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RESUMO 

 

 

A presente dissertação, com base na leitura do romance Tenda dos milagres, de Jorge Amado, 

tem por objetivo investigar a peculiaridade das representações étnicas do negro e do mestiço 

operadas no universo ficcional do romancista baiano. Além disso, o estudo estabelece 

relações com textos precedentes em nossa literatura, sobretudo aquela produzida em 

momentos decisivos de nossa História, como o século XIX, para pensar como se realizavam 

as representações dessa etnicidade. Por fim, pensamos em estabelecer também diálogos entre 

Tenda e a literatura produzida atualmente no Brasil, cujo mote temático sejam as demandas 

étnicas do negro e do mestiço no seio da sociedade brasileira. Assim, pudemos perceber a 

relevância de se revisitar a produção de Jorge Amado e problematizar o espaço e o prestígio 

que lhe são, muita das vezes, negligenciados  no circuito acadêmico, notadamente dos estudos 

literários. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Identidade negra – mestiçagem – Jorge Amado – Tenda dos milagres 

– Literatura comparada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

La presente disertación, con base en la lectura de la novela Tenda dos milagres, de Jorge 

Amado, tiene por objetivo investigar la peculiaridad de las representaciones étnicas del negro 

y del mestizo operadas en el universo ficcional del novelista baiano. Además, el estudio 

establece relaciones con textos precedentes de la nuestra literatura, principalmente aquella 

producida en momentos decisivos de nuestra historia, como a del siglo XIX, para pensar 

cómo se realizaban las representaciones de esa etnicidad. Por último, pensamos en crear 

también diálogos entre Tenda y la literatura producida actualmente en Brasil, cuyo mote 

temático sean las demandas étnicas del negro y del mestizo en el seno de la sociedad 

brasileña. Así, pudimos percibir la relevancia de hacer nueva visitación a la producción de 

Jorge Amado y problematizar el espacio y el prestigio que le son, muchas veces, descuidados 

en el circuito académico, notadamente de los estudios literarios. 

 

PALABRAS CLAVE: Identidad negra - mestizaje - Jorge Amado - Tenda dos milagres - 

Literatura comparada 
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Introdução 

 

 Inicio expondo brevemente alguns antecedentes que propulsionaram a realização 

dessa pesquisa, para somente depois apresentar sua estruturação, relevância, pretensões 

e organicidade. Opto por esse percurso, pois acredito que através dele se revelam 

honestamente as bases, as modificações, os amadurecimentos, os entraves e as 

compreensões que me acompanharam intensamente nesse processo de formulação do 

pensamento acerca de minhas hipóteses em relação à obra de Jorge Amado. 

 A literatura amadiana me atraiu há alguns anos, quando da minha leitura do 

romance Capitães da areia e, logo em seguida, dos romances Tenda dos milagres e 

Gabriela, cravo e canela, entre 2009-2013. Desde então, comecei a me familiarizar com 

a proposta de escrita desse autor e iniciei um processo de busca por textos acadêmicos 

que se propunham em analisar suas obras.  

 Diante da fortuna crítica tão heterogênea a qual eu começava a ter acesso, fui me 

deparando com uma série de indagações a respeito da maneira como o romancista 

baiano compreendia a sociedade brasileira e de que maneira a traduzia em seu processo 

de criação ficcional. E isso passou a me interessar bastante. 

 Não é novidade que a obra amadiana abriga uma série de figurações de 

segmentos marginalizados da sociedade – negros, prostitutas, crianças abandonadas, 

jagunços, Yalorixás, Babalaôs, entre outros – que são representadas de maneira 

complexa, não somente em sua dimensão social, política e econômica de exclusão, mas 

também em sua subjetividade lúcida, resistente e inventiva. 

 Esse gesto de conceder a essas figurações um espaço de centralidade em suas 

obras sempre me chamou bastante atenção e despontavam muito prematuramente a 

certeza de que, ao se falar desse autor, devêssemos tratá-lo, minimamente, como um 

artista sensível às questões sociais, de postura declaradamente inconformada com as 

injustiças do mundo. 

 Isso começou a ser sedimentado e cada vez mais bem embasado em minhas 

reflexões. No período 2014-2015, cursei a pós-graduação Lato sensu em Literatura, 

memória cultural e sociedade, pelo Instituto Federal Fluminense, em Campos dos 

Goytacazes, na qual tive contato mais aprofundado com a relação entre a literatura e os 

estudos culturais, através da disciplina que tinha também esse nome, ministrada pela 

professora Drª Analice de Oliveira Martins, que viera a se tornar minha orientadora no 
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trabalho final do curso. Nesse período, estava tendo contato com um arcabouço teórico 

que muito aderia a algumas de minhas inquietações e interesses no campo da 

representação literária de grupos sociais minoritários. 

 A obra de Jorge Amado estava presente na minha cogitação de ser utilizada 

como material de análise, para pensar as questões étnicas no Brasil, na elaboração do 

TCC desse mencionado curso de especialização. Porém, já possuía outro interesse de 

investigação, por um cotejo que nascera em uma de minhas práticas docentes em 

literatura com o Ensino Médio: O cortiço, obra de Aluísio Azevedo, com o filme Ó paí, 

ó, de 2007, pensando a representação da estrutura/dinâmica social presente nas obras, 

mais especificamente a representação da etnicidade do negro.  

 Na análise que empreendi, pude levantar algumas hipóteses sobre a 

representação afro-brasileira na cena cultural do século XIX em perspectiva comparada 

com uma certa maneira de representação operada pela produção cinematográfica 

brasileira contemporânea. 

 Nesse processo, estive em contato com leituras mais específicas acerca da 

representação e representatividade negra na produção cultural brasileira, aprofundei um 

pouco as leituras da disciplina literatura e estudos culturais acerca dos conceitos de 

identidade, nação, agenciamento cultural, tradição e tradução e, assim, me senti um 

pouco mais calçado para empreender minha tentativa de inserção no curso stricto sensu 

na casa, na UFF, falando sobre a representação da etnicidade negra e mestiça presente 

na obra de Jorge Amado. 

 Tanto no projeto de pesquisa obrigatório do processo seletivo, quanto no 

material da qualificação, minha proposta era de analisar comparativamente as obras 

Tenda dos milagres (1969) de Jorge Amado e Confissões descontínuas de uma mente 

confusa (2013) de Fábio Rodrigo Penna. Objetivava pensar como a produção tanto de 

Amado quanto de Penna poderiam funcionar como espécie de narrativas 

redimensionadoras da questão racial no Brasil, uma vez que apresentam traços 

afirmativos da figuração negra, em um país racista como o nosso. 

 Entretanto, após o processo de qualificação, fora sugerido pela banca o 

deslocamento do romance de Fábio Penna da centralidade de minha análise, pois 

poderia haver um evidente desequilíbrio ao comparar as duas obras. Abrir-se-iam duas 

empreitadas que tenderiam tornar a pesquisa inoperante, haja vista que de um lado eu 

deveria tratar de uma fortuna crítica volumosa e heterogênea em relação à obra 

amadiana, e por outro teria de investir em um empreendimento de legitimação do 
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romance do autor contemporâneo, até então desconhecido no circuito acadêmico, o que 

muito provavelmente dispersaria, em medidas comprometedoras, o mote temático do 

trabalho.  

 Acatadas as sugestões, a proposta precisou tomar nova estruturação. 

Evidentemente muito do que já havia sido produzido até aquele período da qualificação 

fora aproveitado e se conformara nos capítulos da nova organização da pesquisa. 

 A mudança provocou dois movimentos: o primeiro de exigir um esforço pessoal 

de reconhecimento dos motivos para eliminar um dos objetos centrais de análise, no 

qual continuo percebendo e afirmando a capacidade de despertar o interesse para se 

analisar diversas questões relevantes da pauta contemporânea, como a questão da 

representação afirmativa da etnicidade negra.  

 E o segundo movimento, neste caso mais positivo, foi o de poder fazer uma 

incursão aprofundada à produção amadiana e conseguir perceber melhor alguns de seus 

pontos cruciais no que concerne à ficcionalização da questão étnica.  

 Posto isso, inicio a apresentação dessa pesquisa e suas pretensões. No primeiro 

capítulo é realizada uma espécie de revisitação de alguns textos literários brasileiros 

precedentes à Tenda, que traziam já nos séculos XVII ao XIX a representação do negro 

e do mestiço.  

 No segundo capítulo, desenvolvo uma leitura mais detida do romance em si, 

suas peculiaridades, a maneira como é armado e sob quais lentes se abordam as 

questões da negritude e mestiçagem. 

 No último capítulo, proponho-me pensar a atualidade do romance amadiano e 

suas possíveis refrações/ressonâncias em textos da literatura brasileira produzida 

atualmente, que também abordam a etnicidade do negro no Brasil. 

  Vale ressaltar que não se trata de demarcar uma espécie de visada evolucionista 

e anacrônica desses materiais. Sem dúvidas há significativas distinções contextuais do 

momento de produção, por exemplo, dos poemas de Gregório de Mattos, em relação à 

obra de Jorge Amado e da literatura marginal da contemporaneidade, por exemplo. 

 Contudo, não se empreende traçar uma espécie de escala evolutiva simplista das 

figurações da etnicidade do negro e do mestiço no curso da história de nossas letras, 

mas julguei interessante pensar nos textos precedentes e nos textos atuais como maneira 

de situar não só cronologicamente a obra central, mas, principalmente, o modus 

operandi de que se valeu Jorge Amado para ficcionalizar o tema e seus possíveis 

diálogos com outros textos. 
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 O primeiro capítulo, “Negra presença, desde quando?”, organiza-se em duas 

subdivisões: 1.1 – “O negro no programa oitocentista de invenção da nação brasileira”, 

onde se fala de alguns textos em que primeiro se identificou a presença negra e mestiça 

na literatura brasileira, com destaque para os poemas de Gregório de Mattos, para o 

romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis e o clássico O cortiço de Aluísio Azevedo, 

e 1.2 – “Negritude e Mestiçagem em pauta no Brasil pós-abolição”, em que se apontam 

algumas ideias basilares acerca do racismo, dos postulados científicos embasadores do 

projeto político que preconizava um branqueamento da população brasileira, além de 

algumas leituras acerca do tema da mestiçagem. 

 É importante destacar que no primeiro item do capítulo um, exemplifico apenas 

algumas ocorrências da representação da etnicidade do negro na literatura brasileira. 

Não menciono alguns nomes clássicos, como por exemplo, Bom-Crioulo (1895) de 

Adolfo Caminha, A escrava Isaura (1875) de Bernardo Guimarães, uma análise mais 

amplamente comentada de Navio negreiro e Vozes d’África de Castro Alves, os 

trabalhos de José do Patrocínio, entre outros. 

 Por não se tratar de um estudo amplo que intenciona mapear todas essas 

ocorrências, faço uma seleção de apenas alguns materiais a fim de constatar que, mesmo 

sendo realizada pelos veios da lógica escravagista, a representação do negro e do 

mestiço não ficou totalmente apagada em momentos anteriores ao aparecimento de 

Jorge Amado na cena literária.  

 Reconheço que seria interessante trazer alguns apontamentos sobre a produção 

de Lima Barreto acerca da questão racial, sua (auto) representação do negro no contexto 

da virada do século XIX para o XX, bem como a representação comprometedora da 

imagem do negro na sociedade, desenvolvido nos textos de Monteiro Lobato, como no 

conto “Bocatorta” de Urupês e “Negrinha”, de Negrinha. Mas a decisão de suprimir 

esses casos tão interessantes justifica-se por razão simples: não me alongar em diversas 

exemplificações e correr o risco de dispersar do enfoque pretendido, que era ratificar a 

presença negra em apenas algumas ocorrências de nossa literatura, precedente à Tenda. 

 Além disso, apresento a urgência preponderante do século XIX da até então 

colônia em se constituir como nação, acionando um repertório simbólico capaz de 

emoldurar uma ideia de nacional, no empenho de inserir o Brasil no “concerto mundial 

das nações”. A autonomia política conquistada na independência de 1822 alavancou um 

movimento cultural que se pretendia também autônomo. Movimento no qual a literatura 
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desempenhara papel decisivo de assentar os elementos-símbolos capazes de identificar o 

que era nacional. 

 É desse período romântico que surgem obras fundamentais como Iracema 

(1865), de José de Alencar e os poemas ufanistas de Gonçalves Dias e Gonçalves de 

Magalhães (1847-1862), em que predominavam o enaltecimento da natureza exuberante 

e a figura do indígena como herói nacional. A imagem do negro e do mestiço associava-

se sempre à escravidão e à inferioridade, num plano secundário de representação. 

 Contudo, alguns nomes pontuais de nossas letras investiram em um movimento 

de representação mais ampla e humanizadora dessas existências, denunciando a 

crueldade do sistema escravocrata e apontando a imagem do negro de modo mais 

positivo, como no romance Úrsula (1859) de Maria Firmina dos Reis e no poema Vozes 

D’África (1868) de Castro Alves, 

 De um modo ou outro, a predominância foi de uma literatura empenhada em 

constituir uma imagem nacional, que acabou por escamotear as reais problemáticas 

sociais, econômicas e culturais do país, como a “obra da escravidão”.O constructo de 

imagem nacional do século XIX não contava com a cidadania do negro e apagava as 

violências sofridas pelos grupos indígenas, apresentando-lhes de maneira heroica e 

romantizada. 

 Além disso, faço uma apresentação breve acerca das modificações do conceito 

de nação e identidade propostos pelas visadas que começam a aparecer já na segunda 

metade do século XX, com o surgimento dos estudos culturais e dos estudos pós-

coloniais, “rasurando” a estabilidade da ideia assentada de nação, que elege apenas 

algumas vozes e símbolos e exclui outros. 

 Mas, para ainda falar sobre a questão do negro na virada do século XIX para o 

XX, aponto como a abolição da escravatura em 1888 trouxe uma nova preocupação para 

a intelectualidade brasileira, pois o negro passa da condição de objeto de exploração 

para a condição de sujeito social, cidadão. Frente a isso, ainda nesse capítulo, apresento 

alguns nomes responsáveis por parte expressiva do pensamento ocidental acerca da 

negritude e que contribuíram para instituir e circular as tais teorias raciológicas. A 

concepção de raça, as hierarquizações dentro da diversidade humana, a criação dos 

postulados que contribuíram para institucionalizar o racismo, entre outros. 

 O projeto do branqueamento incentivado pelo governo recém-republicano era 

uma maneira de tentar erradicar existências negras e mestiças no país, depois de quase 

quatro séculos de negra escravidão. Contudo, o ideário de “purificação” étnica começa a 
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se tornar obsoleto e, ainda nas três primeiras décadas do século XX, surge um dos 

estudos mais importantes para a abordagem da questão étnica no Brasil, a publicação de 

Casa grande & senzala (1933) de Gilberto Freyre. Nele, está contida a ideia do 

encontro de três matrizes étnicas: o branco, o negro e o indígena, para a formação do 

povo brasileiro, um povo mestiço.  

 Porém, com a insurgência dos movimentos de militância negra algumas décadas 

depois, inicia-se um processo de problematização desse conceito de mestiçagem 

fornecido por Freyre que, apesar de se propor a combater os ideários falaciosos de 

pureza étnica no Brasil e superioridade branca, deixa entocado em suas formulações 

certo tom elogioso ao português e desconsidera as violências/estupros sofridos por 

centenas de mulheres negras africanas para que fizesse com que o Brasil se tornasse 

esse país mestiço.  

 Para revelar essas problematizações foram acionados nomes como o de Lilia 

Scharwz e Kabengele Munanga, a fim de reposicionar a ideia de mestiçagem e 

demarcação da resistência da negritude no Brasil. Porém, é no capítulo dois que essa 

discussão se ampliará melhor. O capítulo se intitula Tenda dos milagres: uma 

permanência da utopia e é subdividido em três partes. 

  O item 2.1 – “Jubiabá: primeiro marco de narrativa negra na produção 

amadiana” é onde apresento brevemente essa obra paradigmática e pioneira, em certa 

medida, da representação da etnicidade do negro na literatura brasileira, de modo a 

centralizá-lo como herói da narrativa, conferindo-lhe valores positivos e como símbolo de 

resistência. Escrito em 1935, Jubiabá pertence ao grupo de produções amadianas 

consideradas panfletárias, orientadas pelo chamado “proselitismo partidário”. Todavia, 

procuro apontar que, para além da inegável discussão ideológica, o romance possui 

elementos estéticos que emolduram uma poética capaz de representar o negro não 

somente em sua dimensão social e política, mas também, subjetiva, humana, com seus 

conflitos e reflexões sobre o ser e estar no mundo.  

  Finalmente no item 2.2 – “Tenda: apresentação, repercussão e olhares sobre a 

obra”, faço uma apresentação geral da obra utilizada como objeto central da investigação 

proposta na pesquisa. Apresento algumas características composicionais do romance, 

visando sempre apontar como que elas podem dialogar com a própria proposta 

empreendida em sua abordagem temática, o uso da linguagem, entre outros aspectos. 

Aponto algumas visadas das avaliações críticas empreendidas em relação à produção de 

Jorge Amado em seu trajeto de modo geral e mais detidamente da produção realizada em 
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sua dita “segunda fase” de atividade literária, onde se aloca o romance Tenda dos 

milagres. 

  Apesar de respeitar e reconhecer a importância política do escritor e intelectual 

baiano, bem como a de alguns nomes do movimento negro, como a figura de Abdias 

Nascimento, não deixo de problematizar determinadas formulações acerca da 

representação do negro ou até mesmo suas avaliações que demarcam atitudes políticas. O 

que pretende expressar uma postura condizente com o propósito de um texto de 

investigação crítica e de pesquisa. 

