sobre certo fato. 
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A “Mídia de tela” e toda a produção especializada (técnicos de som e vídeo, 

roteiristas, atores) estão a serviço de garantir que a recepção de conteúdo audiovisual seja 

menos subjetiva e mais objetiva, ou seja, menos capacidade de questionamento e mais 

aceitação do enunciado. Aí se encontra “o mapa da mina de ouro”, o que grandes empresas de 

publicidade gostariam de ter para propor, por expressivos valores, a seus clientes. Uma 

audiência garantida é o suprassumo de qualquer estratégia de marketing.  

Uma forma não convencional de retratar o nordestino em spots publicitários poderia 

ser a partir do legado do escritor Ariano Suassuna, um dos homens que dedicar-se a ações e 

obras a serviço do povo nordestino. Como foi com o movimento artístico cultural 

pernambucano, o Movimento Armorial, fundado na década de 1970, com a ideia de produzir 

uma arte erudita a partir da cultura popular. Neste movimento, há apresentação das 

iluminogravuras (poesias ilustradas) e do alfabeto sertanejo, projeto com fonte tipográfica 

construída a partir de ferros de marcar bois no Sertão do Nordeste do Brasil. 

Outro produto televisivo, como o telejornal, pode servir como reforço para o 

entendimento de que há uma retratação estereotipada da sociedade nos spots publicitários.  E 

continuando, os nordestinos aparecem nas telenovelas quando o assunto a ser tratado é o 

aspecto econômico ou sociológico de certa comunidade com carência extrema, em 

comparação com outra abundante em recursos financeiros, com profissionais bem sucedidos, 

que representam traços de civilidade e ética. Os valores de crescimento urbano, como a 

tecnologia, moda, exercícios físicos regulares em academias, entram como temas distantes da 

vida dos nordestinos.  

Esta busca por personagens estereotipados, não somente nos audiovisuais publicitários 

que tratam de propostas governamentais isoladas, também está em campanhas de produtos 

diversos. Como aconteceu com a empresa Bombril. A Bombril – empresa brasileira fundada 

desde 1948, atuante no ramo de produtos de limpeza – trouxe uma linha criativa peculiar para 

peças publicitárias, bastante pautada em personagens estereotipados. Isto a partir de 1978, 

com a inclusão do garoto-propaganda Carlos Moreno, que sempre protagonizou as 

propagandas a partir de elementos culturais brasileiros e populares. Houve apenas um curto 

período de interrupção, entre 2004 e 2007, na atuação do Moreno, mas logo depois ele voltou 

à cena seguindo o mesmo esquema de cenário, em que, por vezes, recebia alguma 

personalidade conhecida no País para compor o tema abordado naquele roteiro.  
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A trajetória publicitária da empresa Bombril foi reconhecida no Brasil e 

internacionalmente, por ter altos índices de aceitação popular. Ao ponto de comumente 

chamar-se a palha de aço, nome correto do produto comercializado, de Bombril, independente 

de que outra da marca tivesse. Também por ter sido: 

A campanha publicitária mais longa do século fez história com 1001 

utilidades. Ela mexeu nos papéis sociais – não subestimou a inteligência 

feminina e criou um tipo anti machismo -, trouxe a linguagem coloquial para 

a publicidade televisiva e fez e faz rir a 21 anos  

(http://www.terra.com.br/istoe-temp/comport/1999/12/22/002.htm) 

 

Em 1997, é lançado o livro Soy contra capas de revista, durante a Bienal Internacional 

do Livro, em São Paulo, em comemoração as campanhas impressas da Bombril. Algumas 

imagens serão expostas a seguir, e pode-se constatar inserção expressiva de estereótipos. Fato 

indicado como ponto principal para a identificação direta do público-alvo, mulheres que 

utilizam a palha de aço na execução de atividades de limpeza do lar. 

 Uma hipótese, dentre outras muitas, pode ser cogitada, ao se levar em consideração 

que a Bombril é a campeã de longevidade na mídia, em revistas e brakes comerciais de TV, 

na história da propaganda mundial. Assim, se pode deduzir que a empresa também pode ser 

forte candidata ao título de principal empresa, quando o assunto é manter personagens 

estereotipados em um mesmo período no Brasil. Em vista disso, é grande a probabilidade de 

surgir mais um título para a empresa e suas agências de publicidade. 

Seguem algumas imagens, como proposta de demonstração do que a Bombril vem 

apresentando ao longo do tempo:  
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1 – Dezembro de 1997 (Che Guevara por Bom Bril), p. 27. Bombril Anúncios Publicitários (Soy 
Contra Capaz de Revista) 

2 – Fevereiro de 1998 (carnaval, “sambista de escola de samba”, por Bombril), p. 33. Bombril 
Anúncios Publicitários (Soy Contra Capaz de Revista) 

3 – Fevereiro de 1998 (o “baiano do pelourinho” por Bombril), p. 35. Bombril Anúncios Publicitários 
(Soy Contra Capaz de Revista) 

4 – Abril de 1998 (O índio brasileiro por Bombril), p. 43. Bombril Anúncios Publicitários (Soy Contra 
Capaz de Revista) 
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5 – Maio de 1998 (copa do mundo por Bom Bril. Participação de Ronaldo Fenômeno). Bombril 
Anúncios Publicitários (Soy Contra Capaz de Revista), p. 47 

6 – Maio de 1998 (Mona Lisa por Bombril). Bombril Anúncios Publicitários (Soy Contra Capaz de 
Revista), p. 49 

7 – Junho de 1998 (Ratinho por Bombril). Bombril Anúncios Publicitários (Soy Contra Capaz de 
Revista), p. 51 

8 - Fevereiro de 1999 (Globeleza por Bombril). Bombril Anúncios Publicitários (Soy Contra Capaz de 
Revista), p. 97 

Os personagens que foram encenados pelo garoto-propaganda da Bombril passaram 

por processos técnicos, criativos e ideológicos para a composição das fotografias. São 
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procedimentos ímpares no âmbito das criações de obras publicitárias, tanto nos campos 

mercadológicos quanto institucionais, duas grandes áreas que englobam uma variedade 

imensa de atividades que se utilizam das fotos. 

No âmbito mercadológico – com os produtos sendo valorizados “fotograficamente” 

através dos planos de enquadramento de câmera, aliados aos efeitos de pós-produção 

computadorizados (softwares como o photoshop, dentre outros) – a fotografia assume 

destaque e impulsiona discursos publicitários para o aumento das vendas de produtos que 

estão nas prateleiras dos supermercados, nas televisões e na internet.  

Nos casos institucionais em que as publicidades estão voltadas para a valorização de 

atributos sociais, ideológicos e não mercadológicos, não é diferente o trabalho de 

rebuscamento tecnológico, citado anteriormente, dirigido à fotografia.  

Um exemplo de fotografia utilizada em publicidades governamentais da Bahia será 

exposto adiante. Esta imagem traz elementos que, repetidamente, são encontrados quando se 

retrata o estado, seja para o mundo ou para o próprio território brasileiro. São os objetos de 

origem africana, como roupas de tecido e bordadas a mão, pulseiras de prata, bijuterias que se 

assemelham aos colares utilizados por adeptos das religiões de matrizes africanas. Com isto, 

estes objetos passam a formar o imaginário de pessoas e cumprir o objetivo do discurso 

publicitário estipulado pelo governo baiano, que neles, fundamentalmente, se alicerça para 

que evitar a fugacidade e para que haja uma atenção máxima à representação da imagem. 

A fotografia de personagens com aspectos afrodescendentes, juntamente com o texto, 

foi usada para compor o panfleto que fez parte de uma campanha publicitária da Secretaria de 

Cultura do Governo do Estado da Bahia, em junho de 2012. O objetivo era tornar pública a 

abertura dos editais do Fundo de Cultura do Estado.  

A Figura, à página 50, imagem digitalizada, que corresponde ao panfleto supracitado, 

será exibida em frente e verso para que haja uma melhor exibição da imagem com 

características afrodescendentes, como também do texto que explica a proposta do governo:  



	  

	  
	  

50	  

 



	  

	  
	  

51	  

 



	  

	  
	  

52	  

O texto, bem como a fotografia, é utilizado em diversas modalidades e suportes, em 

formato impresso, digital ou em ambos. O texto serve como base para muitas faces 

discursivas e comunicacionais entre os seres humanos, seja documental, histórico, biográfico, 

dissertativo e muitos outros. Não é diferente na publicidade, onde o texto é um componente 

imprescindível e estratégico para que toda a campanha se apresente bem perante o público-

alvo. 

Slogans, títulos, frases de efeito, notas de rodapé, textos de locutores e letterings são 

algumas plataformas da publicidade em que palavras, frases e pontuações se arrumam e 

formam textos, para fazerem parte do repertório que a ‘dupla de criação’ – expressão usada 

para designar profissionais que trabalham no setor de criação das agências de publicidade e 

propaganda – usa para construir peças publicitárias. 

A estudiosa de aspectos textuais e do discurso Eni Pulcinelli Orlandi (2001) traz 

pensamentos diversos e interessantes que se coadunam com a proposta de reflexão desta 

dissertação. Como o fato de o texto ter legibilidade a partir de sua leitura, da dimensão 

pragmática em que o leitor recepciona o discurso. Ou seja, o texto não é automático, visto 

apenas do lado de quem escreve, mas sim da interpretação de quem o lê.  

