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Resumo: Busca-se nesse estudo introdutório refletir sobre a representação definida 

como baianidades e a sua importância hoje, no mundo cosmopolita e fragmentado, e 

que não podemos olvidar os seguintes questionamentos à própria subjetivação que o 

discurso apresenta em seu axioma: quem precisa definir-se dentro de uma ou várias 

identidades baianas? E, de quais baianidades estamos falando? E como não pensar em 

baianidades quando temos a pertença aos Territórios Identitários Culturais tão 

divergentes? Muitas perguntas, que se buscará aqui refletir às possíveis respostas. 
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Introdução 

A tomar de empréstimo - e com o devido trocadilho – o título do estudo de 

Stuart Hall no livro organizado por Tomaz Tadeu da Silva e Identidade e Diferença 

(2000) constata-se que entendemos que a discussão é pertinente ao momento 

contemporâneo, onde o eu fragmentado se insere num mundo marcado pelas redes 

sociais, pela liquidez identitárias e simbólicas dos processos do sujeito, com 

insurgências do local sobre o mundo homogeneizado global e não é gratuito o assalto 

diligenciado ao texto supracitado – essa lógica será a tônica e o esteio – e de propósito, 

utilizaremos a formulação do teórico para identidade: 

O conceito de identidade aqui desenvolvido não é, portanto, um 

conceito essencialista, mas um conceito estratégico e posicional. [...] 

Essa concepção aceita que as identidades não são nunca unificadas; 

que elas são, na modernidade tardia, cada vez mais fragmentadas e 

fraturadas; que elas não são, nunca, singulares, mas multiplamente 

construídas ao longo de discursos, práticas e posições que podem se 

cruzar ou ser antagônicos. As identidades estão sujeitas a uma 
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historicização radical, estando constantemente em processo de 

mudança e transformação (HALL, 2000, p.108). 

Em principio, o termo baianidade, foi proposto e definido ao longo do século 

XX, e pode ser conceituado em linhas gerais, como uma expressão frequentemente usada 

para definir características do “modus vivendi” dos baianos, mais especificamente, dos que 

nascem em Salvador e no Recôncavo da Bahia. Inserido no contexto da construção de tradições 

e de discursos identitários, como forma de produzir coesão e consenso sociais. Sendo assim, “ 

(...) o conceito de baianidade representa uma imagem da Bahia, dos baianos e suas 

especificidades, adequando a busca da modernização capitalista, que, neste verbete, se refere à 

industrialização ocorrida a partir da segunda metade do século XX”. (NOVA et FERNANDES, 

s/d, p.01). 

Como definição, concorda-se com a cronologia posta aqui, mas, sabemos que 

como discurso representativo, a problemática se apresenta desde os primeiros viajantes 

europeus no século XVI e teve sua emergência no século XIX, e sua definição sempre 

foi vinculada a identidade construída e significada à Bahia do Recôncavo sendo a 

vitrine principal a capital baiana – Salvador. Cidade-síntese dessa identidade, 

principalmente por ser vinculada a cultura afro-baiana.  

No entanto, a Bahia, geográfica e antropologicamente, por que não dizer 

também por razões históricas, tem no seu espaço geopolítico divergências culturais que 

a identidade do Recôncavo não se impõe ou justifica seu lastro por todo o Estado, que 

se originou da província e de três capitanias hereditárias – a primeira divisão geopolítica 

do território – ou seja, praticamente ¼ da colônia portuguesa na América arregimentou-

se no mesmo espaço transformado em província no Império, e Estado na República, e 

por questões políticas e econômicas, o nome da capitania mais importante: Bahia – e 

capital da Colônia Portuguesa –  foi alçada ao nome que identificam-se até hoje 

territórios culturais tais divergentes. 

Essa divergência, principalmente de identidades díspares, como a do Recôncavo 

– totalmente construída sob a égide da cultura afro com as suas cores e sons, totalmente 

dentro do signo dionisíaco; entra em um descompasso brutal colocado no mesmo tônus 

da sertaneja, que é a uma identidade diametralmente oposta, marcada pelas ausências. A 

começar com o próprio discurso de sertão baiano começa na década de 40 do século 

XX, um longo hiato sobre a configuração de um discurso hegemônico e outro à margem 

sobre a Bahia. E não podemos esquecer que o discurso sertanejo, se configura como um 

histórico primordial da brasilidade que surge na Bahia. Discursos inventados que 
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ressurgem e formam uma tradição coligida sobre um signo maior que, com efeito, ainda 

na esteira de Hall: 

[As identidades] surgem da narrativização do eu, mas a natureza 

necessariamente ficcional desse processo não diminui, de forma 

alguma, sua eficácia discursiva, material ou política, mesmo que a 

sensação de pertencimento, ou seja, a “suturação à história” por meio 

da qual as identidades surgem, esteja, em parte, no imaginário (assim 

como no simbólico) e, portanto, sempre, em parte, construída na 

fantasia ou, ao menos, no interior de um campo fantasmático (HALL, 

2000 , p.109). 