  Por último, o item 2.3 – “”Negromestiçagem”: um traço singular em Amado”, já 

traz no título um termo cunhado na dissertação de Antônio Carlos Teixeira Monteiro 

Sobrinho (UNEB), cujo título é Um povo negromestiço ou o que há de singular na 

mestiçagem amadiana, na qual se ocupa em apresentar as peculiaridades da mestiçagem 

ficcionalizada no universo de criação de Jorge Amado, notadamente em Tenda dos 

milagres. Faço nesse item uma leitura de algumas distinções basilares que Sobrinho 

aponta em seu estudo e também estabeleço as minhas observações, que diferenciam a 

noção de mestiçagem presente nas formulações de Gilberto Freyre da mestiçagem-

solução ficcionalizada no romance amadiano.  

  Não pretendo trazer soluções cabais para as tantas entradas possíveis do tema da 

mestiçagem no Brasil, nem esgotar as possibilidades de problematização da obra 

amadiana, que está assentada sobre ele, mas reconhecer a peculiaridade de Jorge Amado 

ao ficcionalizar esta marca que inegavelmente destaca nossa historicidade no mundo.  

  Por fim, no capítulo três, fica explícita até mesmo a justificativa que mobiliza a 

concretização dessa pesquisa. O capítulo é intitulado como A obra amadiana e o 

contemporâneo e subdividido em dois itens: 3.1 – “A permanência e a urgência da (re) 

visitação à obra de Jorge Amado” e 3.2 – “– Tenda dos milagres e a questão étnica na 

atualidade: possíveis refrações”.  

  Partindo da premissa de que estamos atualmente sob a égide de tempos difíceis 

na sociedade brasileira e indagando-me sobre “o que dizem as letras?” e “qual nossa mais 

honesta atuação enquanto pesquisadores de literatura?” ante o cenário que se impõe, é 

que proponho a (re) visitação à obra de Jorge Amado a partir de chaves de leitura 

descoladas de avaliações críticas já cristalizadas e reducionistas, a fim de pensar possíveis 

contribuições que essa produção pode trazer para nossa reflexão mais recente. 

  Além disso, procuro estabelecer algumas conexões entre os textos desse escritor 

que tanto buscou traduzir a realidade brasileira, agindo como mediador cultural ao longo 
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de sessenta anos de atividade literária, com as propostas e tendências que se explicitam 

em alguns materiais literários produzidos atualmente, mais especificamente no que diz 

respeito à abordagem étnica afro-brasileira.  

  Assim, a pesquisa encerra-se como um material que recoloca a singularidade da 

mestiçagem e da abordagem étnica ficcionalizada por Jorge Amado em Tenda dos 

milagres, ratificando a visada já proposta por trabalhos anteriores. Além disso, propõe o 

lançamento de novas investidas para se ler não só Tenda, como outras obras do 

romancista baiano, a fim de perceber a importância de sua proposta intervencionista 

enquanto agente cultural e político, correlacionando-o com a tendência e urgência 

contemporânea: “atrelar a estética à ética e à política”, conforme nos apontou Beatriz 

Resende (2014, p. 23).  
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1. Negra presença, desde quando? 

 

1.1 - O negro no programa oitocentista de invenção da nação brasileira 

  

 Apesar de parecer uma discussão já desgastada, o conceito de identidade 

nacional e os elementos que o compõem ainda estão na pauta dos mais diferentes 

campos do saber. O que parecia estar mais flexível, aberto e poroso, tem retornado 

assustadoramente como um fechamento nodular na cena contemporânea. 

 Afinal, o retorno a um conservadorismo paira sobre o mundo, como podemos 

verificar na construção de muros, dos corpos estrangeiros de crianças desfalecidas nas 

praias em diáspora-fuga, em políticas de repressão ao “outro”, entre outros fatos. 

 O conceito de nação do século XIX, em uma perspectiva imaginada e estrita, 

sofreu fraturas no século XX devido à ocorrência de alguns episódios, de modo a abrir 

esta concepção para a presença de vozes outras, de discursos até então marginalizados, a 

fim de rasurar o programa convencional de cada comunidade
1
. 

 A nação passou, deste modo, a ser vista sob uma ótica mais crítica. Porém, 

atualmente, políticas, tensões e acirramentos voltam a tomar corpo. Por conseguinte, as 

ideias de identidade nacional, de território, de fronteira, têm sido recuperadas; e de 

modo violento
2
. 

 Sendo assim, apesar de ter o enfoque muito delimitado para a representação 

literária da etnicidade do negro e do mestiço no Brasil, esta pesquisa é fruto de um 

contexto (e justamente por tal razão constitui-se em um material de reflexão pertinente) 

em que duas díspares lógicas de mundo “convivem”: a experiência de abertura 

                                                           
1 Eric Hobsbawm em A invenção das tradições (1984) e Benedict Anderson em Comunidades politicamente 

imaginadas (2008) tratam da questão do constructo simbólico das comunidades. As assertivas de ambos apontam 

similarmente para a ideia de que, para se constituir uma concepção de Nação/Tradição, alguns elementos específicos 

são selecionados em detrimento de outros. E o que se afirma aqui é a insurgência no século XX, mais especificamente 

no pós-segunda Guerra, de discursos e vozes até então silenciados, que começam a reclamar um espaço nas narrativas 

sobre a Nação e, dessa forma, a “rasurar” as fronteiras estabelecidas por esse repertório simbólico 

imaginado/inventado.  

2 SEN, Amartya. Identidade e violência. São Paulo: Iluminuras: Itaú cultural, 2015. (p.21-22). “A violência é 

fomentada pela imposição de identidades singulares e beligerantes a pessoas crédulas, defendida por competentes 

artífices do terror.” (SEN, 2015, p. 21). “A comunidade bem integrada na qual os residentes instintivamente fazem 

coisas absolutamente maravilhosas para uns e outros com grande proximidade e solidariedade pode ser a mesma 

comunidade na qual tijolos são atirados pelas janelas de imigrantes que chegam à região vindos de outra parte. A 

adversidade da exclusão pode acabar de mãos dadas com as dádivas da inclusão.” (SEN, 2015, p.22). 
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questionadora da concepção de identidade nacional e o retorno perigoso ao 

conservadorismo.  

 Neste sentido, pensar a representação literária de um grupo étnico tão 

prejudicado ao longo da História do Brasil é também pensar em caminhos de resistência 

contra alguns discursos que existiram e ainda existem, de modo a secundarizar, 

depreciar ou diminuir tais vozes e existências: a dos negros e mestiços.   

 Apesar de o recorte temporal ter sido estabelecido e prenunciado no título desta 

seção, devemos nos reportar a algumas ocorrências da representação do negro e do 

mestiço nas nossas Letras antes mesmo deste período proposto, a fim de entendermos 

como tais figurações eram pensadas em tempos pregressos e, assim, o que permaneceu e 

o que fora modificado no tempo oitocentista. 

 Anteriores ao século XIX, destacam-se os sermões de Padre Antônio Vieira 

(século XVII), os ácidos julgamentos/representações na poesia de Gregório de Mattos 

(século XVII), bem como algumas menções realizadas por alguns poetas árcades 

(século XVIII). 

 Para isso, é fundamental citar um extenso estudo realizado pelo pesquisador 

norte-americano Gregory Rabassa que, em 1954, ocupou-se em estudar detalhadamente 

a presença do negro na ficção brasileira.
3
  

 O pesquisador mapeia a representação étnica do negro (e no seu estudo inclui os 

mestiços) na literatura brasileira, desde tempos mais pregressos até os anos mais 

próximos de produção de seu material. Sendo assim, é um dos primeiros críticos de 

literatura a pensar a questão com tanta especificidade temática. 

 Rabassa (1965, p. 82) destaca, já no incipiente século XVI, os escritos do padre 

José de Anchieta, os quais, mesmo voltados predominantemente para a descrição dos 

costumes indígenas, tivessem alguma coisa a dizer a respeito dos negros escravizados, 

que chegavam em números cada vez maiores para o atendimento das demandas do 

processo colonial.  

 Aponta ainda para a presença de algumas figuras legendárias no folclore negro 

do século XVII, durante a ocupação holandesa, como a de Henrique Dias, o chefe negro 

de uma unidade de brasileiros, e a de Calabar, negro que serviu de guia e batedor aos 

holandeses. Menciona também a figura emblemática de Zumbi dos Palmares. 

                                                           
3 Seu estudo fora publicado no Brasil em 1965, em português, pela editora Tempo brasileiro. 
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 Além disso, menciona dois grandes nomes das nossas letras, em cuja produção 

ocorre a presença do negro: O padre Antônio Vieira e Gregório de Mattos.  O primeiro 

com seus sermões do Rosário, onde se explicita o intuito de aculturação. Isto é, uma 

literatura pedagógica para que eles (negros) estivessem sempre resignados a servir seus 

senhores, tendo por promessa compensatória a salvação.  

 Sobre estes sermões e seu caráter justificador da prática escravocrata também 

nos diz Alfredo Bosi, em a  Dialética da colonização: 

 

Vieira entra no mundo do escravo pelo atalho mais curto e direto da 

descrição existencial do seu cotidiano: como vive o negro o “doce 

inferno” dos engenhos do açúcar? (...) Ao desdobrar concretamente as 

questões, o orador firma um princípio de analogia na esfera dos 

valores, um eixo que vai norteá-lo pelo sermão adentro ministrando-

lhe um esquema de apoio para toda argumentação: a vida do escravo 

semelha a Paixão de Cristo. A linguagem da identificação torna-se 

particularmente forte e envolvente quando os ouvintes a quem o 

sermão se destina são os próprios escravos. (...) Mediante o uso 

intensivo da símile, a narração dos trabalhos e das penas sofridas é 

sentida e re-sentida pelos negros, seus sujeitos, e, ao mesmo tempo, 

deslocada e sublimada, enquanto se projeta no corpo humano de Jesus 

Cristo que, assim, se torna o mesmo a quem se fala e o Outro de quem 

se fala. (BOSI, 2010, p. 143). 

 

 Já Gregório de Mattos, segundo Rabassa, pertencera à família abastada, 

portanto, de senhores de escravos, fazendo com que o poeta tivesse a oportunidade de 

observar bem de perto os costumes dos negros. Rabassa (1965, p. 83) diz que: 

 

Embora mantivesse [Gregório] uma posição de ressentimento contra 

os mulatos nouveau riches e contra os comerciantes portugueses, 

também cantava em termos elogiosos as mulatas, por terem sido 

aquelas que o iniciaram nas artes do amor. Muitas de suas descrições 

tratam de cerimônias religiosas como a macumba. Esses rituais viriam 

a representar uma parcela importante de toda a literatura referente aos 

negros brasileiros até os dias de hoje. 

 

 

 A produção heterogênea de Gregório de Mattos reflete bem o contexto social, 

político e cultural da época: a dualidade entre os postulados eclesiásticos, calcados na 

retórica da redenção, e a crítica ferina aos jogos de poder econômico e político da lógica 

mercantil-colonial.  

 Sem dúvidas Gregório é um dos mais expressivos poetas da literatura brasileira, 

pelo seu trabalho engenhoso com a linguagem. O efeito de sentido/estético presente em 
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suas produções calca-se em uma intencionalidade discursiva que está para além dos 

projetos de constructo de um sistema literário que intente dialogar com outros autores, 

como por exemplo, a retórica dos sermões de Vieira. 

 Se na Formação da literatura brasileira Candido “sequestra” as “manifestações 

literárias” precedentes ao Arcadismo, Haroldo de Campos propõe uma revisão de tal 

ocorrência, sobrelevando as produções do poeta como revolucionárias e originais. 
4
 

 Enquanto Candido adota por base o fator sistêmico para definir o momento da 

formação de nossa literatura, Campos, ao desdobrar sobre o caso Gregório de Mattos, 

aponta para o investimento deste na elaboração da mensagem poética; viço de sua 

marca.  

 Contudo, como aqui nos interessa pensar a representação do negro e do mestiço, 

vamos perceber que, apesar de original, a lírica do poeta barroco traz esse tema pelos 

veios da depreciação.  

 Quando se reporta às mulatas em sua poesia, por exemplo, acaba por objetificá-

las, como sendo aquelas que não estavam apenas para lhe servir nos afazeres domésticos 

da praxe cotidiana, mas também para serem seus objetos de prazer
5
.  

 Sabemos que esta postura era naturalizada dentro da lógica escravagista da 

época, mas sua representação ser tão explicitamente depreciada no material literário 

nem tanto. E isto Gregório fizera.  

 Se Rabassa afirma ser a poética de Gregório elogiosa às mulatas, não é o que 

constata alguns exemplos da própria poesia do escritor, referenciadas nas notas 5 e 6, 

tampouco as considerações detalhadas por Bosi no capítulo “Do Antigo Estado à 

máquina mercante”, mais especificamente na seção “Eros retalhado”, da Dialética da 

colonização.  

 Devotou sua poesia às mulheres brancas e também às negras e mulatas. Porém, 

deixa muito bem delimitada a distinção entre ambas. Enquanto aquelas recebiam 

“finezas mil, damas rigorosas e tiranas, que trazem nomes aureolados por séculos de 

poesia palaciana.” (BOSI, 2010, p. 108); estas eram representadas como objetos 

                                                           
4 CAMPOS, Haroldo de. O sequestro do Barroco na Formação da literatura brasileira: O caso de Gregório de 

Mattos. São Paulo: Iluminuras, 2011. 

5 Ver Indo o poeta passear pela ilha da Cajaiba, encontrou lavando roupa a mulata Annica e lhe fez este romance, 

disponível em: <http://www.mafua.ufsc.br/antiga/guilhermehenrique.html>. Acesso 07 de julho de 2017, às 

10h08min.  
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desprezíveis
6
, como seres “em uma galeria de fantasmas lúbricos, onde não se 

conseguem ver rostos de mulher, mas tão-só exibições escatológicas de partes genitais e 

anais.” (BOSI, 2010, pp. 108-109). 

 Outra depreciação realizada por Gregório de Mattos em relação aos negros e 

mulatos, em sua poesia satírica, refere-se às relações de poder. Filho da aristocracia, 

porém, malquisto por boa parte da alta sociedade soteropolitana da época, o poeta 

destila suas mágoas contra os mulatos forros que possuíam algum título.  

O preconceito de cor e de raça irrompe cruel, quando surge algum 

risco de concorrência na luta pelo dinheiro e pelo prestígio. O que era 

latente e difuso torna-se patente e localizado. Em nosso poeta, o 

punctum dolens é sempre a questão da honra, privilégio que, no 

código do antigo regime, só pode ser compartilhado por pares de 

linhagem. Ora, a diferença de cor é o sinal mais ostensivo e mais 

“natural” da desigualdade que reina entre os homens; e na estrutura 

colonial-escravista, ela é um traço inerente à separação dos 

estratos e das funções sociais (...). O cúmulo do absurdo [para o 

poeta] acontecia nessa triste cidade onde mestiços forros, agregando-

se a famílias abonadas, ou conquistando postos no Fórum  e na Sé, 

recebiam afinal deferências que a ele, branco, nobre e douto, eram 

recusadas! (BOSI, 2010, p. 106). 

 

 Além desses dois nomes de destaque, Vieira e Gregório, já no século XVII, que 

trouxeram a representação do negro e do mestiço, Rabassa notifica um livro no gênero 

de estórias de viagem em ficção errante, o Compêndio narrativo do peregrino da 

América, de Nuno Marques Pereira, publicado pela primeira vez em 1728 e cuja 

pretensão é narrar as aventuras, andanças e observações de um viajante no Brasil do 

século XVIII.  

 Rabassa diz ser bem realista a descrição de negros, sob muitos aspectos, 

mostrando a sordidez e a miséria da escravidão. Fala também de muitas das danças dos 

negros e suas cerimônias religiosas, além de observar o tom descritivo do narrador 

muito simpático em relação aos escravos. Porém, evidentemente, sob uma perspectiva 

estrita ao século XVIII, quando se aceitava como natural a escravidão.  

                                                           
6 Ver A huma dama por nome Maria Viegas, que fallava fresco, ecorria por conta do capitão Bento Rabello seu 

amigo e Anatomia horrorosa que faz de huma negra chamada Maria Viegas, disponível em: 

<http://www.literaturabrasileira.ufsc.br/documentos/?action=download&id=38900#-3> . Acesso em 09 de julho de 

2017, às 14h22min .  Ou ainda, Chica ou Francisca huma desengraçada criolla, que conversava com o poeta e se 

arripiava toda zelosa de ò ver conversar com Maria João, no mesmo tempo, em que ella não fazia escrupulo de 

admitir hum mulato, disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/fs000227.pdf>. Acesso em 

09 de julho de 2017, às 15h46min. 
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 Para encerrar nossas pontuações de ocorrências da representação do negro nas 

nossas letras antes do século XIX, devemos falar do grupo de poetas árcades, de 

inspiração humanista, e que ao menos se ocuparam em mencionar este segmento étnico-

social em suas produções. O que nos leva a constatar que mesmo sendo secundarizado, 

desumanizado dentro de uma configuração de sociedade como a colonial, a 

representação do negro, em nossas letras, não foi totalmente apagada.  