No caso das obras textuais dedicadas a anúncios publicitários, o receptor, ou seja, o 

leitor, é bastante focado no momento da construção textual, principalmente pelo fato de que a 

busca de adesão (audiência) ao que está sendo informado ser o objetivo primaz da 

comunicação. Para tanto, alguns formas de empreitar um discurso se torna mais eficaz, ou 

mais usado em publicidade que outros.  

 O discurso autoritário é o mais usado na publicidade, como também em outras áreas 

da sociedade na atualidade, como afirmou a pesquisadora Orlandi, quando desenvolveu o 

estudo específico sobre tipologias do uso corrente da linguagem. Neste estudo ela enfoca tipos 

de discurso autoritário, polêmico e lúdico, determinando a superioridade do primeiro: “em 

nossa forma de sociedade atual, o discurso autoritário é dominante, o polêmico é possível e o 

lúdico é ruptura” (ORLANDI, 2001 apud PÉRICLES 2001, p.24). 

Um folder que fez parte da mesma campanha proposta do Governo do Estado da 

Bahia, para divulgar os editais culturais, traz um texto “autoritário” que é marcadamente 

utilizado para enunciar o objetivo principal da peça publicitária, com o objetivo de falar 

diretamente ao público-alvo, no caso produtores culturais, artistas e demais pessoas que 
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gostariam de ter projetos contemplados. A frase principal, o título da peça publicitária 

aplicada na parte frontal do panfleto e disposta em tamanho maior que as outras existentes 

naquela face, foi proposta para ser autoritária e ao mesmo tempo convidativa: “A Cultura da 

Bahia, quem faz é você”.   

No trecho citado, há palavras chaves que norteiam a peça publicitária: cultura, Bahia e 

você. Sem elas, o objetivo do discurso de autoridade poderia ser desperdiçado, porque para 

um panfleto, como é a peça descrita, o título deve informar diretamente o que o leitor 

encontrará nos próximos momentos de apreciação da peça. E, também, as imagens divulgadas 

no panfleto poderiam não ser apresentadas como sustentação aos textos. Haveria uma 

desconexão entre a imagem e o conteúdo textual, caso o título remetesse a um tema diferente 

do que a imagem representa. 

 A imagem fotográfica que compõe a peça governamental será apresentada na página 

49 e mostra um homem afrodescendente contemporâneo (pelo uso do fone de ouvido, 

equipamento audiofônico) dentro de um perfil que geralmente não se usa quando a questão é 

retratar de modo “clássico” o universo da Bahia (caracterização dos personagens a partir de 

traços afro-religiosos, como os colares, turbantes, roupas brancas). Assim, já que o objetivo 

do panfleto era divulgar os editais culturais, que abrangem uma diversidade de formatos e 

temas e não se restringem ao turismo ou religião de matriz africana, o personagem 

apresentado não precisaria, necessariamente, ser mostrado de forma clássica. Por conta deste 

objetivo, a fotografia foi disposta neste formato no panfleto.  

O texto publicitário, o do verso do anúncio que será apresentado, e que é o mesmo 

texto do anúncio apresentado anteriormente, pois são da mesma campanha, parte de um 

processo criativo que considera o lugar social dos interlocutores, a formação intelectual deles 

e o gênero textual que lhe servirá de meio, para que de fato ocorra identificação ágil e precisa 

do objetivo comunicacional. As palavras que integram um texto publicitário devem ser 

criativas e também informativas, por exemplo, no que tange ao lançamento de um 

medicamento, devem deixar expressos os princípios ativos, efeitos colaterais, dentre outras 

questões que envolvam o produto. Como também um jornal, que na secção policial deve ter 

uma série de dados que identifiquem e comuniquem ao leitor o local e outros dados do delito. 

O anúncio segue logo abaixo: 
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Em filmes e vídeos publicitários, as fotos ganham movimentos e também continuam a 

ter a mesma importância que a imagem possui nas plataformas publicitárias estáticas. A 

aparição de determinada imagem em detrimento de outra causa o movimento e sugere que 

enlaces de imagens e sons estejam fazendo parte da mesma concatenação de compreensões, 

formando um produto expressivo nos três sentidos, o da fala, da visão e da audição.  
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O áudio, integrante da construção discursiva do audiovisual publicitário, tem também 

se colocado com relevância para o mundo contemporâneo. É neste ambiente que se encaixa 

toda a arquitetura de som dirigida aos spots publicitários, como as trilhas sonoras, 

sonoplastias e ruídos. Um somatório de recursos que vão maximizar a reprodução dos sons da 

vida real. 

Atualmente, profissionais do setor da música e da informática, ou com ambas as 

experiências, reúnem-se em torno das composições audiofônicas para publicidade. Os jingles 

e spots – inicialmente pensados como músicas estruturadas em 30 ou 60 segundos de duração 

– possuem linguagens marcadas pela simplicidade, humor e pela ternura, aspectos que o 

fortalecem e contribuem para que haja fixação da marca e/ou produto, serviço ou ideal 

político na mente dos ouvintes.  

Este objetivo de fixação nas mentes dos espectadores, seja em rádio, televisão ou 

internet, passa também pela escolha do gênero musical. É a partir do gênero que acontece a 

aproximação do perfil cultural destinado a receber mensagem publicitária. Em verdade, se o 

objetivo da publicidade audiofônica for comunicar produto ou serviço sobre a cultura da 

Bahia, o caminho direto e também mais usado para dar base rítmica musical é o samba-

reggae. A partir deste ritmo são aplicadas letras e demais recursos gráficos e melódicos 

advindos da informática.  

O gênero musical, que além do samba-reggae pode-se recorrer a uma lista extensa de 

opcionais rítmicas, como o pop-rock, salsa, reggae, impõe-se como suporte imprescindível à 

edição do discurso de caráter positivista mercadológico, ou seja, aquele que exalta as 

possíveis qualidades (benefícios que se vão agregar à vida do consumidor) de um 

produto/serviço que as empresas dispõem.   

A locução, parte integrante do processo criativo do áudio publicitário, é editada junto 

com a letra e a música de fundo (back ground, ou simplesmente “BG”). O “quebra-cabeça 

audiovisual” passa diretamente por profissionais criativos e tecnicamente capazes de fazer 

com que essas partes se tornem uma música encantadora, uma trilha sonora marcante, em 

alguns casos até inesquecíveis para os telespectadores e/ou ouvintes. Para exemplificar, no 

estado baiano, na área da política, nomes brilham dentro do cenário dos “Jingles composers”, 

como o Everaldo Calazans Filho, o Vevé Calazans, autor do famoso “ACM meu amor”, da 

campanha eleitoral para a disputa do governo estadual em 1990. Outro compositor de 
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destaque é Raimundo Nonato da Cruz, o Chocolate da Bahia, com autoria de mais de 3.000 

peças. 

Alguns frames do vídeo: 

 

 

O jingle “ACM meu amor”, tempos depois, sofreu algumas alterações técnicas 

(imagens, sons e letra), pois o material publicitário também seria usado na campanha de 

Antônio Carlos Magalhães a senador. ACM, nesta campanha, elegeu-se senador da República 

Federativa do Brasil e com isto, mais uma vez, o jingle entrou para o rol dos inesquecíveis, 

como uma peça bem-sucedida para o objetivo ao qual se destinara.  
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Alguns frames deste spot publicitário podem ser conferidos abaixo: 

 

 

 A sociedade contemporânea, acostumada a consumir programas televisivos, de rádio e 

também a acessar a internet, adota comportamentos socioculturais interessantes que, por 

conseguinte, possibilitam variadas análises técnicas e científicas por todo o mundo. Um destes 

é o estudo do ouvir. Tanto os labutam nas áreas científicas da saúde, que avançam em 

tratamentos para a melhoria da audição de pessoas com graus diversos de surdez, quanto os 

do campo cultural, político e antropológico, que, por exemplo, elaboram as leis para restrição 

de uso de equipamentos com grandes capacidades sonoras em locais residenciais. Os 

diferentes campos citados têm recebido produzido pensamentos arrojados, destrinchados em 

pesquisas de importância fundamentais para o avanço no entendimento do ser humano neste 

novo milênio.  
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O pesquisador Norval Baitello (2005) traz importante contribuição para o 

entendimento de como este ser ouvinte se configura atualmente. Ele adota dois termos para 

explicar a cultura do ouvir e a cultura do eco. São perspectivas de pensamento que 

estabelecem maior relevância ao ato de ver do que ao de ouvir. 

Para Baitello, a Cultura do Eco sugere que “estaremos nos tornando surdos nesta 

civilização da visualidade, se não estamos nos coagindo ou sendo coagidos a esquecer que 

ouvimos, em visão de que somos obrigados a ver, enxergar o tempo todo” (2005, p. 100). E 

sobre a Cultura do Ouvir, na proposta do pesquisador se define como: 

Uma nova cultura, com o objetivo de redescobrir a importância do ouvir, 
pois a todo o momento somos submetidos a enxergar. O excesso de imagens 
visuais nos inclui no cenário da iconofagia, onde somos devorados pelas 
imagens, e ao mesmo tempo as devoramos. De tal forma que nos 
esquecemos de ouvir, ocupados com tantas imagens quase sem valor 
(BAITELLO 2005, apud TREVISAN, 2008, p. 30). 

Nesse sentido, o cenário audiovisual contemporâneo, em que fatalmente as imagens 

são soberanas, como afirmou Baitello (2005), pode apresentar algum nicho mercadológico 

que ainda não está ativo, ao menos em termos massivos e pode nunca ter sido voltado às 

massas, como foi na era de ouro do rádio, anterior a da TV. Com isso, empresas de 

publicidade, atualmente, quando propõem planos de marketing ou comunicação, ainda 

dirigem grande parte de esforços de mídia para o uso do vídeo, dentro de um site de redes 

sociais ou patrocinando um canal de exibição de vídeos na internet.  