Um discurso edênico e telúrico, do inventário à Invenção da identidade nacional, 

que depois se disseminará por todo período colonial e que marca até hoje a capital 

baiana
1
. Uma narrativização que registra uma cartografia cultural com um discurso 

macro de Bahia, que de maneira fantasmática dialogam e se singularizam. 

A guisa de explicação, temos, portanto, quatro discursos sobre as baianidades, a 

saber: o primeiro que chamaremos aqui de histórica que se origina nos textos dos 

cronistas do século XVI e perfaz o período colonial em que a própria identidade baiana 

marcará a construção de pátria e sua representação cultural; o segundo que seria o da 

baianidade cosmopolita, o da Capital e Recôncavo, com influência da cultura afro-

baiana e litorânea, fortemente explorado nos estereótipos culturais; o terceiro o da 

baianidade sertaneja, com as configurações do sertão baiano e seus índices dentro de 

uma própria ideia de nordestinidade, com um forte lastro de artefatos culturais marcadas 

pelas condições sócio-econômica. E por fim, o discurso da blacktude, em que o negro 

torna-se autor do discurso artístico e cultural, um discurso contemporâneo com uma 

cena que reescreve a cultura afro-baiana com artefatos culturais em especial um 

movimento coletivo com artistas performáticos e que o urbano periférico se escreve na 

cena cultural das cidades em especial, Salvador. Uma construção de Bahia ainda a 

margem dos grandes artefatos culturais, mas, que corresponde a maior parte do seu 

Território Identitário Cultural. Com efeito, podemos inferir ainda para refletir essa 

condição da representação da cultura baiana e as suas legendas: 

Tratando da cultura baiana, o mais importante é salientar o fato que 

ela não é homogênea. A cultura do litoral extremo-sul da Bahia, da 

região cacaueira, é muito diferente do interior, por exemplo, da região 

do rio São Francisco. Até para um estrangeiro que visita esta zona, as 

diferenças entre as regiões visitadas na Bahia são nítidas. A culinária 

de cada lugar na Bahia tem seu sabor próprio, o sotaque dos baianos 

                                                           
1
Não é singelo lembrar o slogan da Prefeitura Municipal de Salvador em 2014: “Salvador: primeira 

capital do Brasil”. 
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difere de um lugar para outro, assim como a música tocada nas ruas 

tem seus ritmos variáveis. ( Zrníková, 2007, p.08). 
 

Essa cartografia de identidades para a ideia de Bahia se destaca principalmente 

na literatura, e o desejo de construir uma representação de um Território Cultural e suas 

capilaridades por outras artes. E dentro da literatura o destaque para o ethos baiano será 

o romance. Principalmente, das gerações de 30 e 40 do século XX, romancistas tais 

como Jorge Amado e Herberto Sales, apresentam em suas obras, romances que abordam 

as várias identidades moventes do Estado. A própria provocação de refletir e 

ressignificar a sociedade. A partir dos anos 60 do século passado, através do apelo 

midiático temos uma construção identitária para o trade turístico e politico do Estado. 

Um agenciamento da cultura para disseminar uma proposta de Bahia como uma 

oposição ao espaço moderno e civilizatório do Brasil, uma manifestação do 

conservadorismo e tradição reificada pela burguesia comercial baiana que por motivos 

econômicos, travaram o símbolo mais característico da modernidade, a indústria – e em 

nossas vastas solidões (principalmente a solidão cultural que Bahia mergulhou-se) o 

desejo de se singularizar-se construiu marcas próprias na cultura do Estado. Mas, vamos 

falar um pouco de cada identidade que buscaremos problematizar aqui. 

A baianidade histórica seria uma invenção a partir de um passado grandioso e 

mítico da Bahia. Retroalimentado pela áurea tradicional e telúrica à formação do Brasil. 

Sendo que, a matriz para essa construção era a cidade da Bahia – Salvador. 