 

Os membros do movimento de poesia chamado de Escola Mineira 

estavam, em sua maior parte, também envolvidos na conspiração 

política conhecida como Inconfidência Mineira. Tais poetas incluíram 

alguns negros em seus versos arcádicos, mas geralmente como figuras 

de fundo. O poema Quitubia, de José Basílio de Gama, entretanto, tem 

um herói que pode ser caracterizado como um “negro nobre” 
7
. No 

poema de Santa Rita Durão, Caramuru, há algumas estrofes dedicadas 

ao herói Henrique Dias 
8
. Cláudio Manoel da Costa fala de índios e 

africanos trabalhando juntos, em seu poema Vila Rica,
9
 e Alvarenga 

Peixoto menciona negros em seu canto genethliaco 
10

. Tomás Antonio 

Gonzaga descreve e critica vários aspectos da vida negra em suas 

ferinas Cartas Chilenas 
11

. Nelas fala das forças corruptoras das 

negras e da música africana. (RABASSA, 1965, p.84).  

 

 Posto isso, podemos finalmente começar a pensar na especificidade temporal do 

século XIX, como um momento de constructo – urgente e necessário – de uma ideia 

nacional, no qual a literatura desempenhou forte papel na fomentação de um repertório 

simbólico fundador. E faremos isto para pensar como a representação do negro e do 

mestiço nela se configurara.    

 No século XIX, a nação era tida como um princípio vital, organismo de 

estabelecimento da comunhão entre seus membros. Segundo Anderson (2008), a 

identidade nacional de uma comunidade se dá pela maneira como é imaginada. O 

marcador de sua alteridade no mundo. Neste sentido, consiste no modo peculiar de 

pensá-la e fazê-la acontecer. 

 O que não podemos deixar de pontuar é que esta preocupação em construir uma 

ideia de nação brasileira se deu por influência europeia. É dessa época o texto do 

francês Ernest Renan, O que é uma nação?, cuja finalidade é definir quais fatores 

devemos considerar como formadores de uma noção nacional. 

                                                           
7 José Basílio da Gama, Quitubia, Lisboa, Na officina de A. Rodrigues Galhardo, 1791. 
8 José de Santa Rita Durão, Caramuru, Rio de Janeiro, Garbier, 1913. 
9 Claudio Manoel da Costa, Obras poéticas, 2 vols., Rio de Janeiro. Garnier, 1903. 
10 Ignácio José de Alvarenga Peixoto, Obras poéticas, Rio de Janeiro, Garnier, 1865. 
11 Tomás Antônio Gonzaga, Cartas Chilenas, Rio de Janeiro, Ministério da Educação e Saúde, 1940.  
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 Renan diz ser a nação o conjunto de símbolos pelo qual os membros dessa 

comunidade se reconhecem. Conforme aponta Renan em 1882: “Na hora presente, a 

existência das nações é boa, necessária mesmo. Sua existência é garantia da liberdade, 

que seria perdida se o mundo não tivesse mais que uma lei e um mestre” (RENAN, 

2006, p.20). 

 Urgia o estabelecimento de um conceito capaz de delimitar fronteiras não 

somente territoriais, mas, sobretudo, simbólicas. E assim foi feito. Para ainda usar as 

palavras de Renan, a nação era tida como um “princípio espiritual”, um grande conjunto 

de símbolos que, comungados por um grupo de indivíduos, fazia com que estes se 

reconhecessem.  

 Renan argumenta que não é a língua, nem a religião, sequer a geografia o 

elemento formador de uma nação, mas sim, a comunicabilidade entre seus membros 

através de um conjunto simbólico. Por ser tão importante este fio que enovela os 

indivíduos a se reconhecerem pertencentes a uma mesma comunidade, este conjunto 

simbólico precisava ser cada vez mais fortalecido através de narrativas que o 

constituíssem.  

 Assim como também nos aponta Stuart Hall, ao apresentar a perspectiva 

defendida por Benedict Anderson: 

As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições 

culturais, mas de símbolos e representações. Uma cultura nacional é 

um discurso – um modo de construir sentidos que influencia e 

organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós 

mesmos. (HALL, 2014, p.31)  
 

 

 A cultura nacional, nesta perspectiva, é construída e mediada unilateralmente 

pelas instâncias de poder, enquanto os membros da nação, compartilhadores de um 

discurso unívoco, sentem-se envoltos nesta atmosfera. A fim de se criar essa rede de 

significados de autorreconhecimento, são produzidas narrativas
12

 que, além de 

divulgarem esses elementos simbólicos, ajudam a endossá-los. Por outro lado, Gomes 

(2014, p.39) diz ser: 

 

(...) lugar-comum na historiografia e da crítica brasileiras afirmar o 

empenho (uma literatura empenhada, uma cultura empenhada) de 

                                                           
12 O conceito de Nação como narrativa é desenvolvido por Homi Bhabha em dois textos fundamentais. No capítulo 

“DissemiNAÇÃO: o tempo, a narrativa e as margens da nação moderna”, presente na obra Local da cultura e no 

texto Nation and narration, que logo em breve aparecerão no corpus dessa discussão.  
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nossas letras na busca de uma identidade cultural da nação. O 

processo de diferenciação cultural da nação relaciona-se a formas de 

representação que ganham a função político-ideológica como traço 

articulador do projeto histórico de constituição dessa identidade.   

 

 A unicidade discursiva da identidade nacional e uma formulação de materiais 

empenhados em demarcar esse unilateralismo tornaram-se não só lugar-comum, mas 

inviável de se concretizar sem estarem passíveis de questionamentos agudos. 

Atualmente até o fazem, conforme anunciamos incialmente sobre o tal retorno de certo 

conservadorismo; mas não livres de questionamento e rejeição. 

 No entanto, este discurso empenhado, como bem sabemos, foi recorrente na 

produção cultural brasileira do século XIX. Uma literatura empenhada em firmar os 

pilares de uma tradição brasileira, de justificar nossas origens, de demarcar nossa 

identidade e de explicar nossa fundação.  

 

Justamente com a associação entre independência política e 

independência literária – a primeira delas já realizada, ao passo que a 

segunda ainda estava por fazer -, Ferdinand Denis apontou aos 

escritores brasileiros o espaço dentro do qual eles deveriam concentrar 

a sua atuação e o caminho a ser por eles adotado e percorrido. Tudo 

isso em seu Resumé de l’histoire litteráire..., de 1826, obra que muitos 

autores definem como um programa para a instituição de uma 

literatura verdadeiramente nacional. (ROUANET, 1991, p.241) 
13

 

 

 

 Denis contribuiu para a construção da ideia de nação no Brasil, via literatura, por 

meio de sua relação amistosa com os escritores brasileiros. Um dos temas mais 

marcantes foi o da natureza exuberante que, quase como “natureza-quadro, encarna com 

perfeição aquele exótico domesticado que, pela neutralização de qualquer estranheza, 

fez do Novo Mundo um verdadeiro painel pitoresco” (ROUANET, 1991, p. 247). 

 Outras duas ocorrências bastante comuns neste momento foram a abordagem do 

exílio e a alteridade linguística. A primeira contribuiu para a formulação de um jogo 

dual do lá e do cá, em que o lá representava a terra saudada, querida e superior: o 

Brasil. E o cá era o exílio, a ausência da grandeza da terra adorada: a Europa. 

                                                           
13 Citação extraída de Eternamente em berço esplêndido: a fundação de uma literatura nacional, inicialmente 

apresentado como tese de doutorado, no programa de pós-graduação da PUC-RJ (1989), e tornou-se livro, de autoria 

de Maria Helena Rouanet. A produção teve por ocupação da autora em estudar o viajante francês Ferdinand Denis, 

sua relação com o Brasil e com os intelectuais brasileiros. Costa Lima, ao prefaciar a versão em livro do estudo 

realizado, diz ser o viajante francês um nome fundamental para os pesquisadores que buscam entender a construção 

da ideia nacional brasileira no século XIX. Porém, ninguém havia desenvolvido um estudo desdobrando a 

abrangência da atuação do francês naquele momento tão importante de nossa história. É, portanto, creditado a autora 

o pioneirismo de realizar tal feito. 

 



P á g i n a  | 29 

 

Formulação tão presente na produção de nossos poetas Gonçalves Magalhães e 

Gonçalves Dias. 

 Esse sentimento ufanista, enaltecedor e de profundo sentimentalismo, ajuda a 

não somente construir uma ideia de paraíso, mas também escamoteia, em alguma 

medida (bem significativa), as reais problemáticas sociais, econômicas e culturais pelas 

quais atravessava a sociedade brasileira daquela época. 

 E não menos importante, o investimento em uma linguagem mais “abrasileirada” 

começa a se instaurar na produção literária romântica, com o propósito de se inscrever 

certa independência linguística de Portugal. Isto é, uma maneira (ainda que bastante 

embrionária) de se registrar as ocorrências linguísticas peculiares do Brasil. 

 Enfim, na temática da natureza exuberante, na eleição do indígena como herói 

nacional, em uma secundarização da representação da etnicidade do negro e do mestiço 

e em um registro linguístico do português brasileiro, produziu-se no Brasil do século 

XIX uma literatura romântica a que se designa como aquela empenhada em construir a 

ideia de nacional 
14

.  

 Vale pontuar aqui que não houve um apagamento definitivo da figura do negro e 

do mestiço em nossas letras nesta época, como nos mostra a produção condoreira de 

Castro Alves, o romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, As vítimas-algozes
15

 de 

Joaquim Manuel Macedo, entre outros. Porém, essa representação e protagonismo 

aparecem em casos pontuais, como estes. 

 Úrsula (1859), romance de Maria Firmina dos Reis, é uma obra pioneira e 

incomum em meio ao cenário da produção romântica do século XIX e justamente por 

tais motivos marca a historiografia da literatura brasileira.  

 É uma obra pioneira e incomum por ser o primeiro registro da nossa 

historiografia literária, de autoria afrodescendente, armado a partir de uma perspectiva 

interna da escravidão, e escrito por uma mulher. 

                                                           
14 É importante ressaltar que, ainda tendo sido eleitos esses símbolos, a abordagem acerca deles se operara de 

maneira, muita das vezes, não condizente com a realidade brasileira da época. A escolha e a abordagem heroica 

romantizada do indígena, por exemplo, não equivale à realidade de marginalização e violência sofrida por tal grupo 

étnico durante o processo colonial.   

15 Esta obra, mesmo trazendo a representação do negro com certa centralidade, representa-o de maneira negativa. 

Macedo, ao fim de cada novela que compõe a obra, verdadeiros quadros da escravidão, parece tentar convencer os 

senhores, via literatura, o quanto era perigoso manter escravos cativos em suas propriedades, já que estes sempre 

assassinavam seus donos para se vingarem de todo sofrimento a que foram acometidos. Seu gesto abolicionista, 

então, não parte de uma justificativa humanitária e, sim, da periculosidade que os negros escravizados ofereciam. De 

uma maneira ou outra, o fato é que não podemos deixar de pontuar esta produção como uma das representações do 

negro na literatura oitocentista. Mesmo dentro de um projeto de construção de brasilidade, como vimos, em que o 

negro e mestiço são praticamente desconsiderados, em absoluto, não podemos falar de um apagamento total.  
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 Apesar de a narrativa centrar nas “vicissitudes” de Úrsula, mulher branca, o 

romance traz uma representação do negro muito importante justamente por destoar/ 

“rasurar” o discurso – inclusive científico – que predominava na época sobre a 

inferioridade dos africanos.  

 Logo nas primeiras páginas da história, Túlio, negro e escravizado, é 

apresentado como jovem generoso que salvara Tancredo, homem branco, em um 

acidente: 

O homem que assim falava era um pobre rapaz, que ao muito parecia 

contar 25 anos, e que na franca expressão de sua fisionomia deixava 

adivinhar toda a nobreza de um coração bem formado. O sangue 

africano refervia-lhe nas veias; o mísero ligava-se à odiosa cadeia 

da escravidão; e embalde o sangue ardente que herdara de seus pais, 

e que o nosso clima e a escravidão não puderam resfriar, embalde – 

dissemos – se revoltava; porque se lhe erguia como barreira – o 

poder do forte contra o fraco. Ele entanto resignava-se; e se uma 

lágrima a desesperação lhe arrancava, escondia-a no fundo de sua 

miséria.  

(...)  

E o mísero sofria: porque era escravo, e a escravidão não lhe 

embrutecera a alma; porque os sentimentos generosos, que Deus 

lhe implantou no coração, permaneciam intactos, e puros como sua 

alma. Era infeliz; mas era virtuoso. (REIS, 2009, p. 22). 

 

 A descrição positiva de Túlio, operada pela autora logo no início do romance, 

parece “borrar” a cristalizada imagem negativa de brutalidade, aspecto animalesco e 

“irracionalidade” que predominava na sociedade brasileira acerca desse grupo étnico. 

 Além disso, podemos destacar também a fala ressentida da personagem Susana, 

preta cativa que conta a Túlio sobre seu processo diaspórico e as agruras pelas quais 

passou: 

Vou contar-te meu cativeiro:  

(...) Quando me arrancaram daqueles lugares, onde tudo me ficava – 

pátria, esposo, mãe e filha, e liberdade! Meu Deus! O que se passou 

no fundo de minha alma, só vós o pudestes avaliar!... 

Meteram-me a mim e a mais trezentos companheiros de infortúnio e 

de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. Trinta dias de 

cruéis tormentos, e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário 

à vida passamos nessa sepultura até que abordamos as praias 

brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão fomos 

amarrados em pé e para que não houvesse receio de revolta, 

acorrentados como animais ferozes das nossas matas, que se levam 

para recreio de ponteados da Europa. Davam-nos água imunda, podre 

e dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca: vimos 

morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e 

de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus 

semelhantes assim e que não lhes doa a consciência de levá-los à 

sepultura asfixiados e famintos! (...) 
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Túlio, meu filho, (...) a dor que tenho no coração só a morte poderá 

apagar! – meu marido, minha filha, minha terra... minha liberdade... 

Túlio ajoelhou-se respeitoso ante tão profundo sentir: tomou as mãos 

secas, e enrugadas da africana, e nelas depositou um beijo. (REIS, 

2009, pp.116-119). 

 

 

 Apesar de o relato proferido pela personagem parecer lugar-comum no quadro 

dos discursos denunciadores das atrocidades da engrenagem escravagista, é revelador e 

importante. Lembremos que o romance de Dos Reis é de 1859 – uma década antes de 

Castro Alves trazer imagens da atrocidade da diáspora dos negros escravizados em seu 

emblemático Navio negreiro. 

 Além disso, Dos Reis elege a voz enunciativa feminina para realizar a denúncia. 

Portanto, sua obra inscreve espaço significativo na cena literária do século XIX, 

constituindo, pois, importante reflexão da representação do negro. 

  Segundo Andreta e Alós (2013), Maria Firmina dos Reis rompe com as barreiras 

do privado – único local permitido para a atuação feminina, na sociedade patriarcal da 

época – para ganhar o público e tratar de um assunto de extrema importância social, 

política e econômica: o abolicionismo.  

 Precedente a uma clássica produção masculina acerca da abolição, como a de 

Castro Alves e José do Patrocínio, Úrsula é um romance armado de uma maneira 

bastante perspicaz, pois mesmo polarizando nitidamente a situação dos exploradores, os 

brancos, e os explorados, os negros, consegue divulgar suas ideias e sensibilizar o 

público do século XIX, predominantemente branco, com estratégias discursivas 

específicas. A ver: 

 

Destaca-se que, em Úrsula, Maria Firmina dos Reis traz a escravidão 

como algo “odioso”, mas nem por isso endurece a sensibilidade do 

jovem negro, o que seria uma chave para compreender a estratégia 

autoral de denúncia e combate ao regime sem agredir em demasia as 

convicções dos leitores brancos. Um exemplo seria Túlio, que é uma 

vítima, não um algoz, e sua revolta se faz no seu silêncio, já que Túlio 

não tem meios para confrontar o poder dos senhores. O 

comportamento de Túlio pauta-se em valores cristãos, apropriados 

pela autora com o objetivo de melhor pregar suas ideias (ANDRETA; 

ALÓS, 2013, pp.196-197) 
  

  

 Não somente a discussão proposta pela obra em si, o abolicionismo, tão 

necessário e corajosamente abordado pela literatura de Maria Firmina dos Reis, que nos 
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impressiona, mas sim, sua atitude enquanto mulher negra de se propor a utilizar a 

literatura como espaço discursivo de politização e denúncia.  

 Em pleno século XIX, em tempos de se criar uma ideia de nação romantizada, 

bela, de natureza exuberante e compensatória de todas as problemáticas sociais e reais 

da época, a autora se coloca como voz dissonante e questionadora da desumanidade 

sofrida pelo grupo étnico do qual fazia parte. 

 Em síntese, uma produção literária que inscreve (pelo menos se propõe) uma 

narrativa mais abrangente acerca da figura do negro. Seja por aquilo que se fala, seja 

por quem fala esta narrativa, seja pelo local discursivo de onde se fala. Ou ainda, seja lá 

por todas essas razões, Úrsula torna-se um marco crucial da representação negra em 

nossas letras.  

 Diante disso, podemos dizer que, mesmo com uma predominância da 

representação da figura do negro de maneira estereotipada em nosso panorama de 

produções literárias, há algumas obras que subvertem essa perspectiva, sublinhando 

uma nova maneira de se narrar essa etnicidade de modo mais crítico, coerente e 

positivo. 