A cultura do ouvir, em prol da suplantação da cultura do eco, parece ser o caminho 

para uma melhor formação educacional contemporânea e, a partir de mudança significativa no 

espectador, até provocar um novo modo de publicizar.  

A cultura musical brasileira influencia diretamente a montagem das peças publicitárias 

sonoras, inclusive se constata que as manifestações estéticas tradutoras das múltiplas 

identidades culturais no país são compostas sob a influência da diversidade de ritmos e 

gêneros musicais. As narrativas audiovisuais de publicidade são construídas a partir de 

característica musicais específicas. No Brasil, os ritmos produzem lembranças de eventos 

culturais, agregam valores de rigidez fatídica. Ou seja, caso se use a Bossa Nova como base 

rítmica para compor um jingle, ou para background de um vídeo, possivelmente elementos 

como mar, praia, Copacabana, vão vir à tona. A atmosfera pode ser montada a partir de uma 

musicalidade. 
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João Gilberto, músico famoso mundialmente por ter a criação da Bossa Nova clássica 

como seu maior atributo artístico e histórico, participa da campanha institucional da Vale do 

Rio Doce – mineradora que trabalha transformando recursos minerais em produtos para 

diversas finalidades domésticas e industriais – cantando e tocando uma música composta pelo 

publicitário Nizan Guanaes. Trata-se um jingle produzido com exclusividade para a empresa 

contratante, com um hic et nunc, uma autenticidade bem marcada. Fatores interessantes desta 

peça publicitária serão analisados: primeiro, o fato de que a mesma difere da regra básica do 

jingle, que reside na simplicidade, com rimas repetidas e linhas melódicas de fácil 

assimilação. Isso não foi o executado no fonograma, pois se trata de uma Bossa Nova, que é 

um estilo musical marcado pela sofisticação melódica, com acordes dissonantes, que 

determina uma sonoridade bem peculiar, além da composição da letra ser bastante poética, 

que fala em samba, sol, Copacabana, uma exaltação ao Brasil, às suas belezas naturais e ao 

seu povo. O segundo fator, que está na propaganda institucional, é de ser Bossa Nova um 

produto cool brasileiro carimbado na world music como música de extrema qualidade, 

elevando a marca da empresa multinacional, de raízes brasileiras, para o mundo.  

A seguir estão expostas algumas imagens do vídeo da Vale: 
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 A “mercantilização da cultura, de forma vertical, autoritária, que procura adaptar as 

mercadorias culturais às massas e as massas a essas mercadorias” (HORKHEIMER & 

ADORNO, 1999, p.18), certamente remete à contemporaneidade, quando a força da 

tecnologia entra como forte aliada da difusão da música, pois atualmente há vários formatos 

tanto de difusão quanto de recepção que facilitam a mercantilização de produtos sonoros 

publicitários. Ouvir música hoje é um ato praticado comumente, e quanto mais urbano for o 

cidadão, mas a música permeia o seu dia a dia por meio de diversos tipos de aparelhos 

celulares, nos ipods, e de aparelhos denominados de mp3, mp4, mp10. E esta grande 
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quantidade de aparelhos e tecnologias, a publicidade também usa na perseguição a este 

potencial consumidor. São portas para a comercialização, com desenvolvimentos que devem 

seguir a mesma velocidade das invenções, com comunicações para o mais íntimo consumo, 

para a tela de um notebook, enquanto se navega na Internet, ou num tablete, analisando os 

seus compromissos diários, mas podendo ouvir músicas ou até plataformas de áudio-books, e 

dentro destes recebendo publicidade on demand. 

A informática, sem dúvida, comanda inúmeros processos relacionados à tecnologia 

musical, inclusive aos jingles. J. David Bolter escreve sobre o papel cultural do computador, 

considerando-o como “a tecnologia que define a nossa época”, enfatizando, particularmente, o 

afastamento das aspirações e ambições românticas do século XIX e a nova concentração no 

finito, no imediato (BOLTER On vídeo, p. 228).  Inclusive por estes já estarem inseridos na 

grande aldeia global, uma noção de mundo já bastante comentada. Domenico de Massi (2000) 

cita a seguinte definição: 

 

Globalização é isso: o globo agora é uma grande aldeia... São globalizados 
os meios de comunicação de massa, a ciência, o dinheiro, a cultura. Todos os 
telejornais contêm notícias, imagens e vozes reunidas e transmitidas de todo 
o mundo em tempo real... Hoje em qualquer parte do mundo onde se tome 
um táxi, escuta-se no rádio um rock americano (DE MASSI, 2000, p.133 -5). 

 

A construção de uma imagem, por fim, pode ser entendida como prática ideológica, 

influenciada por características culturais globais e locais, perpassadas por diversos aspectos 

técnicos (som, texto, fotografias), que reunidos incentivam a observação de um espectador 

para um viés delimitado. Especialmente, nos casos publicitários, onde há busca de resultados 

em vendas, aumento de adesões a contratos, maior quantidade de turistas visitando uma 

localidade histórica, que se tornam máximas do dia a dia, enquanto a mínima, não 

acontecendo o esperado, é  desprezível e praticamente inimaginável. 

A cada dia, a imagem se desloca mais para o centro das sensações humanas. De um 

dia para o outro, lançam-se novos recursos tecnológicos que aumentam os pixels, melhorando 

a nitidez de uma imagem de televisão. Por conseguinte, como a interligação das tecnologias 

está cada dia mais evidente e acessível, os celulares vão receber, com a mesma qualidade de 

imagem, para a reprodução, mantendo um ciclo de recepção entre os aparelhos. Enfim, 
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inserido no universo da nanotecnologia, o homem do século XXI pode ser visto, revisto, 

transvisto e até, quem sabe, ser teletransportado na aldeia global surround, “megapixelizada”. 

Por fim, neste capítulo, os conceitos foram elencados em prol de que a imagem 

audiovisual publicitária seja mais bem entendida. Em especial para o que se pretende neste 

texto dissertativo, que é analisar em dualidade dois spots governamentais e apontar possíveis 

semelhanças ou dessemelhanças culturais e sociais. As conceituações propostas até aqui serão 

importantes para que entendimentos mais assertivos sejam mantidos. No próximo tópico, 

“2.2”, aplicabilidades um tanto tecnicistas, que se enquadram na metodologia definida, terão 

um espaço apropriado e serão colocadas a mostra, para que formatações de resultados 

ocorram e sejam bem entendidas pelos interessados no universo audiovisual publicitário. 

.  
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2.2. Quadros comparativos das peças: seleção de cenas (decupagem) e análise de 

semelhanças e distinções 

 O texto que encerra o procedimento analítico desta dissertação traz reflexões a partir 

da análise de recursos técnicos que circundam a construção dos vídeos, aspectos que 

possibilitaram considerações acerca da produção midiática para o fomento de turismo na 

Bahia. 

Como intenção principal, este capítulo propõe-se a comparar dois vídeos publicitários, 

spots, para que as possíveis semelhanças e contrastes de cada produto sejam expostas e, a 

partir de então, possamos averiguar a existência de alguma especificidade que cerca a 

apresentação audiovisual turística da Bahia, em especial para aspectos relativos à construção 

da baianidade.  

O conceito de baianidade – já discutido por estudiosos como Milton Moura, Albino 

Rubim e Araújo Pinho – é um modo de representação de um povo proposto discursivamente a 

fim de diferenciá-lo do de outros estados brasileiros. Um discurso construído na base estratégica 

governista, que passa a valorizar e expor em comunicações publicitárias um modo de vida 

peculiar, uma “ideia de Bahia: uma concepção disseminada por diversos agentes sociais e, em 

Salvador, onipresente nas afirmações do senso comum, que se apresenta como uma rede de 

sentido indefinida e abrangente capaz de interpretar e constituir de determinada forma a 

autorrepresentação dos baianos” (PINHO, 1998).  

Este “Ser Baiano” é incentivado por escritores, músicos e artistas em geral, que 

reproduzem, nas suas práticas discursivas, nas diversas ramificações de arte, seja em artes 

plásticas, em pinturas e até mesmo na música. O Olodum, grupo musical de base afro-baiana, é 

um exemplo interessante para o que vem sendo escrito neste parágrafo. Pois é através do ritmo 

samba-reggae, que o “ser-baiano” é cantado em versos musicalizados em todas as suas 

apresentações ao redor do mundo. Há também, a construção desta baianidade a partir de um 

discurso afirmativo sobre o relacionamento interpessoal hospitaleiro e festivo existente entre as 

pessoas e que é reproduzido para os visitantes. Bem como existe a religião, culinária e 

indumentária de influência afrodescendente, pontos que, de fato, substanciam o discurso estatal 

replicado nas comunicações turísticas culturais oficiais do estado baiano. A afirmação que 

iconiza a descendência africana é representativa, sobretudo, de Salvador e do Recôncavo Baiano, 

pois é a região brasileira que reúne a maior quantidade de afrodescendentes.  
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Com vista a realizar a análise, serão adotados procedimentos a serem aplicados em 

duas etapas. O primeiro momento será o de apresentar cada vídeo com uma descrição de 

roteiro técnico-audiovisual, processo alicerçado no método categorial. No segundo momento 

será montado um esquema de comparação entre os produtos audiovisuais publicitários, 

através do método comparativo, para averiguar a existência de traços dissonantes e 

consonantes em cada narrativa audiovisual publicitária destinada ao turismo da Bahia. 