Tal proposta é tão emblemática que as armas da cidade baiana apresentam em 

sua heráldica uma pomba com o ramo de oliveira, e a expressão em latim Sic illa ad 

arcam reversa est (Assim ela voltou à arca) que possibilita e dá à medida da proposta – 

representar analogicamente um novo mundo, sendo a grande arca da América, o grande 

símbolo para impulsionar as identidades do Novo Mundo – todos que saem da arca para 

povoar a terra, e carrega em seu bojo os espectros do Velho Mundo para forjar uma 

nova cultura. 

Essa identificação que acontece principalmente por uma busca atual de um 

esplendor ao tempo que Salvador era uma das cidades mais importante abaixo da linha 

do Equador. Como primeira capital do Brasil, e centro efervescente cultural dos 

primeiros séculos da colônia. Ainda apresentando as primeiras manifestações nativistas 

fortemente impresso com o olhar cristão/ eurocêntrico: os textos basilares dos primeiros 

cronistas e em especial os poemas de Gregório de Matos, Manuel Botelho de Oliveira e 
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os sermões do Padre Vieira, dentre outros. Esse misto de encantamento com o modus 

vivendi, com uma sexualidade para os colonos - totalmente amasiados – ao contato com 

os escravizados nativos ou africanos, vistos desde os primeiros relatos sobre Caramuru, 

como um povo cordial e bem receptivo do outro lado do Atlântico Sul. O olhar 

etnocêntrico à formatação de um novo agrupamento social sendo a cidade da Bahia nos 

séculos XVI e XVII, ou seja, Salvador era a maior cidade europeia fora da Europa, mas 

também o maior agrupamento de povos africanos fora da África, ou seja, um entre-

lugar cultural e Identitário em busca de uma comunidade imaginária que nunca é dada, 

sempre adquirida. Nessa encruzilhada cultural assentam-se várias tradições, sendo o 

desejo de permanência um ideal a ser adquirido.  

A outra identificação emblemática a Bahia, a cosmopolita, começa no século 

XIX, com as manifestações sociais e políticas tais como a Revolta dos Búzios, Guerra 

de Canudos e as próprias lutas pela Independência da Bahia, que o destaque das cidades 

do Recôncavo e definido como o local mais emblemático na luta contra os portugueses. 

Sendo o espaço geográfico de concentração urbana, e com uma influência forte da 

cultura afro-baiana em sua diversidade. De chofre, essa identidade tornou-se a panaceia 

da cultura baiana, sendo o modelo standard, exportada e importada pelo vários canais 

da cultura que foram solidificadas no século XX.  

Como decorrência, destacam-se ainda os papéis fundamentais das obras 

artísticas de Caymmi, Verger e Jorge Amado para a consolidação dessa identidade. Com 

artefatos culturais pautadas na cultura popular com destaque a elementos afro-baianos. 

Sublima-se uma imagem da Bahia valorada pela natureza exuberante, um local idílico e 

dentro de uma miríade de sensações de prazeres e gozos. Nas palavras de Eneida Leal 

Cunha (2007): 

O êxito dos bens simbólicos elaborados a partir da afrodescendência e 

postos em circulação pela usina cultural baiana (...) não atenuam o 

racismo que se traduz – na Bahia e no Brasil – em marginalização, 

violência e até extermínio da população negro-mestiça e/ou pobre. 

(CUNHA 2007, p. 46) 

Essa identificação, embalada pela as ondas do rádio e do cinema – sem esquecer 

as sendas literárias – foi exportada como um contraponto ao Brasil industrializado e 

modernizante, guindada pela locomotiva paulista de pensar o país pelo seu estuário 

representativo. Um contraponto que fora do Brasil (não podemos esquecer o fenômeno 

Carmem Miranda nessa leitura) coloca o ir à Bahia, como ir ao verdadeiro Brasil, ou 

seja, ao coração de um corpo ciborgue, Tomando o ciborgue como “um organismo 
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cibernético, um híbrido de máquina e organismo, uma criatura de realidade social e 

também uma criatura de ficção”. (HARAWAY, 2000, p. 40) Através deste conceito – 

que não vamos aprofundar aqui – coloca-nos perante uma relação de duplo hibridismo, 

já que o mesmo é apresentado tanto como um híbrido de máquina e organismo (popular 

e máquina cultural), como um híbrido de realidade e ficção. E que se destaca para uma 

chave de leitura da representação que investe na ginga e na sensualidade desse corpo, 

estratégico discurso para um corpo em desejo de se renovar, mas, a sustentar em suas 

partes anteriormente montadas em dobras sobrepostas com novas engrenagens 

discursivas. E destaca-se que essa sensualidade vai ser explorada a exaustão no 

imaginário nacional pela figura da mulher baiana.  