 A elite brasileira letrada da época, cônscia de que na Europa a ideia de nação 

imperava, sentiu a necessidade de, naquele momento, instituir-se como nação, a fim de 

participar efetivamente do “concerto internacional das nações”, vendo-se no dever de 

também se empenhar em tal projeto para representar a realidade local. Logo após a 

criação em 1838 do IHGB (Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro), em 1844, o 

pesquisador alemão Von Martius vence o concurso proposto pelo Instituto de como 

estabelecer um plano modelo para se contar a história do Brasil.  

 

Em 14 de novembro de 1840 foi proposto um concurso acadêmico por 

Januário da Cunha Barboza. Seu objetivo era escolher um plano para 

escrever a história do Brasil. A existência de tal concurso demonstra o 

quanto os membros do Instituto se encontravam angustiados diante da 

imensa tarefa a realizar. Fazer do Brasil uma nação, munidos da 

pretensão de atingir um modelo idealizado de civilização europeia, 

estava longe de ser simples, pois o país reunia uma série de condições 

problemáticas. O sentido do concurso era o de definir um caminho, 

um roteiro que permitisse a superação de tais obstáculos, que 

contemplasse as diversas ambições por trás da escrita da história, e 

também, satisfizesse a sua ambição científica. O naturalista bávaro 

Karl Friedrich Philippe Von Martius venceu a disputa em 1847 com o 

artigo intitulado Como se deve escrever a história do Brasil. 

Considerou-se que o artigo satisfazia plenamente os objetivos dos 

quais se encarregava o Instituto. Originalmente publicado na revista 

do IHGB em 1844, o texto de Martius estabeleceu, de fato, as bases do 
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que deveria ser uma história científica da “nação” brasileira. 

(KHALED JR., 2010, p.73-74)  

 

 

 Os intelectuais do século XIX debruçaram-se no propósito de colaborar para a 

invenção da brasilidade, considerando alguns elementos como fortes símbolos na 

constituição da nossa identidade nacional, em detrimento de outros. 

  À exemplo disso, podemos pensar na escolha romantizada do indígena como 

representante mais emblemático da nação, rendendo só do romancista José de Alencar, 

três grandes obras que situaram essa figura como herói nacional ou pelo menos 

representante de destaque. São eles os romances, O guarani (1857), Iracema (1865), e 

Ubirajara (1874).  

 

(...) na perspectiva da literatura nacional, não se separa o conceito de 

nação do conceito de povo. No romantismo, a questão é idealizada (...) 

Ao retratar o homem brasileiro, imaginariamente, como o índio nobre 

e natural – ideal de povo – os autores efetuavam várias negociações e 

pactos. Fugiam da dura realidade de encarar o “povo” verdadeiro, o 

escravo. O negro e o mestiço, por muito próximos no contato 

cotidiano, e por denunciarem o tão pouco racional e iluminista o 

sistema de escravidão, foram evitados pelos românticos e só povoaram 

a literatura como tema problematizado, nas páginas naturalistas, em 

uma idealização ao contrário. (PEREIRA, 2003, p.196) 

 

 A literatura do século XIX, empenhada no projeto de construção da identidade 

brasileira, diminui/secundariza a etnicidade do negro como também forte elemento 

contribuinte para nossa formação. O que não equivale dizer ter sido ele apagado 

totalmente do nosso discurso literário, conforme pontuamos há pouco. 

 Entretanto, a maneira como é apresentado, por exemplo, em O cortiço de Aluísio 

Azevedo, já do final do século XIX (1890), faz com que possamos notar certo 

desprestígio em relação a esse grupo étnico.  

 A personagem Bertoleza, sempre suja a servir a todos na pensão movimentada 

de João Romão, em sua condição asfixiante de subserviência, aparece objetificada na 

obra e, só depois de sua morte, efetiva-se a tão almejada ascensão social de seu 

“companheiro”. “[...] e a Bertoleza sempre suja e tisnada, sempre sem domingo nem dia 

santo, lá estava ao fogão, mexendo as panelas e enchendo os pratos” (AZEVEDO, p. 

1993, p. 55). 
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 Assim como a mulata Rita baiana, que somente aos prazeres instintivos e sexuais 

estava para servir, sendo a responsável por desencaminhar Jerônimo, o português 

providente.  

 

Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que 

ele recebeu chegando aqui: ela era a luz ardente do meio-dia; ela era o 

calor vermelho das sestas de fazenda; era o aroma quente dos trevos e 

das baunilhas, que o atordoara nas matas brasileiras, era a palmeira 

virginal e esquiva que se não torce a nenhuma outra planta; era o 

veneno e era o açúcar gostoso; era o sapoti mais doce que o mel e era 

a castanha do caju, que abre feridas com o seu azeite de fogo; ela era a 

cobra verde e traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida, que 

esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe 

os desejos, acordando-lhe as fibras, embambecidas pela saudade de 

terra, picando-lhe as artérias, para lhe cuspir dentro do sangue uma 

centelha daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita de 

gemidos de prazer, uma larva daquela nuvem de cantáridas que 

zumbiam em tomo da Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar numa 

fosforescência afrodisíaca. (AZEVEDO, 1993, p.68) 

 

 Podemos notar nitidamente neste trecho a presença de qualificadores que 

encaminham o leitor para uma leitura lasciva da personagem Rita Baiana. Sua imagem é 

associada a vários elementos da natureza: serpente, castanha de caju, aroma de plantas 

silvestres. E, além disso, ajuda a repor os postulados circulantes na época: com a 

influência do clima tropical, o calor, o comportamento dos nativos brasileiros é 

estritamente “descontrolado”, “libidinoso”. 

  Neste sentido, Rita, a mulata, a síntese da miscigenação étnica, pode ser 

claramente lida como uma representação do “quão degenerado é o povo mestiçado 

brasileiro”; premissa tão comum nas teorias raciológicas e evolucionistas do século XIX 

e que tanto influenciaram a intelectualidade da época. 

 Dessa forma, Bertoleza e Rita Baiana encarnam a visão negativa circulante em 

relação à etnicidade dos grupos a que estão ligadas: o negro e o mestiço. O destino 

reservado a elas e aos que as acompanha é de entrave e impossibilidade 

desenvolvimentista, projeto de nação republicana vigente da época.  

 É bem certo constatar nuances entre as figurações dessas duas personagens na 

emblemática obra de Azevedo: enquanto Bertoleza personifica a figura da servilidade, a 

representação de Rita baiana associa-se à de sensualidade. Porém, ambas refletem uma 

inferiorização, seja por uma via ou outra, dos grupos a que pertencem. 

 A literatura de Azevedo, neste sentido, torna-se campo discursivo para deixar 

evidente a visada dos intelectuais acerca da situação da sociedade brasileira: um dos 
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grandes responsáveis pelo atraso do Brasil nos planos econômico, social e cultural era a 

presença de figuras como a de Bertoleza (negra) e Rita baiana (mulata). 

 Se por um lado os indígenas, massacrados ao longo dos séculos da dominação 

colonial, no momento da criação simbólica de uma identidade brasileira, são pensados 

como elementos representacionais, os negros, também maltratados pela lógica 

escravocrata sequestradora e desumana, ainda que nos tenham dado muitas 

contribuições que marcam substancialmente a nossa identidade, não tiveram, na 

literatura da época, seu espaço efetivo como partícipes nos discursos formadores da 

identidade nacional. Segundo Duarte, 

 

Vê-se a recusa de conferir ao negro um papel que não aquele 

determinado pelo imaginário oriundo do discurso discriminatório e 

traduzido em estereótipos que, de tanto se repetirem, terminaram 

confundidos com a própria natureza das coisas e dos sujeitos. 

(DUARTE, 2006, p.31). 

 

 A maior parte da literatura brasileira, empenhada no projeto de construção da 

identidade nacional, conforme vimos em Azevedo, traz uma representação do negro e 

do mestiço de modo depreciativo, animalizado, lascivo, feiticeiro, exótico. São vários os 

exemplos que corroboram para a formulação dessa imagem negativa. 

 Contudo, com o passar do tempo, começa a ser, felizmente, refutada por escritos 

mais críticos, que apresentarão a participação ativa e as particularidades do universo 

africano em solo brasileiro.  

 Mostrando, dessa maneira, uma real contribuição desse grupo na formação da 

nossa identidade. Sobre esta maneira mais crítica de representação do negro e do 

mestiço nos ocuparemos a exemplificar em breve. 

 O que se tinha por projeto de construção da nação no século XIX passa por 

profunda modificação graças à eclosão de intensos eventos do século XX. Utilizada em 

sua mais aguda força, essa ideia de nação desencadeou atrocidades grandiosas no 

mundo no início do século XX.  

 O conjunto simbólico que tornou um indivíduo pertencente à nação francesa, ou 

à inglesa, ou à austríaca, ou à italiana, fez com que alteridades fossem demarcadas e, 

com elas, fosse desencadeado o acirramento na busca de novas conquistas territoriais do 

neocolonialismo, estourando, assim, as duas grandes guerras mundiais, por exemplo. 

 A ideia de nação, então, mais uma vez ajudara a desencadear atrocidades. Logo 

em seguida, na década de 1940, desencadeia-se a Segunda grande guerra mundial 
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(1939-1945), na qual as nações envolvidas digladiaram em nome do orgulho e dos 

interesses individuais de suas comunidades. 

 Já na década de 1960, surgem produções intelectuais com a finalidade de 

repensar os discursos unívocos da nação. Com isso, aquelas vozes até então 

desconsideradas por tais discursos unilateralistas, passam a reclamar seus espaços. As 

fronteiras simbólicas começam a ser questionadas e a ideia de identidade nacional torna-

se ultrapassada, problematizada e até mesmo rejeitada. 

 Neste momento, surgem os estudos culturais
16

 que, como proposta de estudos, 

não se fixa como uma disciplina estanque, mas sim, como um espaço de investigação 

sobre a cultura a partir de diferentes óticas de contribuição: sociológica, histórica, 

antropológica, psicológica, filosófica, linguística, etc.  

 Os estudos culturais, neste sentido, politizam os discursos acerca da cultura e se 

predispõem a uma abrangência de abordagem muito maior que aquela unilateralista 

nacional. Conforme nos aponta Silva:  

 

As análises feitas nos Estudos Culturais não pretendem nunca ser 

neutras ou imparciais. Na crítica que fazem das relações de poder em 

uma situação cultural ou social determinada, os Estudos Culturais 

tomam claramente o partido dos grupos em desvantagem nessas 

relações. Os Estudos Culturais pretendem que suas análises funcionem 

como uma intervenção na vida política e social. (SILVA, 1999, p.134)  

 

 É de fato uma proposta mais “arejada” e de intervenção política efetiva no 

universo acadêmico acerca dessas problemáticas; como a do conceito de nação. Essa 

(in) disciplina
17

 tem como nome representativo Stuart Hall que, em diálogo com outro 

grande nome, Homi Bhabha, atuante intelectual dos estudos pós-coloniais
18

, começam a 

redimensionar a estrita noção do repertório da identidade nacional. 

                                                           
16 Os estudos culturais surgem nos fins dos anos de 1950, na Inglaterra, e ganham força nos anos de1960, com a 

criação do Center Contemporany Cultural Studies (CCCS), tendo como proposta basilar a investigação dos processos 

de criação e disseminação de produções culturais e seus efeitos de sentido, sem se fixar a uma só perspectiva. 

Decorrendo, daí, seu caráter abrangente para pensar diferentes repertórios de enunciação e recepção acerca da cultura.  

17 Há aqui um aproveitamento do título do ensaio de Beatriz Resende, A (in) disciplina dos Estudos Culturais, 

presente em seu livro Apontamentos de crítica cultural (2002), em que a pesquisadora aponta para o caráter 

transeunte dos Estudos Culturais, no que concerne às suas possibilidades de transitar entre diferentes disciplinas. O 

que já aponta desde o título do texto, a natureza “anti-disciplinar” deste campo de investigação. Fato este capaz de 

politizar a literatura, quando esta é analisada sob as lentes nada estanques dos Estudos Culturais.  

 
18 Os estudos pós-coloniais se referem àqueles desenvolvidos por pesquisadores “deslocados”, como o indiano Homi 

Bhabha e às indianas Gayatri Chakravorty Spivak e Leela Gandhi, bem como o palestino Edward Said. Esses autores 

têm suas teorizações fortemente amparadas nas questões de “alteridade”, “agenciamento cultural”, “subalternidade e fala”, 

“marginalização e narrativas da nação”, entre outros aspectos, que são emoldurados por falas marcadas pela própria condição dupla 
que atravessa suas existências.  
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 Paralelamente ao estabelecimento dos estudos culturais, outro grupo de 

intelectuais surge estabelecendo forte diálogo conceitual com os primeiros. Dentre eles, 

podemos destacar Spivak, Bhabha e Said. 

 A proposta desses intelectuais é justamente uma revisão crítica dos conceitos 

ligados à ideia de identidade cultural nacional. Passa-se a considerar pertinentes aquelas 

vozes acostumadas a existir à margem do repertório já instituído, a exemplo da voz de 

grupos étnicos marginalizados, a dos imigrantes, a das mulheres, entre outras.  

 Bhabha, em O local da cultura, por exemplo, inicia o capítulo 

“DissemiNAÇÃO: o tempo, a narrativa e as margens da nação moderna”, nos dizendo: 

“Vivi
19

 aquele momento de dispersão de povos que, em outros tempos e em outros 

lugares, nas nações de outros, transforma-se num tempo de reunião” (BHABHA, 1998, 

p.198). Ao fazer isto, acaba por revelar que a discussão da qual pretende se ocupar tem 

vistas com a sua própria condição.  

 Um pouco mais adiante deste mesmo material supracitado, o autor diz: “O 

discurso do nacionalismo não é meu interesse principal. De certa forma é em oposição à 

certeza histórica e à natureza estável desse termo que procuro escrever” (BHABHA, 

1998, p.199).  A partir dessa declaração, deixa-nos antever o redimensionamento que 

procurará desenvolver na escrita sobre a nação. 

  Isto é, não pretende reabastecer uma perspectiva saudosista e já legitimada 

como o discurso oficial. É a partir de outro viés (mais abrangente e complexo) que 

pretende falar sobre “o nacional”. 

 Bhabha (1998) aponta que toda nação é uma narração. E que essa narrativa se 

constitui de dois gestos enunciativos, aos quais acaba por designar como narrativa 

pedagógica e narrativa performativa, em que “o pedagógico funda sua autoridade 

narrativa em uma tradição do povo” (BHABHA, 1998, p.209), enquanto o performativo 

“intervém na soberania da autogeração da nação ao lançar uma sombra entre o povo 

como “imagem” e sua significação com um signo diferenciador do Eu, distinto do Outro 

ou o Exterior” (BHABHA, 1998, p.209). 

 Sendo assim, podemos dizer que, nesta visada, a nação não é somente um 

constructo de símbolos instituídos e compartilhados por seus membros, o povo, espelho 

dessa comunidade, mas sim, uma cisão entre este discurso horizontal, justificador e 

                                                           
19 Grifo meu para destacar a demarcação operada pelo autor da pessoa do discurso que, ao se projetar naquilo que vai dizer, indica 

de onde se fala, de que locus discursivo partem suas premissas: a vivência. Neste sentido, o uso verbal da primeira pessoa, 
juntamente com a seleção vocabular específica do verbo “viver”, marcam fortemente a experiência desse sujeito que enuncia.   
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pedagógico, com as vozes outras (minoritárias), que também participam da 

configuração da comunidade e que, em alguma medida, podem nos revelar muito mais 

amplamente sobre a dinâmica desse espaço inter-relacional.   

  
Os fragmentos, retalhos e restos da vida cotidiana devem ser 

repetidamente transformados nos signos de uma cultura nacional 

coerente, enquanto o próprio ato da performance narrativa interpela 

um círculo crescente dos sujeitos nacionais. Na produção da nação 

como narração ocorre uma cisão entre a temporalidade continuísta, 

cumulativa, do pedagógico e a estratégia repetitiva, recorrente, do 

performativo. É através deste processo de cisão que a ambivalência 

conceitual da sociedade moderna se torna o lugar de escrever a nação. 

(BHABHA, 1998, p.207)  

  

 

 Desta forma, podemos observar que a definição de nação cunhada no século 

XIX altera-se profundamente, alargando-se de acordo com o andamento da história da 

humanidade e de seus acontecimentos que, substancialmente, nos obrigou a nos 

reposicionarmos diante do mundo, de nós próprios e do “outro”.  

 

1.2 – Negritude e mestiçagem em pauta no Brasil pós-abolição 

  

 É válido esclarecer de antemão que não se pretende hierarquizar aqui as 

perspectivas acerca dos temas propostos: negritude e mestiçagem. De modo que não 

apontaremos uma ótica mais importante que a outra. Apenas nos deteremos a apresentar 

como esses temas surgem no bojo da preocupação intelectual a respeito da cultura 

brasileira e como foi abordado sob diferentes olhares e autores ao longo do tempo. 

 A passagem da sociedade escravista para a sociedade capitalista, no final do 

século XIX para o século XX, de uma estrutura monárquica para uma republicana, 

implicou profundas mudanças naquilo que chamamos de identidade nacional brasileira. 

Até então, na primeira metade do século XIX e boa parte da segunda metade, a ideia de 

nação era bastante restritiva, como nos aponta Ortiz:  

 

O movimento romântico tentou construir um modelo de Ser nacional; 

no entanto, faltaram-lhe condições sociais que lhe possibilitassem 

discutir de forma mais abrangente a problemática proposta. Por 

exemplo, O Guarani, que é um romance que tenta desvendar os 

fundamentos da brasilidade, é um livro restritivo. Ao se ocupar da 

fusão do índio (idealizado) com o branco, ele deixa de lado o negro, 

naquele momento identificado somente à força do trabalho, mas até 

então destituído de qualquer realidade de cidadania. (ORTIZ, 2006, p. 