O método categorial, como o nome já sugere, será fundamentado em uma organização 

em categorias, trazendo partes separadas do vídeo, os frames, reunidos em uma planilha, 

como forma de agrupá-los e, posteriormente, compará-los por sentidos próximos. Como o 

interesse primaz da pesquisa está no conteúdo (imagens, sons e letras), a categorização estará 

dentro da análise de imprensa (BARDIN, 1977), na qual a publicidade pode também ser 

considerada integrante, por se assemelhar à proposta da análise imprensa de Bardin no que se 

refere à atividade que promove conteúdos através das mídias massivas.  

Para realizar a análise comparativa, a principal meta deste trabalho é seguir as noções 

propostas por LAKATOS e MARCONI: “o estudo das semelhanças e diferenças entre 

diversos tipos de grupos, sociedades ou povos contribui para uma melhor compreensão do 

comportamento humano, este método realiza comparações com a finalidade de verificar 

similitudes e explicar divergências” (LAKATOS e MARCONI, 1985, p.107) 

 Além disso, este estudo entende que o método comparativo se ocupa de explicar 

fenômenos, permitindo apresentar e posteriormente investigar alguns “elementos constantes, 

abstratos e gerais” que irão compor diversas fases de investigação, para estudos concretos, 

estudos qualitativos e quantitativos (LAKATOS E MARCONI,1985, p.107). 

Os vídeos publicitários, em sua maioria, como os que estamos apresentando neste 

texto, recebem para a finalização (edição), momento que antecede a veiculação, uma série de 

recursos computadorizados, em que através dos softwares são aplicados inúmeros 

procedimentos às imagens, são as artes, ou layouts videográficos. As inserções destes layouts 

podem ser com movimento, animadas ou apenas estáticas. Porém, os recursos utilizados nos 

vídeos selecionados não foram disponibilizados pelas empresas de publicidade, ou pelas 

produtoras que se encarregaram da produção dos mesmos. Por este motivo, as análises aqui 

efetivadas não tratam disto, sendo, pois, incoerente sugerir quais ferramentas podem ter sido 

utilizadas, diante das várias possibilidades inerentes ao campo das edições videográficas.  
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Também não houve disponibilização da ficha de decupagem e do roteiro técnico, por 

parte das agências produtoras, pois o arquivo já havia sido entregue finalizado, ou seja, na 

forma idêntica a que foi enviada para veiculação nas redes de TV. Porém, com vistas a 

solucionar o problema apresentado para esta dissertação, será proposta uma apresentação dos 

vídeos em “storyboards8” (surtirá o mesmo efeito do roteiro técnico audiovisual) como 

alternativa para viabilizar a amostragem dos frames dos vídeos e poder, assim, analisar 

tecnicamente a construção do discurso proposto pelos vídeos.  

Em cada análise, alguns pontos da decupagem serão trazidos à tona a partir de 

posicionamento analítico com base na construção do discurso publicitário, e não partindo de 

um rigor peculiar à descrição técnica, onde cada tomada estaria atrelada a uma planilha de 

descrição tecnicista, com apurados detalhes para cada enquadramento, movimentos de 

câmera, lente utilizada e sonoridades, dentre outros detalhes, somente possíveis de serem 

apresentados pelos profissionais envolvidos no processo. Como esta dissertação trata de uma 

análise da produção discursiva que gera representações socioculturais, não haverá prejuízo de 

qualidade do material.  

 Este possível dano à qualidade da análise, em função da ausência de uma planilha de 

decupagem detalhada, será também afastado pelo konw-how dos pesquisadores, que em 

alguns momentos já produziram materiais publicitários, desde a roteirização, passando pela 

produção e pós-produção, acompanhando a recepção e análise da audiência alcançada pelo 

material. Para exemplificar, citamos um vídeo feito com o mesmo rigor técnico de uma 

grande produção, como os spots selecionados como objetos desta dissertação, para obtivesse o 

efeito qualitativo necessário.  

Foi o vídeo produzido para a Associação Elite da Lona, em que todo o projeto foi 

pensado e dirigido pelo autor desta dissertação. Foi um produto audiovisual proposto para 

causar sensações, catarses, choros, sorrisos, fazer da realidade dos eficientes físicos uma 

narrativa audiovisual publicitária, com agilidade nos minutos de resultado final do vídeo, 

provenientes de horas intensas de edição. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Storyboard são organizadores gráficos tais como uma série de ilustrações ou imagens arranjadas em sequência 
com o propósito de pré-visualizar um filme, animação ou gráfico animado, incluindo elementos interativos em 
websites. 
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Os segundos, ou FPS (“frames por segundo” é uma sigla utilizada para determinar a 

taxa de velocidade das imagens estáticas quando em movimento), que compõe os vídeos 

selecionados podem ser surpreendentes, principalmente porque podem conter uma distinção 

entre um e outro vídeo.  

 Estas rápidas imagens dos spots selecionados, como a maioria dos vídeos 

publicitários, mantêm estrutura técnica bem semelhante aos vídeos clips, ou seja, variações 

sonoro-visuais, que, em média, consideram a música como condutora de todo o encadeamento 

das cenas, imprimindo leveza ou aspereza às cenas, por exemplo, a partir da intenção musical 

existente. Uma única música pode conter nuances que possibilitem às cenas serem mais 

rápidas com diversos FPS acontecendo, enquanto que em outro momento no mesmo vídeo, as 

cenas ficam lentas, apresentando, portanto, FPS mais lento. Aliado a este pensamento, o 

pesquisador Leonardo Boccia traz alguns tópicos esclarecedores sobre o som nas imagens: 

Nessas variações sonoro-visuais, considerando o movimento dos sons como 
causadores de mudanças na ‘coloração’ das cenas; o peso ou a leveza da 
ação serão diretamente afetados por: a) vibrações sonoras; b) tipo rítmico, 
melódico, harmônico da música; c) suas tonalidades e modulações; d) 
qualidade da gravação e da reprodução sonora; e) no caso de música ao vivo, 
desempenho dos músicos e qualidades acústicas da sala; f) capacidade 
sincrética da música com o roteiro em cena, entre muitos outros fatores 
essenciais à encenação teatral. (BOCCIA, 2012, p.3). 

A aparência técnica do vídeo clip e dos spots publicitários pode ter diversas 

pontuações para defender o porquê da aparência de cada tipo videográfico. Existem os que 

afirmam que os spots mantêm a diferença em relação aos clips, através da construção do 

roteiro, quando o primeiro, em geral, mantém um viés para mercado de algum produto ou 

serviço, deixando o nome da empresa, ou produto/serviço sempre em evidência, para que não 

haja dispersões, fugas de audiência por parte dos espectadores. Já nos vídeos clips, os artistas 

geralmente trazem uma música para o tema geral, daí uma proposta mais subjetiva (caso se 

considere que a produção publicitária apresenta o produto, os benefícios conexos e a 

qualidade de forma direta, objetiva) é diluída no tempo de execução do vídeo através de uma 

proposta poética ou artística. 

Outra característica que pode colocar o vídeo clip e o spot publicitário como 

semelhantes é que ambos os audiovisuais se propõem a serem integrantes de uma hegemonia 

audiovisual, enquanto produtos para os mass media, como a TV, rádio e a internet (em canais 

de vídeo Youtube e Vimeo que mantêm grande número de acessos, especialmente por 
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apresentarem vídeos).  

Esta hegemonia é encontrada em produtos videográficos em todo o mundo. São, 

geralmente, ligados a transnacionais do entretenimento, como as artistas Madonna e Beyoncé, 

que sustentam grandes campanhas publicitárias ao redor do mundo, nos diversos canais de 

veiculação midiática. E, como consequência destes vultosos investimentos, o consumo de 

produtos acontece e gera um processo de “homogeneizar de culturas diversas em torno de 

uma pseudocultura universal” (BOCCIA, 2012, p.3). Ou seja, estes produtos culturais, como 

os álbuns musicais, atravessam os continentes mantendo uma impressão de que aquela é a 

cultura pop mundial. Não possuem fronteiras e se colocam como indispensáveis. 

Pensar em hegemonia audiovisual e não pensar em audiência é uma posição que não 

interessa a este texto, salientando que esta dissertação não se dispõe a analisar o campo da 

recepção, que certamente iria necessitar de um estudo direcionado para isto e não para o que 

tange aspectos produtivos e culturais que cercam os objetos selecionados para esta análise. 

Ainda assim, a análise propõe para este texto um posicionamento referente ao espectador, 

apenas para auxiliar entendimentos no que tange a aspecto hegemônico inerente aos vídeos. 

O pesquisador Dominique Wolton traz conceitos importantes para o entendimento, 

sobre o conceito social que rege o espectador, em uma perspectiva de que há uma possível 

sociedade pautada por laços invisíveis: 

[O] espectador, ao assistir a televisão, agrega-se a esse público potencialmente 
imenso e anônimo que a assiste simultaneamente, estabelecendo assim, com ele uma 
espécie de laço invisível. É uma espécie de commom knowledge, um duplo laço e 
uma antecipação cruzada. ‘Assisto a um programa e sei que outra pessoa o assiste 
também, e também sabe que eu estou assistindo a ele. (CIBELE, apud WOLTON, 
2006, p. 124). 