Antropofagicamente a Bahia deglute o Brasil, e coloca sobre suas hostes uma 

identidade mais colorida e vibrante, mesmo contrastando com a realidade – não 

representada diretamente nos artefatos culturais emanados dela.  Contraste que, aparece 

já no século XIX dos viajantes, que através de um olhar estrangeiro, mister de espanto e 

preconceito, destacavam esse espaço como uma terra diferenciada sobre o signo da 

divergência. E mais tarde – já nos últimos estertores do século XX, prolongada pela 

ótica dos turistas, ávidos pelo carnaval, exaustivamente disseminado pelo país como a 

maior festa do mundo, que entre os vários ensaios e pós- festas pelo Brasil afora 

(micaretas?) a marca mais emblemática é a corda que segrega grupos e camarotes que 

separam mundos. Uma baianidade cosmopolita que é esquematizada dentro de uma 

sutura entre o local e o global.  

Com efeito, o signo da diferença assola essa imagem da Bahia, nas palavras de 

Albergaria: 

Existem duas teorias de construção da baianidade. Uma diz que existe 

uma Bahia “endógena” e a baianidade emerge de baixo para cima. 

Existe o ethos baiano, uma alma da cidade que se constituiu depois de 

400 anos de sincretismo, da mistura afro-luso-tupi. Nos últimos 20 

anos vêm se constituindo outra teoria, dizendo que isso é um mito 

constitutivo da identidade, mas não passa de um mito. Segundo essa 

teoria, a Bahia foi construída de fora para dentro porque, em primeiro 

lugar, ela é uma imagem opositiva daquilo que foi o Rio de Janeiro no 

século antepassado. O Rio tornou-se a metrópole, capital do Brasil, e a 

Bahia tentou se construir por oposição. Portanto, diferentemente do 

Rio de Janeiro, vai representar a tradição, o passado, as raízes e 

também a negritude. Na primeira metade do século XX a metrópole 

cultural e industrial brasileira desloca-se para São Paulo e nesse 

momento também São Paulo vai produzir uma forte imagem da 

baianidade, colocando em oposição a crescente megalópole, que 

representa a civilização, o trabalho, a modernidade, a civilidade e a 
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razão, e a Bahia com seu anacronismo, preguiça, passado, exuberância 

e mística (ALBERGARIA, s/d, p.03).  

A discussão proposta por Albergaria dialoga diretamente com a invenção 

discursiva da baianidade standard. Uma representação fechada ao discurso da capital e 

do Recôncavo como a única via da baianidade, que é vista e sintetizada fora do Bahia. 

Essa leitura torna-se um modelo ao pensar a identidade baiana, mas, pode-se ver em 

várias representações culturais outras cartografias baianas que dialogam e negam esse 

discurso, sendo que, a baianidade não é discurso datado ou superado, apenas movente às 

novas representações e em novas linguagens. 

Ainda nas palavras de Eneida Leal Cunha, temos uma observação muito arguta 

ao discurso das comunidades imaginadas e suas implicações no contexto: 

O estímulo globalizado à valorização do local e da diferença cultural 

que atinge todas as camadas sociais, dada a eficácia da mídia e da 

indústria cultural, fazem a Bahia assimilar, no sentido positivo, a 

explosão criativa dos negros, sobretudo a dança e a música, como 

„retrato da baianidade‟, como marco identificador da sociedade. 

(CUNHA 2007, p. 49). 

  

Paralela à construção da identidade urbana e litorânea, surge a partir da década 

40 um discurso marginalizado dentro das identificações baianas que seria a baianidade 

sertaneja. Uma construção identitária que se desloca de uma ideia geral da Bahia, mas, 

que corresponde a maior parte de seu território geográfico e cultural. Advinda do 

interior do Estado, de comunidades que ficaram a margem de todo um processo de 

invenção e simulacro de Brasil – e paradoxalmente, consegue ser um dos símbolos da 

Nação, por ser justamente o sertão uma construção simbólica forte no imaginário 

nacional. E sua invenção é uma ressignificação plasmada mais pela as ausências 

(simbólicas, políticas e econômicas) em contraste ao litoral vasto de urbanidade e 

potencias ideológicas. As vastas solidões do sertão baiano, ao transpassar bandeiras, 

semiáridos e chapadas.  