37). 
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 Apesar da existência dos movimentos abolicionistas no curso do século XIX e 

de algumas figurações empenhadas em reclamar a notabilidade para as existências 

negras, inclusive na literatura, como o fez, por exemplo, o poeta Castro Alves, e outros 

autores pontuais, já mencionados na seção anterior, é somente depois da abolição que, 

de maneira efetiva, o negro passa a integrar as preocupações da intelectualidade 

hegemônica da época, no sentido de começar a ter de ser encarado como cidadão e 

figura constituinte da nossa formação identitária.  

 Durante todo o século XIX, exceto nos casos pontuais de resistência, o 

pensamento recorrente acerca deste grupo étnico era de inferioridade, dotado apenas de 

força física, fadado aos trabalhos brutais e pesados, por apresentar características 

próximas a da animalidade, conforme argumentavam categoricamente os discursos 

raciológicos da época. 

 Apesar de se dividirem em dois grandes grupos - os monogenistas e os 

poligenistas - os intelectuais europeus, principalmente os franceses, desenvolveram 

teorias raciológicas que relegavam aos negros um “estágio inferior” dentro de uma 

escala evolutiva de humanidade. 

 Em seu livro Nós e os outros: a reflexão francesa sobre a diversidade humana, 

mais especificamente no capítulo “Raça e racismo”, Todorov faz um levantamento dos 

principais teóricos racialistas franceses e das principais bases de sustentação de suas 

ideias. O conceito de raça era recorrentemente perseguido e as bases evolucionistas e 

deterministas relegavam ao negro um local de primitivismo, inferioridade e 

animalização. Como se estivessem em uma “etapa de infância” na história da 

humanidade.  

 Todorov (1993) apresenta como marco inicial das teorias raciológicas os estudos 

de Buffon, já no século XVIII, em Histoire naturelle, cuja tônica naturalista sublinha a 

diferenciação entre o Homem e os outros animais. Afirma ser a raça humana uma só, 

portanto, é um teórico monogenista, e defende ainda que o Homem difere dos outros 

animais pela sua capacidade de pensamento, pela comunicação através da linguagem e 

por sua capacidade de socialização.  

 Contudo, “não surpreende, portanto, ver que, ao lado da unidade de gênero 

humano, Buffon afirma uma hierarquização interna” (TODOROV, 1993, p.114), 

quando afirma que, apesar da unidade de raça humana, há algumas diferenças entre seus 
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comportamentos. O teórico acaba diferenciando os humanos em duas categorias: uns 

são mais polidos, enquanto outros mais brutos. E, nesse segundo grupo, identificam-se 

os negros. 

 Também Voltaire, ainda no século XVIII, apesar de concordar com o que fora 

apontado por Buffon no que diz respeito às faculdades que fazem identificar a natureza 

humana dos seres (pensamento, sociabilidade e comunicação), assume uma postura 

declaradamente poligenista, cuja base de diferenciação hierárquica entre as categorias 

de humanos é apontada abertamente. 

 Argumenta que existem diferenças cruciais entre brancos e negros e, ao 

caracterizá-los, relega ao segundo grupo uma descrição que os inferioriza, em tom 

pejorativo, aproximando-os de animais. Quando fala dos negros nunca deixa de dizer 

que sua cabeça é coberta de lã (como dos carneiros), e não de cabelos. E escreve 

deliberadamente: “os negros e negras, transportados para os países mais frios, aí 

produzem sempre animais de sua espécie” (TODOROV, 1993, p.116).  

 Segundo Todorov, são Buffon e Voltaire as duas grandes referências do século 

XVIII que já nos apontam como o negro é categorizado nos estudos sobre a diversidade 

humana: sempre em categoria/posição de inferioridade. Tais afirmações e discursos é 

que servirão de base para autores posteriores, já no século XIX, como Renan e Le Bon. 

  O que se convencionou chamar de racialismo vulgar consiste no conceito sobre 

as raças, difundido pelo pensamento ocidental durante o curso das décadas do século 

XIX, e que ficou sob a responsabilidade desses dois últimos nomes supracitados.   

 Assim como Renan, Gobineau e Taine, Le Bon é poligenista, e baseia-se em 

diferenças físicas, como a cor da pele e os estudos sobre a cranologia humana para 

afirmar que a humanidade é estratificada em raças superiores e inferiores. Renan, seu 

par na empreitada de divulgar as ideias racialistas e racistas, a respeito da considerada 

“raça branca superior”, afirma:  

 

Elas (essas duas raças, ariana e semita) possuem em comum, e 

exclusivamente, a soberana característica da beleza. (...) Essas raças 

jamais conheceram o estado de selvageria e têm a civilização no 

sangue. 

(...) É de se supor, portanto, que as raças civilizadas não atravessaram 

o estado selvagem e carregaram em si mesmas, desde o começo, o 

germe dos progressos futuros. (TODROV, 1993, p.124) 
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 Para Renan, a ideia de civilidade, beleza, progresso e superioridade estão 

destinadas quase como uma “missão” aos considerados pertencentes à raça superior 

branca. Estando os negros, os chineses e a chamada raça tártara destinados a uma 

subumanidade, por não possuírem tais atributos que lhes garantissem o progresso. 

 Segundo Todorov (1993, p.125): “A ideia de desigualdade das raças humanas é 

uma constante no pensamento de Renan, embora ele mesmo nem sempre dê muita 

atenção a isso”.  Sabemos bem terem sido pensamentos científicos dessa natureza que 

acabaram por justificar e endossar o tratamento de desumanidade endereçado aos negros 

pelos brancos nos processos de colonização e dominação no curso da História.  

 Após a abolição da escravatura no Brasil (1888), então, ainda pululavam com 

muita recorrência, fervor e naturalidade, as ideias raciológicas que acabamos de 

apresentar, desenvolvidas na Europa.  

 Baseando-se nelas, os negros, agora na condição de “ex-escravos”, 

representavam uma ameaça para as instâncias políticas, sociais, culturais e econômicas, 

uma vez que, segundo a lógica de tais teorias, eram pertencentes a uma categoria 

inferior de humanidade; eram ligados à desorganização, à barbárie, ao 

desencaminhamento do progresso/desenvolvimento da nova sociedade brasileira 

republicana que acabava de nascer.  

 Para resolver o problema, no intuito de “salvar” a nação recém-republicana do 

risco de se tornar “degenerada”, inicia-se a campanha de incentivo à imigração de 

europeus que, além substituírem a mão de obra antes escrava, viriam para embranquecer 

a população, em um projeto denominado eugenista.  

 Gobineau, grande incentivador da eugenia e da política de branqueamento no 

Brasil, alinhava-se ideologicamente a seus companheiros de teoria raciológica. E, sendo 

assim, foi um dos grandes responsáveis pela legitimidade, enquanto detentor do 

discurso cientificista tão aclamado na época, da ideia de inferioridade da raça negra, do 

firmamento de uma política racista, o que viera a ser conhecido posteriormente como 

racismo institucional. 

 Juntamente com a inserção do elemento negro nas preocupações de como 

entender a cultura brasileira, a mestiçagem destaca-se também como temática 

importante na pauta de nossos intelectuais
20

. É um tema que passa por uma série de 

                                                           
20 É importante destacar que a mestiçagem é um tema precedente a esse mencionado período. O que pode ser 

ratificado com a ficcionalização de José de Alencar, quando do encontro étnico entre o indígena e o homem branco, 

em Iracema, por exemplo; ou no trabalho de Von Martius, em 1844. Porém, o tratamento do tema da mestiçagem 
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visadas ao longo da história do Brasil, sob a égide de diferentes óticas e discursos. É 

vista de maneira positiva por certo grupo e em certo contexto histórico e social. Por 

outro lado, é severamente rejeitada por outro grupo.  

 Não podemos perder de vista que a motivação de uma visada positiva ou 

negativa acerca do tema mestiçagem sempre parte de questões políticas, ideológicas e 

culturais. Assim como ocorre com qualquer outro tema de mesma natureza. 

 Há um estudo que, em alguma medida, pode ser considerado pioneiro na 

discussão do elemento mestiço como marcador/produto da nossa inegável fusão étnica: 

A História da Literatura brasileira, de Sílvio Romero, publicado em 1888.  

 No capítulo VI, “Raças que constituíram o povo brasileiro: O mestiço”, Romero 

afirma: “O mestiço é o produto fisiológico, étnico e histórico do Brasil; é a forma nova 

de nossa diferenciação nacional” (ROMERO, 1980, p.120). 

 Apesar de não desdobrar a temática, ele aponta, no auge das teorias raciológicas, 

que nossa cultura é diferenciada pela presença inegável da mistura/fusão étnica. E, 

mesmo descrevendo pejorativamente a “raça” negra nas linhas precedentes às da citação 

feita acima, acaba por pontuar um traço importante de nossa identidade cultural e que há 

muito vinha sendo desconsiderada, não legitimada pela intelectualidade. 

 O contexto em que entoa essa declaração é do século XIX, cujas ideias 

recorrentes sobre o negro eram de primitivismo, brutalidade e coisificação. Ideias estas 

com as quais Romero também se alinhava. Porém, ele afirma a mestiçagem, às portas da 

abolição, que mal fora empreendida e compreendida ainda, como algo presente em 

nossa cultura. E mais: que a mestiçagem não era apenas um fenômeno fisiológico, mas 

sim, o mestiço é produto de uma reunião étnica e histórica. Isto é, recebe não só 

caracteres biológicos, mas,  sobretudo culturais, de diferentes matrizes, a contar com a 

africana/a negra.  

 Por mais paradoxal que possa parecer, talvez esse apontamento possa ser lido 

como certo pioneirismo do reconhecimento dessa etnicidade, haja vista a aderência de 

Romero, como falamos, às teorias raciológicas. Ao fazer essa afirmação, reitera suas 

ideias, logo em seguida, elaborando uma listagem sintetizadora, a qual se faz oportuno 

citar: 

  

                                                                                                                                                                          
com a presença negra na condição de “cidadão”, no pós-abolição, modifica-se, ganhando outras dimensões,  e passa a 

ter maior  recorrência na agenda da intelectualidade da época.  
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Sobre a questão étnica entre nós, minhas observações levaram-me às 

conclusões seguintes: 1ª – O povo brasileiro não corresponde a uma 

raça determinada e única; 2ª – É um povo que representa uma fusão; é 

um povo mestiçado; 3ª – Pouco adianta por enquanto discutir se isto é 

um bem ou um mal; é um fato e basta; 4ª – A palavra mestiçagem aqui 

não exprime somente os produtos diretos do branco e do negro e do 

índio; expressa em sentido lato todas as fusões das raças humanas e 

em todos os graus no Brasil, compreendendo também as dos diversos 

ramos da raça branca entre si (....) 6ª – O elemento branco tende em 

todo o caso a predominar com a internação e o desaparecimento 

progressivo do índio, com a extinção do tráfico dos africanos e com a 

imigração europeia, que promete continuar (...)  (ROMERO, 1980, pp. 

120-121). 

 

 

 O reconhecimento da mestiçagem como traço inegável de nossa identidade fica-

nos evidente através das afirmações realizadas por Romero nos tópicos sistematizados 

acima. Mas, ao mesmo tempo, percebemos que não há uma preocupação do autor em 

desdobrar o tema, conforme podemos notar na assertiva do terceiro tópico, quando diz 

não saber ainda se este traço da nossa cultura é algo bom ou ruim. Apenas existe e não 

podemos negá-lo. 

 Contudo, nota-se, apesar de não avaliar o fenômeno da mestiçagem positiva ou 

negativamente, que Romero acredita no projeto de branqueamento como solução, via 

imigração europeia, no momento recém-republicano brasileiro. 

  Fala, no item sexto, sobre o apagamento da cultura indígena e na redução quase 

erradicante da presença negra; contando com o término do tráfico negreiro. 

 Tais pretensões e perspectivas eram comuns nesta virada do século XIX para o 

XX: acreditar-se em um branqueamento progressivo da sociedade brasileira. O que 

tornaria, segundo as bases das teorias raciológicas e hierarquizantes, um sinal de 

progresso que viria se esboçar naquela nova sociedade. Afinal, era a raça branca, 

segundo tais teorias, aquela capaz de trazer o progresso, a civilização, por ser dotada de 

uma superioridade em relação às outras.  

 Porém, no transcorrer das três primeiras décadas do século XX, tais ideias 

raciológicas começam a se tornar obsoletas e surge, então, a urgência de se lançar outros 

olhares acerca dos sujeitos negros e mestiços como formadores da identidade nacional, 

sob diferentes prismas.   

 Não podemos negar que mais recentemente foram desenvolvidas releituras 

críticas acerca da mestiçagem, apontando-a como processo de apagamento da complexa 
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rede de identidades-matrizes, como as indígenas e africanas. A visada acerca do tema 

passou, então, a ser negativada pela militância negra.  

 Antes, porém, devemos nos reportar às contribuições de Gilberto Freyre, na 

década de 1930, em que desdobrou o tema da mestiçagem e trouxe uma visada positiva 

e justificadora de nossas raízes.  

 Com Casa Grande & Senzala (1933) e Sobrados e Mucambos (1936), Gilberto 

Freyre se propõe  apontar o quão retrógradas estavam as teorias raciológicas do 

branqueamento e investe em uma argumentação de que o povo brasileiro é um povo 

mestiçado, marcado pelos caracteres não somente fenotípicos, mas sobretudo, 

socioculturais de suas três matrizes formadoras: branco, índio e negro
21

.  

 Nesse sentido, inclui o negro como grupo humano contribuinte na nossa 

formação identitária não só biologicamente, mas também e, acima de tudo, 

culturalmente.  

 É inegável que essa formulação marca a historiografia dos estudos acerca da 

mestiçagem e da afrodescendencia no Brasil, pois passam a considerar o elemento negro 

como partícipe da nossa formação e o mestiço como produto dessa mistura, sintetizando 

a ideia que podíamos ter de identidade do povo brasileiro. 

 Segundo Costa (2001), são destacáveis três aspectos fundamentais apontados por 

Freyre acerca do português, e que facilitaram a mistura étnica em solo brasileiro: a 

miscibilidade, a mobilidade e a adaptabilidade climática deste colonizador, devido ao 

constante trânsito em que sempre viveu, entre a África, a Europa e a Ásia.  

 Freyre, ao considerar esses três caracteres do colonizador lusitano (quase em 

forma de elogio) e a “receptividade das mulheres negras”, circunscreve suas afirmativas 

num campo de problemas agudos e passíveis de contestação.  

 Ou seja, o autor quase elogia o português por seus atributos propensos à 

miscigenação e tende a apagar a violência que a mulher negra sofrera ao longo de todo o 

processo colonial. Não havia escolhas. A violação sexual fora naturalizada dentro 

daquela lógica. Não por passividade ou simples interesse de uma possível generosidade 

do senhor, caso gerasse um “filho bastardo”, mas sim porque estavam em condição de 

escravas, eram de propriedade deles e a eles estavam submetidas, sabe-se lá, a que 

situações e circunstâncias.  

                                                           
21

 Entende-se criticamente branco (o europeu), índio (o colonizado) e negro (o sequestrado) 
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 No clássico Casa grande & senzala, Gilberto Freyre narra uma história social do 

mundo agrário e escravista do nordeste brasileiro nos séculos XVI e XVII: 

 

(...) Do ponto de vista dele, a família patriarcal do nordeste do Brasil 

era o grande fator da colonização e o princípio único de autoridade, 

obediência e coesão. Vista por este ângulo, essa família podia integrar 

harmoniosamente a sociedade brasileira, pondo, assim, fim à 

persistente angústia da heterogeneidade racial, e ainda oferecer o 

“alívio” da democracia racial. (MUNANGA, 2008, p.76).  
 

 

 Com isso, podemos dizer que ao se instaurar o mito fundacional da nação e do 

povo brasileiro, as violências, os estupros, os sequestros e a dominação do colonizador 

diluem-se na mistura inevitável de nossa gênese.   

 Essa diluição, pois, passa a ser refutada por alguns nomes da militância negra, 

como Abdias Nascimento e Kabengele Munanga, que problematizam essa “inclusão” do 

elemento negro no processo de formação do povo brasileiro e apontam suas reais 

lacunas. 

 Estamos desde o início desse capítulo falando em diferentes processos de 

construção da nação. Primeiramente a do século XIX, que excluía o elemento negro, por 

este, sequer, ser considerado cidadão dentro da estrutura econômica e social vigente da 

época; a escravocrata.  

 Depois da abolição e com o nascimento de um Brasil republicano, não era mais 

possível desconsiderar sua presença e a do mestiço na sociedade brasileira. Porém, 

reconhecer de imediato e plenamente sua cidadania, como a de um branco, não era 

cabível para uma sociedade marcada pelos ideários evolucionistas e raciológicos. 

Instaura-se, então, um projeto eugenista, uma política de branqueamento que, 

progressivamente, tornaria o país mais desenvolvido, civilizado e branco.  

 Tornam-se obsoletos os postulados que sustentam este projeto de sociedade, o 

que faz com que surgisse uma nova narrativa que buscaria justificar nossa fundação 

enquanto povo, fazendo uma “inclusão” da figura do negro e conferindo ao mestiço a 

representação sintetizadora do que vem a ser o povo brasileiro. 