 Após as reflexões apresentadas para que se alcancem contornos mais amplos, a fim de 

uma melhor explanar a análise técnica comparativa entre os vídeos publicitários selecionados, 

será apresentado cada vídeo em separado; posteriormente será empreendida a análise 

comparativa. Para tanto, serão utilizados alguns tópicos temáticos, que servirão como base 

para as análises propostas.  

 As categorias apresentadas como temas estarão atreladas aos tópicos que circundam o 

pensamento da baianidade, dentro da proposta governamental para a propagação de uma 

pseudocultura promotora do turismo na Bahia. Este eixo de discussão proposto, em que os 
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vídeos são os objetos de análise, ocorrerá a partir das perspectivas:  

Tema 1 – Dos recursos da natureza: discussões relacionadas às belezas naturais, 

especialmente cachoeiras, sol, vegetação e praias. 

Tema 2 – Do comportamento festivo: discussões relacionadas à característica hospitaleira, 

aprazível e de comemoração inerente ao povo local. 

Tema 3 – Dos aspectos da afrodescendência: discussões relacionadas a toda a inserção afro-

baiana encontrada na culinária, música, dança, nas vestimentas e, sobretudo, na religião.  

Tema 4 – Das obras arquitetônicas existentes: discussões relacionadas a diversas obras e 

lugares que possuem arquiteturas antigas, relacionadas ao período da Bahia colonial. 

Tema 5 – Da miscigenação e da etnicidade: discussões relacionadas à convivência pacífica 

entre povos de etnias diferentes. 

 Certamente, os spots turísticos selecionados partem de tematizações para promover a 

Bahia a partir de uma ótica mercadológica, mesmo que seja como um produto cultural, cuja 

abordagem tende a ser mais institucionalizada, sem remeter a valores de passagens, ou 

estadias, como uma empresa particular certamente o faria. As características, que até passam 

pelos temas indicados, têm acompanhado a trajetória de criação sobre um local que adota um 

discurso de não servir somente para conhecer, passar alguns dias; ao invés, adota um discurso 

hegemônico, com vistas a classificar o estado como o melhor local para viver; para onde pode 

trazer riquezas, recursos técnicos e habilidades para aqui florescerem, promovendo melhorias 

para a vida do espectador e para o estado.   

  

OS VIDEOS, SPOTS PUBLICITÁRIOS SELECIONADOS 

Os objetos foram escolhidos para que contrastes sejam observados e o principal ponto 

que se buscou para a escolha dos vídeos foi o aspecto cronológico: ambos os vídeos fizeram 

parte de um período próximo, entre 2006 e 2008, o que afasta as diferenças tecnológicas que 

possivelmente poderiam gerar resultados diferentes para cada grupo de imagens em 

movimentos.  
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Esta temporalidade também faz suscitar que há semelhança de condições para esta 

análise comparativa, que de fato visa a identificar se há diferenças entre a retratação da Bahia, 

em termos turísticos, na gestão governamental que encerrou o mandato em 2006 e da gestão 

posterior que iniciou as atividades em 2007. 

O vídeo “Verão na Bahia” (que receberá para esta análise a nomenclatura V1, somente 

para facilitar a identificação), fez parte da proposta de turismo do governo da Bahia na gestão 

de 2006. Será o primeiro a ser apresentado por ser uma narrativa audiovisual publicitária que 

contempla muitos aspectos forjados ao longo do tempo para a construção ideológica da 

baianidade.  

O segundo vídeo (que fará contraste com o V1), V2, de nome “Viver Bahia é muito 

mais”, é também produto do Governo do Estado da Bahia, mas de uma gestão diferente da do 

vídeo V1. Serão dois vídeos agrupados em um, com duração total de 60 segundos. Estes 

fazem parte de uma mesma campanha, foram propostos como continuidade do outro.  
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PRIMEIRO VÍDEO: 
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SEGUNDO VÍDEO: 
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Ao analisar os vídeos apresentados, percebe-se, através das imagens, que há uma 

abordagem bem semelhante. Como já foi anunciado, será realizada uma comparação entre os 

dois spots, partindo das categorias, temas, como questões a serem investigadas em cada 

produto audiovisual publicitário. 

                Tema 1 – Dos recursos da natureza: discussões relacionadas às belezas 

naturais encontradas na localidade, especialmente cachoeiras, sol, vegetação e praias. 

Um dos assuntos atuais mais comentados, em rodas de conversa informal, nos 

telejornais e no meio acadêmico, é a natureza. É comum, surgir uma pauta sobre uma 

catástrofe natural que matou diversas pessoas e ainda feriu outras tantas, como também é 

comum relatar benesses alcançadas em uma viagem de férias a um local de natureza 

exuberante. Este empenho manifestado em favor da natureza tem diversas e possíveis 

explicações, desde as históricas, quando navegadores saiam de seus respectivos países, em 

busca do enriquecimento, a fim de explorar e aproveitar locais como o Brasil. Até mesmo os 

que buscam o “desfrute pessoal com benefícios físicos, culturais, psicológicos e espirituais” 

(PIRES, 2002, p.29). 

 Com a grande dimensão que a indústria do turismo tem na sociedade hoje, os 

governos, enquanto mantenedores sociais e econômicos, não deixariam de contemplar 

atividades que formam uma rede de lucros que envolvem as localidades turísticas de natureza 

aprazível, os chamados roteiros de ecoturismo. E, para gerar interesse público para o destino 

em foco, no próprio país e em outros lugares do mundo, as instituições têm recorrido à 

publicidade como grande aliada na busca da atenção das pessoas para locais com potencial de 

ecoturismo.  

Portanto, a natureza é um dos temas mais exibidos, em termos publicitários para 

mercado turístico de localidades como a Bahia. Existem diversas praias de águas tranquilas 

que formam piscinas naturais, que enobrecem o local pela rusticidade peculiar. A Vila de 

Trancoso, por exemplo, localizada na cidade de Porto Seguro, que além do cenário natural 

abundante, possui casas coloridas feitas de barro. Segundo o site oficial do Governo Estadual 

da Bahia,9 a Vila de Trancoso, em 2012, esteve entre os 10 destinos brasileiros preferidos 

pelos turistas. As praias do Espelho e Coqueiro, e a área do Quadrado foram sugeridas como 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  www.observatorio.turismo.ba.gov.br	  
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principais destaques do destino.  

 Apesar de não estar definido, pois não existe identificação específica nas imagens 

captadas e nem há letterings (palavras escritas no vídeo, concomitantes à projeção das 

imagens), a natureza consta nos spots propostos para comparação. Como se pode notar nas 

imagens abaixo, mesmo em tempo bem maior de aparição no V1 que no V2. 

No V2, em três momentos, aparecem imagens que fazem alusão à natureza 

diretamente. A primeira é a que abre o vídeo, isto determina a importância que tem esta 

temática como ponto estratégico para estabelecer que na cidade tem natureza e explorar tal 

ponto como um dos requisitos turísticos especiais da cidade. As outras duas, indo na mesma 

direção de valorizar o mar (aspecto natural), aplicam-no em primeiro plano, ou num 

enquadramento em que as águas marítimas e as obras arquitetônicas seculares da Bahia 

estejam sendo bem exibidas.  
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 No Vídeo 1, a frequência de imagens que tocam no tema natureza é bem maior. Foram 

37 takes, dos 62 totais, ou seja, mais da metade da narrativa audiovisual foi permeada pela 

ideia de Bahia como terra de natureza exuberante. Alguns frames destacam bastante o estado 

de natureza abundante da Bahia, como foi com o último quadro que encerrou o audiovisual: 
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Como já foi salientado, a natureza é usada estrategicamente, com frequência, por 

instituições quando o assunto é turismo; se for Bahia, então, a exploração da natureza como 

atrativo turístico tem local privilegiado. No site do Governo do Estado, em 2013, que trata do 

turismo, a página principal tem uma imagem de natureza expressa, como se pode constatar 

nas imagens: 

 

 

Imagem do site www.turismo.ba.gov.br (2013) 

 

 

 

Imagem do site www.turismo.ba.gov.br (2013) 
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Tema 2 – Do comportamento festivo: discussões relacionadas à característica 

hospitaleira, aprazível e de comemoração inerente ao povo local. 

  A discussão sobre as festividades da Bahia pode e deve receber diversas 

contribuições, desde os estudos de mercado até reflexões acadêmicas. Tais discussões podem 

servir para que se entenda melhor, discuta e preserve as festas que levam e elevam a cultura, o 

povo dançante, o samba-reggae para ainda mais longe do que já tem transitado através das 

redes de TV e internet, no mundo. Este é um pensamento que se alia ao de pesquisadores que 

adotam a festa como algo complexo e de variadas visões e direções, conforme a pesquisadora 

Natália Coimbra Sá:  

Não há como tratar das festas como um objeto de análise capaz de esgotar-se 
em si mesmo, ou um campo de estudos específico e autossuficiente. É 
preciso perseguir as dimensões particulares das sociedades nas quais as 
celebrações se produziram e enfatizar a diferença mais do que a 
continuidade. Não se pode falar da festa, pois nenhum atributo universal 
pode ser encontrado nas festas, e sim diversas possibilidades de leituras e 
interpretações das diversas ocasiões festivas (SÁ apud CUNHA, 2007, p.81). 

  Outra pesquisadora, também, contribui bastante para o pensamento sobre a festa. 