O sertão baiano, já plasmado no imaginário nacional desde o monumento 

literário de Euclides da Cunha, volta à cena em dois momentos bem emblemáticos na 

cultura brasileira. Primeiramente, nos romances da Geração de 30 da literatura 

brasileira, nas obras dos autores baianos tais como Herberto Sales e Jorge Amado. E nas 

palavras de Valter Guimarães Soares: 

Sertão: espaço outro, em tudo diferente do Recôncavo: no seu modo 

de vida, na sua economia, nos seus códigos culturais. Sertão bruto, 

despojado, sem os estardalhaços do litoral; lugar de nobreza 

verdadeira, de homens ásperos e rudes como a própria vegetação. A 
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própria imagem do sertão como coração, lugar amoroso, maternal e de 

pulsação da vida, indica uma forma de representar com sinal positivo, 

destoando assim das recorrentes associações de sertão com seca, 

miséria, cangaço, messianismo. Esquivando-se de fórmulas 

deterministas (embora às vezes escorregando nelas, pois é uma obra 

de transição), tencionando a relação homem-natureza, faz um lugar-

sertão emergir como região humana, como espaço de relações bio-

psicossociais, território de práticas e representações da vida e da 

realidade do mundo. O sertão é assim exibido como lugar de cultura e 

sabedoria, o que traduz um deslocamento de certas associações entre 

miséria material e pobreza cultural, muito comum no imaginário 

euclidiano e posteriormente no romance de 30. (SOARES, 2009, p. 

36).  
Nota-se no texto operatório de Soares, e na invenção do sertão pela arte, um alto 

teor representativo da sociedade, pelo biopoder e outras latitudes, em busca de 

afirmações identitária por um lado, e por outro lado em busca de uma pertença. Ainda 

nessa esteira, temos o segundo momento com o Cinema Novo de Glauber Rocha. 

Espaço que simboliza e materializa o discurso do homem em estado natural, 

embrutecido e reificado pela fome (todas: físicas, imagináveis e intangíveis) dentro de 

uma construção idealizada e obstruída pelo progresso que não toca ou simboliza o mapa 

Identitário baiano.  

Com o adendo de que em todas as identificações da Bahia destacam-se os pontos 

de suturas o desejo de representar o espaço social emergente (festejos, religiosidades, 

signos). Ainda nas palavras de Hall: 

[...] a abordagem desconstrutiva vê a identificação como uma 

construção, como um processo nunca completado – como algo sempre 

“em processo”. [...] a identificação é, ao fim e ao cabo, condicional; 

ela está, ao fim e ao cabo, alojada na contingência. Uma vez 

assegurada, ela não anulará a diferença. a fusão total entre o “mesmo” 

e o “outro” que ela sugere é, na verdade, uma fantasia de incorporação 

(HALL, 2000, p.106). 

A sutura ganha um novo desenho com o advento do tropicalismo, em especial 

nas obras de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Artistas que se utilizam desse rico arsenal 

proposto aqui por Hall em seus projetos artísticos que aproximam e aglutinam todos os 

discursos (o popular e o erudito o litoral e o sertão o novo e o tradicional, o afro), a 

deixar em como o símbolo da baianidade do século XXI a desconstrução subjetiva ou 

icônica, temos os registros e pertencimentos. Não podemos ler a baianidade, ou as 

baianidades como um projeto politico de uma gestão, nem como mero apelo turístico, 

apesar de tais atores sociais fazerem o agenciamento dela para suas conveniências 

econômicas e eleitorais. Seria uma leitura demasiadamente singela de um discurso que 
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atravessa quase cinco séculos em movimento por todo imaginário de um povo, uma 

nação e um território que escreve em palimpsesto sua cultura. 

 E assim, ainda poderíamos lançar mão de mais um discurso da baianidade – que 

poderia ser um desdobramento contemporâneo do discurso cosmopolita – a identidade 

da blackitude, um coletivo de artistas negros que apresentam um novo fluxo cultural na 

capital baiana, vozes periféricas que buscam de maneira coletiva uma desconstrução da 

cena cultural baiana, marcada por exclusões e silenciamentos.  Sendo um dos principais 

articuladores dessa tessitura o poeta Nelson Macca, que em suas palavras. 

Mudei para Salvador em 1989. Simbolicamente, esse foi meu retorno 

à minha África possível. Gostaria muito de não me mudar mais daqui. 

