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EDITORIAL 

Na Bahia, a cultura afro 

permanece viva. O legado 

africano está presente no dia-a-

dia dos baianos, seja na religião, 

nos ritmos, na comida ou na arte. 

Trazidos de vários pontos da 

África, entre os séculos XVI e XIX, 

os negros chegaram à Bahia na 

condição de escravos e 

trouxeram na bagagem seus 

costumes e crenças. Com mais de 

80% da população 

afrodescendente, Salvador é 

considerada a cidade mais negra 

do mundo fora do continente 

africano. Em todo o Estado, 

multiplicam-se os templos e 

espaços religiosos onde a 

população afro exerce de forma 

plural a diversidade religiosa. 

Aqui a cultura negra se integrou, 

criando uma verdadeira 

identidade afro-brasileira. Na 

Bahia, o turista tem a 

possibilidade de conhecer e 

vivenciar essa cultura de raiz 

negra nas suas mais belas 

manifestações e no cotidiano da 

vida local. 

A cultura da Bahia é uma das 

mais ricas e diversificadas do 

Brasil, sendo o estado 

considerado um dos mais ricos 

centros culturais do país, 

conservando não apenas um 

rico acervo de obras religiosas, 

arquitetônicas, mas é berço das 

mais típicas manifestações 

culturais populares, quer na 

culinária, na música, e em 

praticamente todas as artes. 

A Bahia tem seus expoentes, 

suas características próprias, 

resultado da rica miscigenação 

entre o índio nativo, o 

português colonizador e o 

negro escravizado. Nessa 

imensa vastidão cultural, entre 

as principais manifestações 

culturais estão o carnaval de 

Salvador, a festa da 

Independência da Bahia, as 

festas juninas no interior, em 

especial a guerra de espadas 

em Cruz das Almas  

e em Senhor do Bonfim, a 

lavagem do Bonfim, a Festa de 

Santa Bárbara, a Festa de São 

Sebastião, a festa de Iemanjá, e 

muitas outras. Na Bahia, ainda há 

espaço para um provérbio, a um 

tempo jocoso e sério, que retrata 

a índole do seu povo: "O baiano 

não nasce, estreia" e a chamada 

baianidade, expressão 

frequentemente usada para 

definir características de vida dos 

baianos.1 2 Ainda há o baianês, 

modo de falar todo próprio do 

baiano. 
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