 A narrativa se difunde, casando-se perfeitamente ao projeto de dominação do 

governo estado novista de Vargas da década de 1930, na cena política da época. Brasil, 

o país do futuro, que resolve suas crises de identidade com o reconhecimento da 

imbricação entre as três matrizes étnicas. Imbricação esta que se daria de modo 

harmônico.  
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 Não podemos, como já fora aqui falado, desconsiderar as contribuições de 

Gilberto Freyre para a discussão desse tema tão complexo. Foi um intelectual que se 

ocupou a desenvolver um parecer acerca da identidade nacional e para isso, pensa na 

questão étnica de maneira pacífica e harmoniosa. O que lhe rendeu diversas críticas. 

 Para avançarmos na apresentação das visadas acerca do tema proposto aqui - a 

mestiçagem - não podemos nos esquecer de citar o livro de Abdias Nascimento, O 

genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado, cujo título já nos 

deixa antever qual a lente utilizada pelo autor para discutir as relações étnicas no país. 

 Os sintagmas nominais que compõem o título já antecipam, objetivamente, a 

discussão proposta por Abdias. O uso dos artigos definidos em “O genocídio” e em “do 

negro brasileiro” atribui especificidade ao processo/fenômeno pelo qual passou 

determinado grupo étnico-social na realidade brasileira. 

  A escolha vocabular de “genocídio” não se opera gratuita e aleatoriamente, haja 

vista que é um termo explorado pelo autor, a fim de justificar com maior nitidez o 

processo de apagamento e desvalorização da etnicidade negra no curso da nossa 

história. 

 Logo nas páginas iniciais da obra, mostra o significado do termo para direcionar 

nossa leitura em relação à situação da cultura negra no Brasil. E, dessa forma, 

dimensiona-nos a gravidade e a complexidade que se desenhou com o processo 

colonial. Por seu turno, o subtítulo, “Processo de um racismo mascarado”, já se impõe 

com teor argumentativo, como uma espécie de tópico frasal que assinala uma 

apresentação de tese a ser defendida por ele. Tal proposição, neste sentido, alinha-se 

perfeitamente com as refutações da harmonia proposta por Freyre.  

 Em outras palavras, a “democracia racial” mascara os desequilíbrios e conflitos 

étnicos, sociais e culturais presentes na sociedade brasileira, mostrando-se longe de 

equacionar tais problemas. Nesse sentido, podemos afirmar que o discurso defendido 

por Abdias Nascimento corresponde ao de Kabengele Munanga, quando este diz: 

 

O mito da democracia racial, baseado na dupla mestiçagem biológica 

e cultural entre as três raças originárias, tem uma penetração muito 

profunda na sociedade brasileira: exalta a ideia de convivência 

harmoniosa entre os indivíduos de todas as camadas sociais e grupos 

étnicos, permitindo às elites dominantes dissimularem as 

desigualdades e impedindo os membros das comunidades não brancas 

de terem consciência dos sutis mecanismos de exclusão da qual são 

vítimas na sociedade. Ou seja, encobre os conflitos raciais, 

possibilitando a todos se reconhecerem como brasileiros e afastando 
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das comunidades subalternas a tomada de consciência de suas 

características culturais que teriam contribuído para a construção e 

expressão de uma identidade própria. (MUNANGA, 2008, p.77)  

 

 

 A mestiçagem que explica a fundação da nação, que divulga um protótipo de 

brasilidade, baseando-se na harmonia entre o encontro étnico de três matrizes (a branca, 

a negra e a indígena) apesar de muito assimilada pelo imaginário social brasileiro, é 

passível de uma série de questionamentos, como os da citação feita acima, haja vista 

que pode ser lida como uma forma de encobrir os reais acirramentos existentes entre os 

grupos étnicos do país e suas tensas relações, remanescentes de um processo histórico 

real de colonização, escravista e de violência.  

 Neste sentido, pensaremos como podem se estabelecer pontes entre esta 

abordagem acerca das relações étnicas no Brasil, com o discurso literário proposto por 

Jorge Amado em Tenda dos milagres. Considerado um romance de tese acerca da 

identidade cultural do Brasil, calcada numa perspectiva de cisão, trata-se de uma 

narrativa em que vozes marginalizadas assumem um lugar significativo de enunciação. 

 Este fato ocorre com a figura marginalizada do protagonista Pedro Archanjo, 

que tenta inscrever a importância da presença negra na formação da sociedade 

soteropolitana. E isso talvez possa ser interpretado como um gesto narrativo 

performativo da nação, a rasurar os ditames estabilizados e convencionais. 

 Por se tratar de objeto literário em que se discutem as relações étnicas e seus 

acirramentos no seio da nação, notadamente o da etnicidade do negro e do mestiço, já 

podemos antever algum anúncio de sua performatividade narrativa, uma vez que 

reclama um espaço de visibilidade e respeito nesta chamada comunidade nacional 

brasileira.  

 E assim sendo, podemos dizer que, em alguma medida, funciona como reclame, 

como uma contra-narrativa
22

 da comunidade brasileira, buscando inscrever (e ao fazer 

isso, reescrever) tais grupos étnicos em nossa sociedade, cuja representação e 

representatividade por tanto tempo ficaram comprometidas. 

O que justifica todos estes desdobramentos em relação ao tema da mestiçagem é 

justamente a escolha da obra Tenda dos milagres de Jorge Amado (1969).  Um romance 

                                                           
22 As contra-narrativas da nação que continuamente evocam e rasuram as fronteiras totalizadoras – tanto reais quanto conceituais – 

perturbam aquelas manobras ideológicas através das quais “comunidades imaginadas” recebem identidades essencialistas 

(BHABHA, 1998, p. 211).  
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que tem como cerne central a abordagem das relações étnicas da sociedade brasileira e a 

mestiçagem como caminho de combate ao racismo. 

 A visada proposta pelo autor baiano em relação ao tema da mestiçagem divide 

opiniões acaloradas e, não obstante, polarizadas: de um lado, há quem aponte uma 

espécie de tributação realizada por Amado aos ideários de Freyre, em uma valorização 

do assimilacionismo proposto pela democracia racial.  

 Por outro lado, há quem encontre na visada positiva conferida à mestiçagem por 

Amado, um tom utópico, como aquele que acredita ser o reconhecimento da fusão 

étnica (e consequentemente da contribuição inegável da negritude), um dos caminhos de 

combate ao racismo. 

 De um modo ou outro, esta discussão acerca das relações étnicas presentes na 

obra de Amado serão especificamente exploradas no capítulo seguinte, a fim de situar o 

romance no seio dessa questão. Até mesmo como uma forma de tentarmos 

compreender, analisando, como se opera no campo ficcional criado por Jorge Amado, 

uma proposta de levantamento de tese acerca do Brasil frente aos seus complexos 

arranjos relacionais de etnicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 49 

 

2. Tenda dos milagres: uma permanência da utopia 

 

2.1- Jubiabá: primeiro marco de narrativa negra na produção amadiana  

 

 Ao falarmos no trato etnográfico da negritude presente na produção de Jorge 

Amado, pensamos de imediato em duas obras: Jubiabá (1935) e Tenda dos milagres 

(1969). Por isso, torna-se interessante realizarmos primeiramente uma apresentação e 

reflexão de Jubiabá, uma vez que esta pesquisa utiliza Tenda como objeto literário 

central para pensar na representação étnica do negro e do mestiço. Afinal, há quem 

associe intimamente as duas obras, como sendo o segundo romance uma espécie de 

atualização do tema, operada pelo autor, 34 anos depois
23

. 

 Publicado em 1935, Jubiabá é o quarto romance da produção de Jorge Amado e 

o primeiro em que o autor trata com especificidade a representação étnica do negro. 

Apesar de nos três romances anteriores podermos identificar figurações interessantes 

desse grupo étnico, como no romance de estreia, O país do carnaval (1931) e em cenas 

específicas de Suor (1934), é na saga de Antônio Balduíno, protagonista e herói de 

Jubiabá, que Amado apresentará a vida do povo negro e periférico de Salvador (BA). 

 O romance traz a figura do negro de maneira mais politizada, marcada pela 

consciência das personagens em relação à marginalização a que lhes foi imposta e pelo 

inconformismo que reclama por mudanças. A cultura afro-brasileira dos candomblés 

nos é apresentada com recorrência, detalhamento e de maneira positiva. Bem como a 

figura do líder religioso, Jubiabá, negro, ex-escravo, e com uma representação social 

muito importante para os excêntricos 24 do Morro do Capa negro na cidade de Salvador 

(BA) do início do século XX, onde e quando se situam o enredo da obra. 

 

 

                                                           
23 DUARTE, Eduardo Assis. Figurações da afro-descendência no romance de Jorge Amado. In: Colóquio Jorge 

Amado – 70 anos de Jubiabá. Salvador: Casa de palavras, 2006, p. 39.   

“Se Antônio Balduíno surge como primeiro herói negro de tonalidades épicas do romance brasileiro, Pedro Archanjo 

cumpre, 35 anos depois, o papel de intelectual afro-descendente identificado à negritude. Archanjo se preocupa não 

apenas com a aceitação do filho mulato entre os brancos, mas também em deter e refutar cientificamente o repúdio 

oficial à cultura afro-brasileira.”. 

GODET, Rita Olivieri-. Precariedade, mestiçagem e utopia: “O sopro de vida do povo brasileiro” no projeto literário 

de Jorge Amado. In: Jorge Amado – nos terreiros da ficção. Itabuna: Via litterarum; Casa das Palavras, 2012, pp. 62-

63.    

 
24 O adjetivo excêntrico aqui é imbuído do significado conceitual de excentricidade, de grupos sociais 

marginalizados, abordados no texto “Descentralizando o pós-moderno: o ex-cêntrico”. In: Poética do pós-

modernismo: história, teoria, e ficção. “O ex-cêntrico, o off-centro: inevitavelmente identificado com o centro ao 

qual aspira, mas que lhe é negado. Esse é o paradoxo do pós-moderno, e muitas vezes suas imagens são tão 

divergentes quanto o pode sugerir essa linguagem de descentralização”. (HUTCHEON, 1991, p.88).  
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Jubiabá trazia sempre um ramo de folhas que o vento balançava e 

resmungava palavras em nagô [...] aparecia em certos dias e também 

contava velhos casos, passados há muitos anos e misturava tudo com 

palavras em nagô, dava conselhos e dizia conceitos. Ele era como que 

o patriarca daquele grupo de negros e mulatos que morava no Morro 

do Capa Negro em casas de sopapo, cobertas com zinco. Quando ele 

falava, todos o escutavam atentamente e aplaudiam com a cabeça, 

num respeito mudo. (AMADO, 1977, pp. 15-16)  

 

 

 O pai-de-santo não era tido apenas como figura religiosa, mas também como 

espécie de força de coragem e inscrição da identidade afrodescendente no local onde 

vivia, representando uma visão menos previsível e socialmente mais ativa para os 

negros. 

 A oralidade – marca identitária crucial em diferentes culturas africanas - tem 

espaço representativo na narrativa de Amado. As histórias dos ABCs, literatura oral, 

contada por repentistas e outros narradores, traziam os feitos dos homens valentes e os 

ensinamentos de vida que, fundamentalmente, contribuíram para a formação do 

pequeno negrinho Antônio Balduíno, protagonista da obra, órfão e criado no Morro 

onde vivia Jubiabá. 

 

Como nas casas ricas tinha a tradição do tio, pai ou avô, engenheiro 

célebre, discursador de sucesso, político sagaz, no morro onde morava 

tanto negro, tanto mulato, havia a tradição da escravidão ao senhor 

branco e rico. E essa era a única tradição. Porque a [tradição] da 

liberdade nas florestas da África já a haviam esquecido e raros a 

recordavam, e esses raros eram exterminados ou perseguidos. No 

morro, só Jubiabá a conservava, mas isto Antônio Balduíno não sabia. 

Raros eram os homens livres do morro: Jubiabá, Zé Camarão. Mas 

ambos eram perseguidos: um por ser macumbeiro, o outro por 

malandragem. Antônio Balduíno aprendeu muito nas histórias 

heroicas que contavam ao povo do morro e esqueceu a tradição de 

servir. Resolveu ser do número dos livres, dos que depois teriam ABC 

e modinhas e serviriam de exemplo aos homens negros, brancos e 

mulatos, que se escravizavam sem remédio. Foi no Morro do Capa 

Negro que Antônio Balduíno resolveu lutar [...] Aquelas histórias, 

aquelas cantigas, tinham sido feitas para mostrar aos homens os 

exemplos dos que se revoltaram. Mas os homens não compreendiam 

ou já estavam muito escravizados. Porém, alguns ouviam e 

entendiam. Antônio Balduíno foi destes que entenderam. 

(AMADO, 1977, pp.26-27)  

 

 

 Conforme mostra o excerto, a tradição essencialmente africana era preservada 

pela figura de Jubiabá, via oralidade e, na medida em que ia sendo transposta para a 

realidade na qual os afrodescendentes se encontravam no Morro do Capa Negro, 
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ajudavam-nos a tomar consciência de sua condição étnico-social, servindo, dessa 

maneira, de encorajamento para se inscrever um novo caminho, que não o da 

exploração permanente. 

 Como podemos notar no trecho supracitado, logo no início do romance, Antônio 

Balduíno é apresentado como aquele que deseja, desde muito cedo, lutar contra a 

desigualdade étnico-social de que era vítima. E, assim, podemos ver como a oralidade 

fora importante para transmitir a resistência, a politização e a consciência social acerca 

desta situação.  

  Não podemos deixar de apontar que algumas descrições físicas dos negros na 

obra de Amado correspondem a certa brutalidade/animalidade, tão divulgadas 

pejorativamente na representação da etnicidade do negro e mestiço no discurso literário 

do século XIX. Contudo, tal fato não chega a tornar em hipótese alguma a obra de 

Amado uma espécie de repositora de tais postulados, muito pelo contrário.  

 A força balizadora do romance consiste justamente na politização dos negros no 

combate à desigualdade étnico- social, que os punha historicamente em desvantagem, 

bem como a expressão de elementos culturais de matriz africana como partícipes 

essenciais na nossa formação identitária. E isso sim, de fato, torna a obra Jubiabá um 

marco importante para a representação étnica do negro de forma mais crítica e completa 

em nossa literatura. 

 O traço político e a alta voltagem ideológica sublinham o romance em questão, 

assim como também ocorre com os outros romances deste primeiro momento de 

produção do autor baiano. Porém, perdemos bastante da proposta estética desenvolvida 

por Amado, quando adotamos como lente/chave de leitura apenas esses aspectos que, 

sem dúvida, já reconhecemos, possui grande relevo nessa produção.  

 Segundo Portella (1972, p.78): “Jorge Amado soube valorizar o negro, 

emprestando-lhe tessitura heroica e dele extraindo substância dramática convincente. 

Apesenta o negro não apenas em sua medida social, mas em suas inquietações íntimas”. 

Essa declaração realizada pelo crítico revela uma leitura mais aprofundada das 

dimensões que o romancista buscou atingir na representação do negro em suas letras.  

Ao se referir à obra Jubiabá, Portella aciona uma leitura que não apenas percebe 

o caráter ideológico/político do romance, mas também uma abordagem que envolve a 

dimensão do psiquismo humano do grupo étnico representado, que até então fora 

representado pejorativamente em nossa literatura como brutal, lascivo e animalizado.  
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Essa visada mais completa parece acenar para a sensibilidade do crítico Antonio 

Candido em seu ensaio de 1943, “Poesia, História e documento”, presente em Brigada 

Ligeira, quando nos aponta ser a produção literária de Jorge Amado (refere-se à dita 

“fase panfletária”, portanto, da década de 1930) calcada sobre a conciliação entre poesia 

e documento. Ou seja, Candido (1972) aponta que Jorge Amado utiliza a literatura como 

espaço discursivo-literário para dimensionar o negro não só política e ideologicamente, 

mas também, humana, estética e poeticamente. 

 Para ratificarmos o exposto acima, que nos valha, pois, a própria obra em 

questão. A descrição do jovem Balduíno, na flor de seus 15 anos, morador de rua, junto 

com outros meninos abandonados, vestindo farrapos de roupas que acham no lixo, no 

entanto, “riem todos em risadas claras e soltas. Os homens que passam veem apenas um 

grupo de meninos negros (...), que mendigam. Mas na verdade é o imperador da cidade 

e sua guarda de honra” (AMADO, 1977, p.49). 

 O riso apontado nesse trecho, assim como em vários momentos da narrativa, 

pode ser lido como forma de expressar a resistência e marcar a existência dessas 

personagens, mesmo diante do desigual sistema socioeconômico em que estão 

inseridos. 

 Em contraponto ao riso, o narrador de Jubiabá parece insistir em nos possibilitar 

o acesso a algumas das pesarosas elucubrações da personagem principal. É certo que 

Antônio Balduíno é apresentado como homem bonito, forte, valente e benquisto pelos 

seus; os considerados marginalizados. É o herói negro daquela gente, o portador da 

gargalhada farta e clara, sinal/evocação da liberdade que almeja/possui. Porém, há 

momentos em que é apresentado frágil, confuso e pensando complexamente sobre a sua 

realidade e sua condição existencial.  

 Citemos a cena do velório improvisado do companheiro de marginalização do 

protagonista, na liberdade moleca das ruas, no abandono desde muito cedo, O Anão, 

Viriato, amigo de convivência no botequim “Lanterna dos Afogados” e, também, na 

lida da cidade.   