Amaral (1998) resume a importância da festa em três motivos fundamentais: 

[...] por sua dimensão cultural – coloca em cena valores, projetos, arte e 
devoção de um povo; como modelo de ação popular – tem sido, em várias 
ocasiões, um modo de concentração e investimento de riquezas em 
benefícios sociais; e como espetáculo – produto turístico capaz de revigorar 
a economia de muitas cidades (SÁ apud AMARAL, 2007, p.83) 

 A partir das proposições de Amaral (1998) sobre a importância da festa, vale destacá-

la aqui como produto turístico, unicamente por ter maior consonância com a temática 

principal da dissertação. Em especial, visa-se a destacar a Bahia como local de discussão para 

este procedimento dissertativo. 

A Bahia, dentro das festividades, faz bastante uso do tema verão, uma imagem festiva, 

sobretudo carnavalesca, que tem colocado o estado em uma posição de fomentar o turismo 

nesse período, para que maiores lucros sejam revertidos aos cofres públicos. Como aliadas do 

fomento governamental, estão as peças publicitárias em seus diversos formatos e suportes. O 

turismo é ma conta10 bastante disputada por empresas de publicidade de grande porte, por 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Conta é um termo que é usado no ambiente publicitário para denominar o cliente. Os governos dos estados são 
comumente grandes contas, no sentido de trabalhos e finanças. Nascem a partir de processos licitatórios 
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terem muitas verbas destinadas a produções, gerarem notoriedade no mercado e lucro 

expressivo, pelo trabalho qualificado exigido de todos os integrantes da equipe. 

Os spots que estão postos em paralelo neste capítulo possuem integração desde seus 

roteiros e, consequentemente, na representação imagética constatada pela exibição dos 

frames, da proposta de alegria bastante latente, que o Governo do Estado, de ambas as gestões 

históricas, comumente enfatiza. Baianidade, “como elemento constitutivo a noção de 

sincretismo e a noção de caráter festivo” (SÁ, 2007, p.33), juntamente com a alegria são 

elementos fortes e emblemáticos para a divulgação da Bahia como produto turístico. Mas os 

spots ainda podem reservar mais detalhes para a disposição do parâmetro alegria na cidade da 

Bahia, como será demonstrado a seguir. 

O vídeo 1 é um material publicitário que expõe com propriedade a ideia relativa às 

festas, através de dois recursos narrativos. O primeiro é a estação do ano, o verão, que é usada 

como um atrativo de alegria. Nesta época do ano, as chuvas são raras, abrindo possibilidades 

de visitas aos pontos turísticos da cidade, os quais, em sua grande maioria, estão a céu aberto 

e ainda possuem mercados artesanais ao redor, como o Mercado Modelo, um dos pontos 

turísticos da cidade capital baiana. Também o verão proporciona que festas de rua, a exemplo 

do carnaval, aconteçam e movam milhões de pessoas de várias partes do mundo para os 

altamente lucrativos (tanto para o Governo e Prefeitura, quanto para o empresariado) sete dias 

de folia.  

O segundo recurso narrativo volta-se para a presença de personagens marcantes em 

vários momentos do vídeo. São os astros da axé music (movimento típico carnavalesco que 

vem ao longo dos anos profissionalizando o carnaval da Bahia, num nível de excelência nesta 

modalidade de negócio) que podem alavancar audiência dos vídeos a partir da aparição 

testemunhal, certificando qualidade do produto Bahia, por intermédio do produto videográfico 

publicitário.  

O recurso de utilizar a imagem de artistas, juntamente com baianas de acarajé e grupos 

percussivos característicos da Bahia, como o Olodum, é uma construção narrativa que 

aproveita as representações do estado fincadas há muito tempo pelo mundo, através da 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
destinados a cada área de necessidade de comunicação. Por exemplo: tudo o que envolver produção de material 
audiovisual fica com a empresa X, já o que compete peças gráficas com a Y. 
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atuação de literatos de renome, como Jorge Amado, que elevou o nome da Bahia na mídia, 

quando seus livros foram traduzidos para diversas línguas, fazendo com que em diversas 

culturas já se tenham notícias da Bahia.  

O Olodum, ainda na atualidade, possui forte identificação com o local de origem, e 

levam o samba-reggae como ritmo básico de suas músicas, além de toda a indumentária 

colorida e tambores multicolores para compor a cenografia de suas apresentações afro-

brasileiras pelo mundo. Tais aspectos são explorados tanto nas apresentações ao vivo, quanto 

de forma representativa, quando estão nos spots turísticos do estado, como as imagens abaixo 

demonstram:  

 

 

 

 

 

A música também contribui para divulgar a Bahia ao redor do mundo. Guerreiro 

(2005) acredita que o campo da produção musical é a grande construção que reforça a ideia de 

Bahia para o mundo. Desde Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Dorival Caymmi e 

Maria Bethânia, até a atualidade, com Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Durval Lellis e 

Tatau, o modo de se comportar e fazer música mantém a atitude alegre da Bahia e, portanto, 

pronta a ser utilizada como substância para spots publicitários e outros caminhos midiáticos 

de divulgação. 
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A festa de largo, uma modalidade de festa que tem bastante notoriedade na Bahia, se 

configura como uma festividade que tem historicamente dois momentos, um que acontece na 

igreja, com atos solenes e atenção concentrada aos sermões. E um momento posterior, repleto 

de informalidade e espontaneidade, situações típicas que servem como peças chaves para a 

construção discursivas publicitárias, como aconteceu no Vídeo 2. 

Assim, o V2 possui, quase em sua totalidade, imagens captadas no Pelourinho, um 

local predominante “de largo”. Nestas tomadas facilmente se identifica pessoas dançando 

alegremente em um espaço planejado para a compra de produtos artísticos e confraternização 

harmônica. 
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Estas festas de largo vêm, ao longo do tempo, se transformando em modelos de 

negócios voltados ao lucro, diferentemente do que eram no passado. São os hoje chamados 

ensaios de verão, onde grupos musicais se apresentam para turistas e pessoas locais, a partir 

da compra de tickets destinados a aproveitar os shows em locais privados, muitos deles praças 

públicas arrendadas para estes fins. Com poucas ressalvas, com maior frequência nas cidades 

distantes da capital, a base para este negócio é a festa carnavalesca, com o máximo de 

incremento que a grande festa pressupõe, principalmente por serem vistas como pré-

carnavais. 
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O Governo do Estado, mesmo fazendo toda a publicidade, massiva e corriqueira, para 

atrair turistas de lugares longínquos e também de cidades brasileiras, como é o caso dos spots 

em questão, também veicula propostas através da internet, em páginas oficiais. O site 

verao.ba.go.br traz uma série de informações diretas sobre o local, uma espécie de “central de 

informações da alegria”. No site são divulgados diversos destinos turísticos (onze, para ser 

mais preciso) ligados aos recursos naturais. É possível ainda acessar informações sobre 

eventos como o Espicha Verão (festas que acontecem logo após o carnaval), e o já citado 

Ensaios de Verão. Certamente a “alegria”, como tema amplo para produtos festivos, tem sido 

um bom negócio para o estado baiano, e está a atrair turistas com menus variados. 

TEMA 3 – Dos aspectos afrodescendentes: à inserção afro-baiana na publicidade.  

As manifestações artísticas culturais que são típicas da cidade da Bahia, em grande 

parte, têm sido permeadas pela afrodescendência. É perceptível na culinária, música, dança, 

vestimentas e, sobretudo, na religião, a identidade ‘afro’ sendo associada à representação 

maior de baianidade.  

A imagem do afrodescendente é bastante utilizada em campanhas publicitárias 

turísticas da Bahia, chegando ao ponto de sempre haver alguma simbologia que remeta a este 



	  

	  
	  

97	  

universo. A inserção do ‘afro’ é uma das bases para a construção da baianidade, elemento este 

que acaba fazendo, quase obrigatoriamente, parte de qualquer comunicação publicitária que 

trate da Bahia para o Brasil e o mundo. Pode ser no ritmo escolhido, ou na locação, e até mais 

claramente na apresentação de culinária afro-baiana (sobretudo com a imagem de acarajés), 

mas sempre se percebe imagens relativas à origem africana. 

Em vários campos disciplinares, estudiosos vêm mantendo poderosos discursos a 

respeito de temas que envolvem o afrodescendente. Um desses estudos, e que de fato faz 

conexão com esta dissertação, é o da pesquisadora Zanlorenzi (1998), que afirma haver duas 

posições sobre a baianidade. Uma é a “baianidade negativa”, que se relaciona ao “mito da 

preguiça”, uma construção simbólica que afirma que o negro faz festas durante todo o ano em 

vez de trabalhar ordeiramente como qualquer pessoa urbana comum. Por outro lado, a 

pesquisadora traz, também, a ideia da “baianidade positiva”, segundo a qual há um 

comportamento tranquilo, simpático, alegre e hospitaleiro inerente ao povo afrodescendente 

da Bahia. Um discurso turístico que desde a década de 80 vêm sendo usado pelo governo 

estatal, a partir do discurso midiático de que artistas, e o povo em geral, adotam a este modo 

de vida. 

Nos spots contrastados nesta dissertação, os traçados que remetem à cultura afro-

baiana aproximam-se de uma intenção dirigida à “baianidade negativa”, como é intitulada por 

Zanlorenzi. Este aspecto é facilmente encontrado nestas narrativas audiovisuais, reforçando a 

ideia da preguiça e festividade excessiva. Basta observar o comportamento dos 

afrodescendentes nas tomadas destacadas na planilha de áudio e vídeo; nos frames aparecem 

sempre em posição de festejar algo com os turistas, não aparecendo nenhuma imagem de 

afrodescendentes trabalhando. Nem mesmo existe uma tomada de negros produzindo os 

bastidores de alguma festividade, para simbolizar que a festa tem produção e tecnologia 

própria agregada. 