Não sei se assim será, mas amo de fato cada palmo da Bahia Preta que 

aprendi a conhecer por trás das faixadas turísticas e das várias 

categorias de imagens estereotipadas que vendem a cidade como a boa 

terra da alegria. [...] Normalmente, interessa-me relatar, 

principalmente, as razões e imagens da Blackitude: Vozes Negras da 

Bahia como uma experiência compartilhada. Em Salvador, ouço 

sempre a expressão Movimento Blackitude, para se referir a nós ou 

aos nossos eventos. (MACCA, 2010, s/p.). 

 Destaca-se nessa citação a necessidade do autor paranaense vir à Bahia para 

construir sua identidade cultural, e descortinar as rasuras possíveis com o discurso 

estereotipado. As aproximações e divergências com o discurso cosmopolita merece um 

capítulo a parte, que em linhas gerais – figura a posição do negro no discurso, 

deslocando de objeto a sujeito da oração. E que em suas ações não aparecem mais de 

maneira subordinadas, e sim coletivamente coordenadas para uma inserção híbrida na 

sociedade. Entre a mídia e academia. A construir mais uma chave de leitura sobre a 

Bahia e suas cartografias culturais identitárias. 

E a buscar – sendo apenas considerações iniciais sobre a temática – se deter 

neste ponto, há mesmo necessidade de sermos baianos?  Dentro do mesmo ponto, 

alinhavamos o popular, o tradicional, o estereotipo, o marginal e o mítico, as 

representações rizomáticas de uma mesma ideia diferenciada cartográfica e 

politicamente, com bens simbólicos distintos, mas que absorvem a mesma fonte.  

[...] todas as identidades funcionam por meio da exclusão, por meio da 

construção discursiva de um exterior constitutivo e da produção de 

sujeitos abjetos e marginalizados, aparentemente fora do campo do 

simbólico, do representável [...], o qual retorna, então, para complicar 

e desestabilizar aquelas foraclusões que nós, prematuramente, 

chamamos de “identidades” (HALL, 2000, p.129). 

A movência discursiva das baianidades se resolve justamente pela 

impossibilidade de fixidez, ou seja, nesse mundo globalizado ao definirmos com algo 
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pertencente à Bahia (lavagens, vestimentas, carnavais, etc.) sabe-se que se exporta uma 

cornucópia de símbolos que se desconstroem em simulacros e avatares de uma Bahia 

irreal, plasmada em um imaginário, mas que é sólida em nossa identidade 

fantasmagórica. Por outro lado, ela representa na construção da nacionalidade uma raiz, 

uma busca ao antepassado, uma insígnia à formação da nacionalidade.  

Com efeito, ela simula uma primazia que chancela a essas identidades a um 

espaço de atualidade ao termo, justamente porque ainda não se resolveu sua 

problemática operatória ao termo, nem se esgota ao final desse texto, apenas uma 

primeira reflexão de pensar uma invenção para além do estereótipo e suas 

representações. Um debate que surge da proveniência ao conceito e suas capilaridades 

através do contemporâneo. Logo, a pergunta do título fica se justifica e sua resposta 

seria mais sintomática e não somente epistemológica, e apresentamos em síntese que as 

baianidades são forças potencializadoras de discurso, que se erige nos poderes 

simbólico e politico, e precisam-se usar agenciamentos para entra-se no mundo, e 

provocar novas rupturas e recortes culturais ao local, o regional e o cosmopolita. Um 

fenômeno de refletir as territorialidades nos estudos pós-coloniais, e por uma cartografia 

cultural para ampliar a ideia de Bahia e sua identidade. 

Esse jogo das baianidades, que são identidades em movimento, marcadas pela 

ambivalência, como um dispositivo que salva e, em concomitância , também perde, 

responde ou corresponde à ideia do phármakon leitura basilar proposta por Derrida do 

texto platônico, na medida em que ela suscita os diversos significados de remédio, 

veneno, droga, filtro, por exemplo. E aí se coloca também a condição das baianidades, 

remédio quando se coloca no desejo de escritura de um território com suas marcas 

populares e tradicionais, reinventadas e atualizadas em vários formatos 

contemporâneos. E na mesma medida, um veneno quando cai no rótulo do estereotipo e 

discursos comerciais que anulam à necessidade da sua própria existência. Ocorre ainda, 

que mesmo o remédio em exagero pode ser letal, logo, as identidades aqui provocadas 

são pensadas em articulação, e quem precisaria se definir dentro de uma ou mais 

baianidades, que pelas suas características, são representações culturais que se 

complementam na coletividade.  
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