 O corpo está inchado, os siris já o invadiram. Antônio Balduíno está perplexo 

diante da morte, que lhe atiça o pensamento sobre o abandono, a miséria compartilhada 

e o desfecho recorrente da vida daquela gente da qual também fazia parte. Frente a isso, 

realiza espécie de balanço sobre a condição existencial desses que participaram de sua 

existência, mas que sucumbiram.  
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 O corpo trêmulo de Baldo não pode se entregar à fatalidade. O corpo do herói 

negro está verticalizado, vivo e trêmulo, em contraponto ao corpo falecido, estirado no 

improviso de duas mesas ajuntadas no “Lanterna dos afogados”. 

  Mas ali não são somente dois corpos. São dois corpos que encarnam o motivo 

reflexivo do personagem negro, representado por Jorge Amado como aquele dotado de 

memória, revolta e consciência da necessidade de resistência e subversão daquela 

realidade. É preciso resistir. É preciso continuar a viver. Mas, ainda assim, a poética da 

morte assombra o herói.  

 
De repente, no meio de toda aquela gente, Antonio Balduíno se sentiu 

só com o cadáver e teve medo. Um medo doido. Ficou tremendo, 

batendo os queixos. Se lembrou de todo mundo: a tia Luísa que 

enlouquecera. Leopoldo que fora assassinado, Rozendo doente 

gritando pela mãe, Filipe, o Belo, debaixo do automóvel, o velho 

Salustiano se suicidando no cais, o corpo de Viriato, o Anão, cheio de 

siris que chacoalhavam. E pensou que eram todos eles muito infelizes, 

vivos e mortos. E os que nasceriam depois também. Só não sabia por 

que eram tão infelizes. O temporal apagou a luz do “Lanterna dos 

Afogados”. (AMADO, 1977, p.74) 

 

 Para fecharmos as citações do romance em pauta, traremos agora uma passagem 

que não se refere especificamente ao protagonista, mas um dos companheiros que o 

herói acabou fazendo em sua passagem pelas terras do interior do estado da Bahia, nas 

plantações de fumo. Moravam quatro numa casa de taipa. Balduíno, o protagonista, seu 

amigo acompanhante, o Gordo, Ricardo, o negro, e Filomeno. 

 Ricardo tinha pregado na parede um retrato de uma atriz nua, de cinema. Em 

noites de solidão, masturbava-se diante da foto, após o sono profundo de todos. Não 

precisamos realizar uma leitura muito forçada para notarmos a poeticidade como o 

narrador nos descreve e trata a sexualidade da personagem. 

 Afetado pela agravante desigualdade social a qual fora acometido, o corpo 

daquele homem tem a possibilidade da concretização do prazer. Mesmo diante da 

abismática crueza da miséria, fome e toda sorte de precariedade a que estavam 

relegados estes homens, Jorge operacionaliza uma descrição interessantíssima para nos 

apresentar certa dimensão poética da realização sexual de seus personagens. 

 O capítulo onde ocorre essa passagem chama-se “Mão”. Sendo metonímia e 

metáfora ao mesmo tempo, a mão pode ser apreendida duplamente enquanto símbolo. 

Isto é, tanto para a dimensão social/coletiva do trabalho, quanto para a dimensão 

individual da realização sexual da personagem; bem como símbolo representativo da 
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possibilidade de execução e, ao mesmo tempo, da mutilação física e social, quando ele a 

perde. 

 

Vinham para o terreiro após o jantar e eles que não tinham cinema, 

nem teatro, nem cabarés, tocavam violão e cantavam ao desafio. As 

mãos brutas dos homens negros tiravam das cordas sonoridades que 

enchiam de alegria e de tristeza os camponeses todos das plantações 

de fumo. Cantavam cantigas tristes, sambas alegres, e no desafio 

Ricardo era perito. As suas mãos corriam pelas cordas do violão e não 

eram mais aquelas mãos calosas da enxada e da terra. Eram mãos de 

artistas, rápidas e certas, que levavam ao coração dos homens a 

história de amores e de lutas. As mãos que antes davam o pão, davam 

agora a alegria na terra sem mulheres. Os violões repinicavam noite a 

fora e era o cinema, o teatro, o cabaré. (...) Quando o silêncio baixava 

sobre tudo, quando não se ouvia mais o som das violas e os homens já 

estavam estirados nos jiraus, o fifó apagado, Ricardo olhava o retrato 

da atriz nua com um leque cobrindo o sexo. (...) Puxa a coberta 

esburacada até o queixo. (...) Ele a despe devagarinho gozando os seus 

encantos um a um. (...) Não, não é a sua mão calosa que ele tem em 

cima do sexo. É o sexo alvo da atriz loira, que não está com vestido 

nem com leque e que ama Ricardo, trabalhador das plantações de 

fumo. Acorde quem quiser, porque ele não está fazendo nada demais, 

ele está apenas amando uma mulher bonita, de seios duros e de ventre 

redondo. A sua mão é uma mulher. (...) Num domingo Ricardo disse 

que ia pescar nas águas do rio. Tinha comprado uma bomba e com ela 

esperava matar muito peixe. (...) Ricardo preparou a bomba e acendeu 

a mecha. Sorria. Estendeu as mãos para frente, mas antes que jogasse 

a bomba ela estourou, levando-lhe as mãos e os braços, encharcando o 

rio de sangue. Ricardo olhou os cotós dos braços e era como se 

houvesse se suicidado. (AMADO, 1977, pp. 123-124). 

 

 

 Através dessa passagem, podemos afirmar que o romance de 1935 de Jorge 

Amado pode ser lido a partir de outras chaves que não apenas a da categorização 

estanque do partidarismo panfletário
25

. E, sendo assim, poderemos vislumbrar, talvez, 

                                                           
25 Esta chave de leitura é adotada até mesmo pela crítica que se compromete a uma leitura mais detida e preocupada 

com a obra amadiana. Reconhece-se a importância do romance de 1930, mas sempre traçando a voltagem ideológica 

e a temática partidária das narrativas. O que acaba por não desrecalcar efetivamente esta dita “primeira fase” do autor 

daquele seu rótulo recorrente de “fase panfletária”. Para citar ocorrências dessa visada, podemos nos reportar ao 

próprio Eduardo Assis Duarte, em: DUARTE, Eduardo Assis. Figurações da afro-descendência no romance de Jorge 

Amado. In: Colóquio Jorge Amado – 70 anos de Jubiabá. Salvador: Casa de palavras, 2006, p. 37. O pesquisador 

argumenta que, em alguma medida, a representação da etnicidade do negro, ao fim do romance Jubiabá, fica 

obscurecida pelo fator econômico. Nas palavras de Duarte: “evidencia-se a apropriação da problemática étnica pelo 

discurso marxista-leninista adotado pelo escritor.”.  

ROSSI, Luiz Gustavo Freitas. A militância política na obra de Jorge Amado. In: Caderno de leituras - O universo de 

Jorge Amado. São Paulo: Companhia das letras, 2008, pp. 27-28. O antropólogo afirma que Jorge Amado destina 

baixa densidade psicológica a seus personagens dos romances produzidos na década de 1930, e atribui grande relevo 

ao caráter doutrinário do partidarismo panfletário. Fato que repõe uma avaliação reducionista à produção do autor.  
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outros traços estéticos até então secundarizados, para esta tão importante produção do 

autor baiano.  

 O que vale mesmo pontuar é o fato de esta obra, já em 1935, ser atravessada 

tanto pela motivação política quanto por uma elaboração estética/poética do negro, a 

conferir-lhe uma efetiva centralidade.  

 Dessa forma, servindo como obra paradigmática, dentro da produção amadiana, 

para o romance Tenda dos milagres, objeto literário eleito para nossa investigação, no 

que tange a representação da etnicidade do negro e do mestiço.  

 

2.2 – Tenda: apresentação, repercussão e olhares sobre a obra 

 

 Tenda dos milagres, romance escrito em 1969, é designado como romance de 

tese por alguns estudiosos da obra amadiana
26

. Classificação cabível, se levado em 

consideração o mote temático sobre o qual repousa a trama: a luta de Pedro Archanjo, 

protagonista, pelo reconhecimento da mestiçagem cultural como solução no combate ao 

racismo no Brasil. 

 Como vimos anteriormente, a questão étnica, sobretudo dos grupos 

marginalizados, negros e mestiços, já serviu de motivação composicional para Jorge 

Amado no início de sua carreira enquanto escritor. O romance Jubiabá nos constata 

nitidamente isso.  

 Porém, é em Tenda que essa discussão comportará complexidades e 

redimensionamentos, podendo ser lida até mesmo como a nova forma que Amado passa 

                                                                                                                                                                          
Além desses dois brasileiros, podemos citar o artigo do português Fernando Cristóvão (2012), em evento 

comemorativo ao centenário de Amado, em Portugal, que intitula seu trabalho de Jubiabá ou a pedadogia da 

revolução, já deixando antever pelo próprio título sua visada em relação à obra em questão. O autor restringe-se a 

afirmar o panfletarismo presente na obra amadiana, não considerando os signos afro-brasileiros centralmente 

registrados no romance. Disponível em: <https://www.lusosofia.net/textos/20121023-

cristovao_fernando_jubiaba_ou_a_pedagogia.pdf> . Acesso em 23/07/2017, às 17h05min. 

26 RIBEIRO, Gilvan Procópio.  Tenda dos milagres: Arcanjos e Iabas nas ladeiras da Bahia. In: FARIA, Alexandre, 

PENNA, João Camillo, PATROCÍNIO, Paulo Roberto Tonani do (orgs.). Modos da margem: figurações da 

marginalidade na literatura brasileira. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2015.  

“Trata-se de um romance de tese, libelo violento e bem-humorado contra as doutrinas que preconizam a 

superioridade da pureza racial.” (RIBEIRO, 2015, p. 103).  
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a ficiconalizar sua nova postura enquanto intelectual, diante da questão identitária 

brasileira 
27

.  

 Os elementos que compõem a narrativa, desde os personagens, seus diálogos, os 

ambientes, o foco narrativo duplicado, enfim, a própria montagem do material ficcional, 

já dialoga com o conteúdo/tese a ser abordado por ele: tudo é duplo ou híbrido. Isto é, a 

armação do romance tem vistas com a tese empenhada nele próprio; a da mestiçagem-

solução. 

 A trama é ambientada na sociedade soteropolitana em dois momentos distintos: 

o da virada do século XIX para o XX, até o ano de 1943, quando da morte de Pedro 

Archanjo; e, também, no ano de 1968, quando a enunciação se faz presente.  

  Como bem lembrou o ensaísta Gilvan Procópio, no mesmo trabalho 

referenciado acima, os títulos de cada capítulo de Tenda remetem aos “antigos títulos de 

folhetim ou às narrativas de Cordel”. O caráter duplo da narratividade já aparece no 

primeiro capítulo do romance. 

 O título enunciado/narrado pela voz em 3ª pessoa: “De como o poeta Fausto 

Pena, bacharel em ciências sociais, foi encarregado de uma pesquisa e a levou a cabo”; 

é interrompido pela voz do próprio Fausto Pena, narrador-personagem, que diz: 

“Encontrarão os leitores, nas páginas que se seguem, o resultado de minha pesquisa em 

torno da vida e obra de Pedro Archanjo” (AMADO, 1979, p.19).  

 Esta diegese proferida por duas vozes distintas tornam a narrativa mais dinâmica 

e movimentada, exigindo grande atenção do leitor e revelando um trabalho 

composicional mais complexo do escritor. 

 Antonio Olinto, em ensaio crítico no mesmo ano do lançamento da obra, diz ter 

Jorge Amado operado uma verdadeira revolução literária com a publicação de Tenda 

dos milagres, no que concerne à estruturação do romance em dois planos temporais e 

também por estar o romance assentado sobre uma linguagem visceral e comunicativa.  

 

(...) é em Tenda dos milagres que a revolução jorgiana atinge campo 

mais vasto. Conseguiu ele na história de Pedro Archanjo renovar a 

ficção. O domínio que o autor revela agora de uma língua brasileira 

                                                           
27 Calixto (2016) argumenta em sua tese de doutoramento que no período de 1958-1984, Jorge Amado permanece 

com uma postura politizada enquanto intelectual, porém, sob outros contornos e matizes. Se antes seu discurso 

partidário e militante tendia às polarizações: Branco X Negro; Rico X Pobre; Erudito X Popular, etc; depois de seu 

desligamento ao PCB (Partido Comunista brasileiro), apesar de não perder sua politização, acaba por assumir uma 

atitude crítica-reflexiva mais flexibilizada. Esta nova postura, pois, é ficcionalizada em romances de fundo político, 

porém, de abordagem menos explicitada e endurecida, como fizera nos romances iniciais da década de 1930. 
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que estava – e está – aí, cria uma nova literatura brasileira. A 

revolução é maior e mais ampla, mais segura e significante, pelo fato 

de Jorge Amado realizá-la com naturalidade. Note-se que não há 

propriamente naturalidade em arte – e o que nos parece natural no 

autor de Tenda vem de uma prolongada elaboração literária – mas há 

naturalidade, sim, no modo como um instrumento é manejado. (...) De 

repente, uma palavra como conversê aparece no meio de uma frase 

como o que de mais natural possa existir – e assim todo um 

vocabulário nosso que ainda não entrara na literatura participa da 

narrativa. Não apenas vocabulário, mas um modo de juntar palavras e 

com elas formar frases. Jorge Amado leva mais longe as pesquisas 

verbais da literatura brasileira, exatamente porque o faz a partir da fala 

e de uma existencialidade. Pedro Archanjo e os personagens que o 

envolvem saem com firmeza das palavras com que o narrador os 

mostra. (OLINTO, 1972, p. 205). 

 

 

  Apesar de os apontamentos acima terem sido feitos no momento acalorado da 

publicação do livro, Olinto toca em alguns aspectos importantes da produção amadiana, 

como, por exemplo, o processo complexo de armação do romance e o manejo com a 

linguagem.  

  Amado produz uma narrativa marcada por uma comunicabilidade altamente 

dinâmica, valendo-se de uma linguagem tão peculiar e vivaz das personagens, que acaba 

por reclamar também uma postura enunciativa vivaz do próprio narrador, 

potencializando, assim, a força de expressão do romance. 

 Antes de adentrar o primeiro capítulo, há algumas páginas de abertura, cujo 

intuito é ambientar o leitor em relação ao terreno no qual se instalará a narrativa. É feita 

uma espécie de preâmbulo sobre a atmosfera do local por onde se desenrolará o viço das 

cenas.  

 É pertinente comentar algumas de suas passagens, pois são essas descrições que 

anteciparão, através da tonalidade sugestiva do narrador em 3ª pessoa, o caráter crítico-

reflexivo que reside na obra. 

 

No amplo território do Pelourinho, homens e mulheres ensinam e 

estudam. Universidade vasta e vária se estende e ramifica (...) em 

todas as partes, onde homens e mulheres trabalham os metais e as 

madeiras, utilizam ervas e raízes, misturam ritmos, passos e sangue; 

na mistura criaram uma cor e um som, imagem nova, original. Aqui 

ressoam os atabaques, os berimbaus, os ganzás, os agogôs, os 

pandeiros, os adufes, os caxixis, as cabaças: os instrumentos pobres, 

tão ricos de ritmo e melodia. Nesse território popular, nasceram a 

música e a dança (...) (AMADO, 1979, p.13) 
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 Nesse trecho, podemos notar a valorização da diversidade cultural e, sobretudo, 

da mistura de diferentes saberes. Mais adiante, o narrador-descritor arrola vários 

instrumentos musicais de origem africana e diz serem eles instrumentos pobres, todavia, 

os responsáveis pela produção de ritmo e melodia ricos, o que denota uma valorização 

da produção cultural deste grupo identitário. 

 Não há dúvidas de que a obra amadiana destaca as contribuições culturais da 

identidade negra no processo de formação da cultura brasileira.  Os instrumentos 

musicais, a corporeidade, a forte influência da oralidade e tantos outros aspectos 

trazidos pelos negros durante o processo de escravização colonial ganham acentuado 

valor e centralidade no discurso de um dos maiores nomes da prosa modernista 

brasileira. 

 No trecho abaixo, também fica evidenciado o valor positivo conferido pelo 

narrador-descritor à produção de agentes culturais diversos e, principalmente, a dos 

artistas populares.  

 
Trovadores, violeiros, repentistas, autores de pequenas brochuras, 

compostas e impressas na tipografia de mestre Lídio Corró e em 

outras desprovidas oficinas, vendem a cinquenta réis e a tostão o 

romance e a poesia no livre território. São poetas, panfletários, 

cronistas, moralistas. Noticiam e comentam a vida da cidade, pondo 

em rimas cada acontecido e as inventadas histórias, umas e outras de 

espantar (...). Protestam e criticam, ensinam e divertem. (AMADO, 

1979, p. 15)  

 

 

 

 Fala-se aqui sobre a expansiva movimentação cultural e quão relevante é a 

colaboração de artistas do povo nessa dinâmica. A realidade transforma-se em arte, no 

bojo da inventividade popular. 