O vídeo 1 pode dar alguns exemplos desta afirmação, assim como o V2. As imagens, 

em grupo de três, seguirão primeiro com o V1 depois o V2. 
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Ainda com referência à esfera negativa da baianidade, detecta-se que no vídeo 1, 

existem imagens que promovem momentos de diversão em áreas de natureza exuberante. 

Estes frames destacam pessoas de pele clara, com afrodescendência não fenotípica, ou seja, 

não caracterizadas como ‘afro’ pela cloração da pele. Constata-se a afirmativa na montagem 

visual do spot número 1: 

 

 

 

 

A baianidade positiva, tendo como base as imagens do spot, pode ser apresentada a 

partir da ideia de que há um força produtiva, em especial, dos afrodescendentes que entram 

como estrelas pop no vídeo 1. São profissionais do entretenimento, expoentes em suas 

profissões e molas propulsoras e protagonistas, e não apenas coadjuvantes, como geralmente 

são apresentados nas tramas simbólicas audiovisuais publicitárias.  São os exemplos de 

Margareth Menezes e Tatau, ambos negros e estrelas da música afro-baiana, inclusive em 

outros países. 

Tema 4 – Das obras arquitetônicas existentes: obras e lugares históricos da Bahia 

 A arquitetura também é notada em grande parte das imagens de publicidade turística 
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da Bahia. Certamente pela exuberância e historicidade inerente às lembranças de um passado 

da Bahia colonial, que tinha escravos como mão de obra e tecnologia e arte portuguesa como 

base para as construções.  

A maioria dos casarões coloniais e igrejas católicas encontram-se nos centros das 

cidades da Bahia. Em Salvador, os diversos casarões estão no centro histórico e ao longo da 

rua Sete de Setembro. Como por exemplo, a Catedral Basílica, a Igreja de São Francisco e os 

prédios da Universidade Católica do Salvador. Assim como a Escola de Medicina da Bahia, a 

mais antiga do Brasil, fundada em 1895. 

 O forte São Marcelo e o Farol da Barra são imagens que também fazem parte da 

imagem da Bahia divulgada para o mundo. Estes pontos turísticos, grande parte das vezes, são 

filmados a partir de tomadas aéreas, ou seja, captações de imagens a partir de voos de 

helicópteros ou até aviões monomotores, para demonstrar a amplitude e beleza do objeto 

arquitetônico. 

 O Pelourinho é o patrimônio histórico da Bahia mais destacado para na publicidade do 

estado. O que não difere em ambos os spots adotados para reflexões deste texto dissertativo. 

O pesquisador Pinho (1998) fortifica a afirmação sobre o Pelourinho:  

O mito fundante da ideia de Bahia é, sem dúvida, o empreendimento 

colonial e a fundação, à beira da escarpa, da cidade fortificada por Tomé de 

Souza, terra onde começou o Brasil. A Bahia – confundida frequentemente 

como a cidade de Salvador – tem a sua origem, compreendida como origem 

do Brasil, indissoluvelmente ligada ao sítio histórico do Pelourinho. 

(PINHO, 1998, p.7). 

 O Pelô, designação popular dada ao Pelourinho e comum de se ouvir entre os viventes 

da cidade soteropolitana, foi cenário de grande parte do vídeo 2, um vídeo praticamente 

proposto a divulgar a Bahia através do cenário cultural histórico de Salvador. O formato foi 

dirigido para que se construa uma ideal de que o lugar serve para visitação, compras, 

alimentação e diversão. Em média, neste spot, 30 frames veiculam imagens, em backgrounds, 

de locais do centro histórico de Salvador, como pode ser resumidamente demonstrado: 
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O turismo religioso, o enoturismo e até o turismo arqueológico também fazem parte 
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do kit preparado pelo Governo do Estado para mostrar a um turista que ele pode desfrutar 

diretamente de passeios e pesquisas em igrejas, terreiros de Candomblé, vinícolas e parques 

arqueológicos que se encontram em diferentes regiões da Bahia. 

Tema 5 – Da miscigenação e da etnicidade: a convivência pacífica entre povos de etnias 

diferentes. 

 Aprazível e hospitaleiro são adjetivos que se adéquam aos baianos na atualidade. Esta 

é uma afirmativa que vem sendo fincada com maior intensidade a cada vez que uma 

publicidade de cunho cultural e turístico é enunciada nas mídias. Isto para que haja uma 

perpetuação do ideal de baianidade.  

 O comportamento dos baianos certamente perpassa a ideia de Bahia, que vale 

salientar, possui uma grande diversidade de conceitos. Mas, para esta análise dissertativa, a 

baianidade está alinhada a um conceito denominado por Pinho (1998) como “guias de 

baianidade”, já citado, mas, para que fique marcada a ótica desta dissertação, será mais bem 

detalhado posteriormente. São conceitos que foram criados na década de 1940, no início da 

explosão literária de Jorge Amado pelo mundo. Estas são publicações ricas em detalhes e que 

parecem ter sido escritas observando algum spot publicitário atual, como todo o rigor cultural 

e intenções turísticas que as peças de publicidade têm. Como o pesquisador Pinho bem 

assinalou: 

Estes livros apresentam uma estrutura em si muito semelhante, colocam lado a lado 

personagens, festas folclóricas, um pouco de história, riquezas naturais e culturais e 

reflexões para-antropológicas sobre o caráter das relações raciais. [...] A 

continuidade histórica deste gênero revela tanto o procedimento deliberado de 

reiteração ideológica desta matriz interpretativa – a baianidade – como sua inclusão 

num campo articulado [...] de práticas e significados que garantem as condições de 

sua legibilidade e reprodução (PINHO, 1998, p. 5). 

 

 Existem imagens, em ambos os vídeos, que retratam eficientemente a ideia de 

miscigenação, portanto, integram uma proposta de bom entendimento e bem viver entre os 

povos de etnias diferentes. A cor da pele pode ser diferente entre o turista e o nativo baiano, 

mas não é impedimento para que haja um bom tratamento. Um comportamento típico de 

hospitalidade pulsante, por parte dos baianos, é possível de ser constatado nas imagens.  
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No Vídeo1, o caráter amistoso do baiano está mais dirigido para a composição de uma 

ideia deste povo como o mais cordial do Brasil. É uma imagem com grande número de 

pessoas em um mesmo local, mas sem demonstrações de desconfortos. Um recurso possível a 

partir de um plano geral, em que não há detalhamento da cena.  

Estes tipos de imagens são comuns para a venda do carnaval. E ainda, para completar 

a indução, há o reforço dos jingles, músicas comerciais com conteúdo de fácil assimilação 

para uma mensagem ainda mais objetiva. É o caso exemplar do Vídeo 1, cuja letra do jingle 

afirma, repetidas vezes no refrão, “neste verão, não quero ver você à toa, vem pra Bahia que a 

Bahia é uma boa”, ou seja, estar “numa boa”, de uma forma abstrata, pode-se afirmar que 

imperativo para se divertir no verão, e o lugar ideal é a Bahia. A ideia é solidificar que no 

estado a festa será sem constrangimentos, sem diferenças culturais, raciais ou 

socioeconômicas. 
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No vídeo 2, a abordagem para a proposta de miscigenação, como característica de um 

bom viver entre turistas e baianos está mais dirigida para uma relação menos massiva e mais 

em prol de um acompanhamento personal sobre como é ser um baiano, em sua proposta de 

igualdade e despreocupação com a ordem social ou econômica. Desta maneira, as imagens 

são mais focadas num número reduzido de pessoas e valoriza expressões de alegria de ambos 

os lados (turistas e baianos), que fazem parte do “espetáculo da alegria” naquele momento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas linhas percorridas ao longo deste texto dissertativo – que não têm a intenção de esgotar o 

que foi proposto, pois tantas arestas não são possíveis de serem resolvidas num tema de 

ramificações diversas e profundas como a cultura baiana –, as análises foram feitas a partir de 

diversos e importantes pensamentos de teóricos do campo da cultura, sobretudo, com algumas 

intervenções na área do turismo e da publicidade. 

O percurso investigativo sobre as representações culturais da Bahia, mais 

especificamente, de uma imagem forjada pelo estado para o fomento do turismo de base 

cultural, levantou algumas evidências que podem trazer benefícios para o entendimento de 

uma prática regular de publicidade audiovisual que fomenta uma importante indústria do 

estado. 

Cada frame de um spot pode instigar mentes inquietas a pesquisarem o porquê de tal 

imagem ser apresentada daquela forma e, também, qual o local que o frame retrata, ou para 

quem este ou aquele ícone é destinado. Os vídeos utilizados para análise no último capítulo, 

após a apresentação da metodologia que seria aplicada, demonstraram que existe, sim, uma 

ideia sendo emitida, através de construções simbólicas estereotipadas e com vias de serem 

hegemônicas, na medida em que se perpetuam com formatos para tratar o tema da baianidade 

nos spots turísticos governamentais.  

Também foi possível perceber que, apesar de serem gestões políticas adversárias, o 

produto usado para fomentar o turismo na Bahia continua o mesmo. A Bahia, em termos de 

criação de produtos para a promoção turística, ainda demonstra certa estagnação quanto às 

temáticas de determinados pedidos de criação. Uma agência de publicidade, comumente, 

recebe um briefing, e neste documento há um pedido do Estado da Bahia, para que se crie um 

vídeo de 30 segundos destinado ao verão da Bahia 2013/2014. Daí surge a pergunta: vai ter 

imagens de capoeiristas, baianas de acarajé, Pelourinho, Mercado Modelo, no vídeo? 

Provavelmente a equipe criativa promoveria um roteiro criativo, mas os elementos a serem 

dispostos como imagens chaves devem ser os mesmos. 

A construção da narrativa audiovisual é a mesma de anos passados e foi projetada por 

intelectuais, passou pelo olhar aguçado de uma gestão política que viu na afrodescendência 
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um elemento de distinção, ou melhor, de originalidade, e com isto publica e veicula esta 

imagem até onde a mídia de massa possa alcançar. Assim, desde a década de 80 até hoje, 

estão dispostos elementos representativos da baianidade que se tornam compartes de um 

mesmo padrão.  

Sobre a situação de imutabilidade e letargia em que os temas para a abordagem 

cultural da Bahia para o turismo se encontram, alguns autores defendem que este 

posicionamento não é salutar; é preciso, sim, uma visão ampla para promover o pensamento e 

o debate sobre a baianidade. Como, por exemplo, a afirmação: 

Não se pode [...] reduzir a “baianidade” a uma única representação ou 
perspectiva. Talvez seja mais rico falar em “baianidades”. Há uma 
baianidade que é a experiência concreta das pessoas que interagem em 
Salvador e seu Recôncavo, ou seja, o ser e estar do baiano em sua vida 
cotidiana (assim como há mineirismo, gauchismo, carioquismo). Há ainda a 
construção política de uma diferença regional e local. Há a baianidade que se 
delineia no mundo das artes, na literatura, música, dança, artes plásticas, 
expressões culturais que estão ancoradas nesta mesma vida cotidiana. E há a 
imagem turística que se apoia na interface dessas várias perspectivas 
(GUERREIRO, 2005, p. 15). 

Nesse sentido, a proposta desta dissertação foi trazer esta ideia para o campo da 

criação publicitária, com a proposta de criar novos roteiros para o spot publicitário. Mas, ao 

apresentar a campanha para o cliente, que é o Governo do Estado, querendo fomentar o 

turístico, baseado nos números que o instituto de pesquisa fornecem, certamente, as 

figurações mudariam e apenas restaria um começo inusitado para um fim clássico. Ou seja, é 

possível iniciar o roteiro, com um homem que foi contemplado com um convite para ir 

conhecer a lua, com direito a um tour intergaláctico, mas quando o sujeito termina de ler o 

convite, e esta lá a data de partida, início de fevereiro, ou seja, data do carnaval da Bahia, o 

homem desiste de ir à lua e vai atrás do trio elétrico cantando “mais feliz do que isso nem na 

lua”.  

Estes processos, de fato, ocorrem que para segmentos, como os estatais, mantenham 

postura conservadora para com os padrões estabelecidos culturalmente. Uma mudança na 

representação de certo assunto talvez ocasionasse efeito indesejado para o que realmente 

importaria: audiência e respostas aos números relativos ao consumo em determinados setores 

projetados. Talvez, seja possível imaginar que uma mudança, ambicionando trazer aspectos 

diferentes para costumeiras imagens consagradas, pode não ser uma excelente ideia 

publicitária. 



	  

	  
	  

107	  

Assim, é válido imaginar que se o Governo do Estado da Bahia, a partir de 2014, 

iniciasse uma série de novas perspectivas de abordagem cultural sobre o estado, em especial 

para as imagens projetadas como representativas, não mais existiriam nas narrativas 

audiovisuais estatais nem Pelourinhos, nem capoeiristas ou baianas de acarajé, Forte São 

Marcelo, Porto da Barra e Igreja do Bonfim. Aliado a isto, todos estes locais e personagens 

sumiriam das ruas.  

De fato, ainda na linha de pensamento do parágrafo anterior, como seria forjada a 

ideia de Bahia frente a este quadro inusitado? Como seria a receptividade dos cariocas, dos 

norte-americanos, dos italianos, enquanto público-alvo que já encabeça as pesquisas, por 

anos, dando preferência à cidade? Nesses termos, esta dissertação parte do pressuposto de que 

o imaginário construído ao longo de mais de 60 anos não vai ser modificado facilmente, e dos 

possíveis novos ícones que podem retratar a Bahia ainda não se tem notícia.  

É possível até imaginar algumas transformações nestes pontos cruciais, com os quais a 

ideia de Bahia se configura. Por exemplo, a figura da baiana de acarajé não apareceria mais 

nas ruas do Pelourinho, mas em um local apropriado, uma espécie de “Mercado do Acarajé”. 

Ali preservaria toda a indumentária e jeito de fazer e servir o acarajé, porém não mais nas ruas 

por cuidados com a qualidade e segurança alimentar. 

Em verdade, Salvador sem negros em suas ruas e toda sua afrodescendência nas 

tranças e nos acarajés, seria outro lugar que não a Bahia. Os spots aplicados em dualidade, de 

um ponto de vista cultural para o fomento turístico, ainda mantêm as particularidades dos 

ideais imagéticos tradicionalistas da Bahia (natureza, pessoas alegres, capoeiristas, carnaval, 

dentre outros).  

Estas ferramentas, os spots analisados como integrados a uma estratégia de marketing 

cultural, gerido pelo Estado, portanto, voltados para resultados plausíveis, em grande parte 

justificados pelos números, mantêm o termômetro de qualidade a partir do fluxo turístico 

gerado naquele período. O que vai representar um consumo local nas redes hoteleiras, na 

compra de produtos e pacotes de passeios turísticos e visitas a ecoresorts, como a Costa de 

Sauípe. 

Dados estatísticos sobre os quais os governos pautam suas próximas estratégias são os 

números para a região da Bahia. Segundo o site oficial do Estado (turismo.ba.gov.br), em 
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2011, o fluxo turístico global foi, em números absolutos de visitantes brasileiros, de 

11.015.000, e o de 2010, 10.541.000. Já para os visitantes estrangeiros, o fluxo se inverteu: 

2010 ficou na frente com 600.000 e, em 2011, houve uma redução para 558.000. O nacional 

teve crescimento no período de 2010 para 2011, com 4.971.988 e 5.291.242, respectivamente. 

Para finalizar as reflexões propostas, a partir das análises empreendidas, acredita-se 

que a publicidade como ferramenta de provocação, posterior aceitação e até convencimento 

para certa atitude de compra, ou aceitação de proposta de passeio em um local, tem cumprido 

o papel de atrair turistas para o estado da Bahia. Até mesmo, esta análise serviu para ser fonte 

de pesquisa sócio, econômica e cultural sobre uma sociedade, um povo, ou uma nação, que, 

efetivamente, mostrou ao mundo o que tem e como é bom ser alegre, hospitaleiro e poder 

usufruir de praias, do sol e da água de coco depois de um dia de trabalho trivial.  

Os spots turísticos governamentais baianos continuam sendo inovadores, pois se não 

mudaram os ícones que representam o estado, mesmo sendo estereotipados e hegemônicos, os 

mantêm em voga: a baianidade dos casarões coloniais do Pelourinho, das fitas do Bonfim, 

encontradas nas lojas da esquina do largo Pedro Arcanjo, das terças-feiras da benção do 

Olodum, e dos domingos nas missas matinais com uma sensível inserção do sincretismo 

religioso peculiar da Igreja dos Rosário dos Pretos. Será sempre uma tarefa produtiva digna 

de aplausos a de atrair turistas, através de 30 segundos videográficos, para uma terra com 

mais de 450 anos de cultura baiana afrodescendente instalada nas mentes dos baianos, ou dos 

passantes que constatam que o dendê é marcante e saboroso. E que os roteiristas, técnicos, 

acadêmicos e gestores estatais estejam sempre bebendo da “fonte da criatividade”, deixando 

que o fluir aconteça, para, quem sabe em futuro próximo, possamos visualizar narrados, 

audiovisualmente, um novo ícone somado aos já belos, únicos e consagrados aspectos 

daqueles que só se vê na Bahia.   
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http://www.portaldapropaganda.com	  

http://www.poscultura.ufba.br	  

http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/11469	  

http://cult.ufba.br/pesquisas_baianidade.html	  

http://www.youtube.com	  

http://www.bahia.ba.gov.br	  

http://www.twitter.com	  

http://www.abap-‐ba.com.br	  

http://www.cultura.gov.br	  

http://abp.com.br	  
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http://www.facebook.com	  

http://www.apro.org.br	  

http://www.objectiva.com.br/comunicacao/	  

http://www.propeg.com.br	  
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ANEXO  

FICHA TÉCNICA – PEÇAS PUBLICITÁRIAS 

 

1 – Institucional anos 1990 (A). 

Título: Venha para a Bahia 

Agência: Propeg. 

Tempo: 30’’. 

 

2 - Institucional anos 1990 (B). 

Título: Venha para a Bahia 

Agência: Propeg. 

Tempo: 30’’. 

 

3 - Vídeo Carnaval  (2008) 

Título: Viver Bahia 

Agência: Objectiva. 

Tempo: 30’’. 

 

4 – Cervejaria Brahma  (2009) 

Título: Seja bem vindo Ronaldo 

Agência: África. 

Tempo: 30’’. 

 

5 – Verão 2011. 

Título: Viva a nossa Bahia. 

Agência: Objectiva. 

Tempo: 30’’ 

	  

 

 

	  