 A capacidade de criticar e protestar, mas também de ensinar e divertir é 

operacionalizada por esses artistas. Sendo assim, são destituídas as fronteiras estanques 

que separam o povo da participação efetiva da produção cultural. Abaixo outro trecho 

interessante: 

 

Nas barracas as folhas, os obis e os orobôs, as mágicas sementes 

rituais, somam-se à medicina. Dona Adelaide (...) conhece cada conta 

e cada folha (...). Sabe das raízes, das cascas de pau, das plantas e 

capins e de suas qualidades curativas: alumã para o fígado, erva-

cidreira para acalmar os nervos (...) quebra-pedra para os rins, capim 

santo para a dor de estômago, capim barba-de-bode para levantar 
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cacete e ânimo. Dona Filomena é outra sumidade (...). Um médico 

aprendeu com ela uma receita para lavar o sangue, mudou-se para São 

Paulo e enriqueceu curando sífilis. (AMADO, 1979, p.17) 

 

 

 Podemos notar mais uma aproximação entre dois universos distintos do 

conhecimento: o saber popular e o saber científico. As conhecedoras das ervas e plantas 

medicinais, Dona Adelaide e Dona Filomena, exercem, na “universidade livre”, o papel 

de auxiliar na resolução das mazelas do corpo.  

 Interessante assinalar o fato de o narrador-descritor trazer a figura de um médico 

– quem geralmente goza de um prestígio social e intelectual – como aprendiz. Afinal, 

ele se valeu de uma técnica advinda do saber popular.  

 Ao mesmo tempo em que nos expõe a possibilidade do diálogo entre os 

diferentes grupos socioeconômicos e culturais, dá destaque maior aos saberes advindos 

do povo. Outra ocorrência interessante segue abaixo: 

 

Na Tenda dos Milagres, Ladeira do tabuão, 60, fica a reitoria dessa 

universidade popular. (...) Ali bem perto, no Terreiro de Jesus, ergue-

se a Faculdade de Medicina e nela igualmente se ensina a curar 

doenças, a cuidar de enfermos. Além de outras matérias: da retórica ao 

soneto e suspeitas teorias. (AMADO, 1979, p. 17)  

 

 

 Neste momento, revela-se uma avaliação a respeito de dois ambientes distintos, 

mas que desempenham papel equivalente. Afinal, tanto a universidade popular quanto a 

Faculdade de Medicina produzem e movimentam o conhecimento.  

 Convém pontuar que não só estão em igualdade, mas também, implicitamente, 

ao se qualificar o substantivo “teorias” com o adjetivo “suspeitas”, acaba-se pondo em 

questionamento a imagem de credibilidade que tende a circular acerca do espaço 

acadêmico, cujo traço de legitimidade e respeito muitas vezes se sobrepõe. 

 Dessa forma, observamos que o gesto descritivo-narrativo das páginas de 

abertura de Tenda dos Milagres já insinua, mapeando, a atmosfera sobre a qual repousa 

todo o romance: o da conciliação de diferentes grupos humanos que coexistem em um 

mesmo espaço e fazem este se movimentar através da inevitável mistura, apesar de suas 

diferenças, acirramentos, lutas pela igualdade de direitos e das tensivas relações de 

poder. 
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 Logo em seguida, a narrativa se inicia de fato. No primeiro capítulo, ocorre a 

chegada do personagem estrangeiro, o renomado cientista James D. Lenvenson à cidade 

de Salvador (BA): 

 

Tudo começou com a chegada ao Brasil do famoso James D. 

Levenson, “um dos cinco gênios do nosso século”, segundo a 

Enciclopédia britânica: filósofo, matemático, sociólogo, antropólogo, 

etnólogo, muita coisa mais, professor de Columbia University, Prêmio 

Nobel de Ciência, tudo isso e, como se tudo isso não bastasse, norte 

americano. Polêmico e atrevido, revolucionara a ciência 

contemporânea com suas teorias: estudando e explicando, de ângulos 

imprevistos, o desenvolvimento da humanidade, chegou a conclusões 

novas e audazes, numa reformulação de teses e conceitos. Para os 

conservadores, era um perigoso herético: para seus alunos e 

partidários, um deus; para os jornalistas, uma benção do céu, pois 

James não media palavras nem opiniões. (AMADO, 1979, p.29). 

 

  

 A descrição aponta para o alto nível de intelectualidade do pesquisador 

estrangeiro. E é justamente esta personalidade quem fará a declaração de que sua vinda 

ao Brasil se justifica pelo interesse em saber mais sobre Pedro Archanjo, figura, 

segundo ele, de alta sensibilidade social e de grande importância para as ciências 

humanas.  

 “Quem é esse tal de Pedro Archanjo, do qual nunca se ouviu falar? – 

interrogavam-se os jornalistas, boquiabertos” (AMADO, 1979, p.30). Importante 

observar o contraponto entre o tratamento concedido pelos próprios soteropolitanos em 

relação ao pesquisador estrangeiro e o apagamento da memória de uma personalidade 

como Pedro Archanjo, tão importante no mapeamento dos valores identitários baianos.   

 

 

Ora de súbito, não só os jornalistas, mas os poderes públicos, a 

Universidade, os intelectuais, o Instituto, a Academia, a Faculdade de 

Medicina, os poetas, os professores, os estudantes, a classe teatral, a 

numerosa falange da etnologia e da antropologia, o Centro de Estudos 

Folclóricos, a turma do turismo e outros desocupados, todos se deram 

conta de que possuíamos um grande homem, um autor ilustre, e o 

desconhecíamos, não lhe dávamos serventia sequer em discursos, 

relegando-o ao anonimato mais completo, sem nenhuma promoção. 

Começou então a corrida em torno de Archanjo e de sua obra. Muito 

papel, muita tinta e muito espaço no jornal foram gastos, a partir da 

entrevista de Levenson, para saudar, analisar, estudar, comentar, 

louvar o injustiçado escriba. Era necessário tirar o atraso, corrigir o 

erro, apagar o silêncio de tantos anos. (AMADO, 1979, p. 33).  
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 Foi necessária a legitimação daquele que vem “de fora” para que aquela 

comunidade começasse a olhar para dentro de sua própria história. Há, porém, uma 

empreitada de reversibilidade do apagamento dessa memória tão importante. Empenha-

se uma tentativa de reconstituição e, para isso, o jornalista e poeta Fausto Pena é 

incumbido. Dessa forma, começam as apresentações das andanças do líder do povo. 

 Ao se processar a reconstrução da história do personagem Pedro Archanjo, faz-

se concomitantemente uma revisitação à memória do povo marginalizado da cidade da 

Bahia, de quem Mestre Archanjo era líder.  

 As descrições começam na descoberta do corpo desfalecido do protagonista ao 

pé de uma ladeira. Da remoção de seu corpo, do movimento de recolhida de dinheiro 

para a realização de seu enterro, até a pesada notícia que logo se espalhou pela cidade; 

enfim, da constatação da morte ao enterro, o narrador realiza uma caracterização 

reveladora sobre o locus social do protagonista.  

 Houve tentativa arbitrária de impedimento por parte de uma autoridade jovem 

que estava presente na hora da remoção do corpo de Mestre Archanjo da sarjeta, mas, 

por fim, este fora liberado e durante a curta viagem o narrador nos mostra que o cortejo 

era composto por pessoas marginalizadas na sociedade, mas que tinham o respeito de 

Mestre Archanjo e o transporte em uma carroça parecia até mesmo “invenção” do 

próprio defunto. 

 Podemos adotar como possível leitura o fato de que Amado constrói 

expressivamente uma personagem que encarna de maneira muito nítida a sua própria 

atitude política renovada: a da flexibilização das fronteiras para que haja a possibilidade 

de diálogo. “Conciliar para progredir”; eis a utopia.  

 Isso não significa dizer que havia uma ingenuidade celebrante da diversidade, 

apagando-se uma História de lutas, resistências, violência e colonização, como foi a 

nossa.  

 Pelo contrário, a mestiçagem cultural, a mistura encarnada e defendida pela 

própria figura de Archanjo não deve ser lida apressada e deliberadamente como uma 

intenção de apagar as violências e descompassos de nossa historicidade, mas como uma 

forma de não polarizar identidades, de modo a tender sempre ao confronto muitas vezes 

improdutivo.  

 Pretende-se, a bem da verdade, o estabelecimento do diálogo, do respeito e 

reconhecimento da importância de todas as contribuições socioculturais dos diferentes 

povos que aqui estiveram. 
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 O importante é termos em vista que “a arte do encontro” proposta pela ficção 

amadiana não deixa de olhar no retrovisor da História as marcas da violência, 

escravização, genocídio do povo que sempre esteve em desvantagem neste país, como, 

por exemplo, o povo negro.  

 A proposta/tese do romance do escritor baiano, por seu turno, intenta fazer com 

que reconheçamos o traço de miscigenação étnica e cultural que, inevitavelmente, 

marca a nossa identidade, sem deixar de reconhecer a importância dos grupos 

sociais/identitários até então em desvantagem nos corredores de nossa História. 

 Nesse sentido, a mestiçagem cultural, personificada pelo protagonista criado no 

universo ficcional amadiano não tem por intenção remover as lutas e resistências do 

povo negro da Bahia (por que não do Brasil?); mas sim de inscrevê-lo efetivamente no 

cerne de nossa formação identitária. Reclamando-lhe dignidade, liberdade, justiça social 

e, sobretudo, reconhecimento. 

 Fica evidente, desde o início, que Pedro Archanjo transita pelos diferentes 

universos: do sagrado (era respeitado e benquisto pelas lideranças do Candomblé) ao 

profano (era parceiro de prostitutas, bêbados e malandros), conhecia e valorizava os 

artesãos iletrados e era querido pelos jovens estudantes da Faculdade de Medicina. Uma 

figura conciliadora.  

 O protagonista recebe o título de Ojuobá, que significa “Os olhos de Xangô”, 

orixá da justiça e do trovão; o rei. Com isso, recebera por missão combater as injustiças 

sofridas pelo povo negro e mestiço da cidade da Bahia. 

 Assim, a personagem central, ArchanjOjuobá, carrega no nome a tese a qual 

ficou designado defender: a mistura/mestiçagem como solução no combate ao racismo 

na sociedade soteropolitana.  

 Unindo o elemento que alude ao universo cristão/branco (Archanjo), ao cargo 

designado por um Orixá, força espiritual dos cultos de matriz africana/ negro (Ojuobá), 

é que se faz o nome do herói mestiço, a síntese da luta pela justiça social, respeito e 

dignidade da utopia ficcionalizada por Amado.  

 Archanjo era considerado referência de resistência, aquele que transita entre 

duas esferas de conhecimento, mistura de aprendizados, mas que nunca perdera sua 

referência primeira; era um líder do povo marginalizado da Bahia.  

 Afinal, conforme dissera, em meio às lamentações, a cafetina Esther, dona do 

castelo onde Pedro Achanjo procurara abrigo em seus últimos dias de vida: 
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- Ai, Archanjo, meu santo, por que não me disse que estava doente? 

Como eu ia saber? Agora, Ojuobá, como vai ser? Tu era a luz da 

gente, nossos olhos de ver, nossa boca de falar. Tu era a coragem da 

gente e nosso entendimento. Tu sabia de ontem e de amanhã, quem 

mais vai saber? (AMADO, 1979, p.43). 

 

 Diante da morte do velho Archanjo, fica o lamento do povo da capital da Bahia, 

pois o líder lhes era a garantia de subverter a condição marginal a que eram acometidos 

os negros capoeiristas, as prostitutas, as mães de santo do candomblé, religião proibida 

e perseguida pelas instancias do poder e ordem pública, os malandros, entre outras 

figurações da marginalidade. 

 Tenda, sem dúvidas, é um romance de grande teor politizado e de importante 

proposta reflexiva acerca da questão étnico-social. Publicada no auge da ditadura 

militar, em 1969, a obra aborda especificamente as tensas relações étnicas na sociedade 

soteropolitana.  Para isso, acaba por fazer uma crítica às arbitrariedades movidas pelas 

instituições (discurso acadêmico de alguns catedráticos da Faculdade de Medicina e a 

Polícia), em relação à perseguição aos negros e mestiços e suas práticas culturais. 

 Embora essa perseguição na teia ficcional seja datada no fim do século XIX e 

início do século XX, e o que se refere a esse cerceamento seja representado nesta época, 

a obra é publicada em um contexto também de censura e tensão política, o que acaba 

por revelar, em alguma medida, uma atitude permanentemente politizada por parte do 

intelectual e escritor baiano.  

 

Quando, porém, lhe exibi minhas notas, por pouco não fatura uma 

crise histérica. “Isto é exatamente o que não quero: Esta falta de 

respeito com um grande Homem, com espírito superior. Esse 

achincalhe, esse apequenamento da figura de Archanjo. Não admito! 

Se lhe compramos essas laudas de tagarelices e maledicência, é 

exatamente para pô-las fora, para que não sejam usadas e não 

maculem a imagem de Pedro Archanjo. Meu caro Fausto, pense nas 

crianças das escolas.”. Pensei nas crianças das escolas, vendi por 

ninharia o meu silêncio. Doutor Zezinho, ainda nervoso, completou: 

“Polígamo, que infâmia! Não era sequer casado! Meu caro poeta, 

aprenda esta lição: um grande Homem tem de possuir integridade 

moral e se, por acaso, transigiu e prevaricou, cabe-nos repô-lo em 

sua perfeição. Os grandes homens são patrimônios da Pátria, 

exemplos para as novas gerações: devemos mantê-lo no altar do gênio 

e da virtude”. (AMADO, 1979, p. 115). 
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 O trecho acima assinala a ironia e a crítica em relação à ditadura militar. Neste 

momento do texto, o incumbido jornalista Fausto Penna, personagem-narrador do 

momento presente da enunciação (1968), leva os dados que coletou acerca de Pedro 

Archanjo para o diretor do jornal que, assim como os outros setores da intelectualidade 

soteropolitana, estava empenhando-se para reconstituir a memória esvaecida da 

personalidade local que tanto fora desconsiderada até o momento de o norte-americano 

Levenson fazer sua declaração. 

 Ao recolher alguns dados biográficos de Mestre Archanjo e apresentá-los ao 

jornal, Fausto tem seu material rejeitado, pois ali continha as consideradas 

“subversivas” posturas do protagonista, que feririam em profundo os códigos de 

conduta do Brasil da ditadura. 

 Frente a isso, o diretor do jornal sugere adulterar esses dados biográficos do 

herói esquecido, para conformá-lo na imagem exemplar e perfeita que o sistema 

disciplinador da ditadura exigia. O que nos permite ler uma postura crítica de Amado ao 

revelar a subalternidade dos aparelhos midiáticos em relação ao cerceador sistema 

político vigente. 

 Além disso, o tema da liberdade, utopia que atravessa os sessenta anos de 

atividade literária de Jorge Amado é tema do romance aqui apresentado.  

 Após a morte de Stálin, em 1956, e o desligamento de Jorge Amado do PCB 

(Partido comunista brasileiro), o romancista lança a obra Gabriela, cravo e canela, em 

1958, que passa a ser considerado o marco de uma nova fase inaugurada pelo autor 

baiano. 

 Há uma recorrente postura por parte da crítica literária em relação à obra 

amadiana, como em A História concisa da literatura brasileira, de Alfredo Bosi; A 

comédia baiana, de Wilson Martins; Saco de gatos – ensaios críticos, de Walnice 

Galvão e em Moderna ficção brasileira, de Malcolm Silverman, em dividir a obra 

amadiana em duas fases, de modo a reduzi-la, enquadrá-la e desqualificá-la em medidas 

sérias. 

 Fazem, nesse sentido, o apontamento de uma bifurcação da produção do autor 

em: A dita “primeira fase”, que corresponderia aos romances iniciais da década de 

1930, quando da ligação do escritor ao PCB (Partido comunista brasileiro). Reduzem-no 
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ao autor do panfleto, do documental, de uma produção de inexpressivo valor estético 
28

 

ante os imperativos do partidarismo literário. 

  Enquanto a dita “segunda fase” seria considerada “apolítica” 
29

, sem 

preocupações ideológicas a serem transmitidas, na qual “tudo se dissolveria ao sabor 

apimentado do pitoresco” 
30

 e da criação de uma imagem do povo brasileiro, baseada 

em “estereótipos a serem exportados” 
31

.  

 Evidentemente, essas avaliações são rasas e passíveis de um desmonte 

argumentativo como, felizmente, já o tem ocorrido pelo cuidadoso trabalho 

metacrítico
32

 de Ívia Alves e de Silvio Castro. 

 Alves (2006) apresenta as propostas avaliativas da crítica brasileira dos anos 

1930/1940. Nela destaca-se Álvaro Lins, que exercera forte influência nas avaliações de 

uma geração posterior, como a da década de 1970, a de Alfredo Bosi, em História 

concisa da literatura brasileira. 

 A pesquisadora aponta ter sido essa crítica da primeira metade do século XX 

pautada em valores estéticos que ansiavam uma espécie de superação da literatura 

brasileira de quaisquer falhas que a colocassem em patamar inferior à produção das 

grandes metrópoles europeias. 

 Os críticos dessa época consideravam, por exemplo, como de menor prestígio os 

esquemas de narrativa pautados na oralidade, que procuravam resgatar uma memória da 

fala e transpô-la para a escrita, tão recorrentes na produção de autores do chamado 

regionalismo nordestino. 

 “Assim, um autor seria valorizado pelos seus “achados” linguísticos, pelo 

discurso metafórico e metaliterário ou pelas categorias estruturantes da narrativa que 

enviassem seu texto para valores circulantes nas metrópoles.” (ALVES, 2006, p.106). 

                                                           
28 BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 2004. (pp. 405-406). 

29 MARTINS, Wilson. Comédia baiana. In: Vários autores, Jorge Amado – povo e terra, ensaios críticos. São Paulo: Martins, 1971. 

(pp. 165-166) e SILVERMAN, Malcolm. Moderna ficção brasileira. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1978. (p.138).  

30 BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 2004. (pp. 405-406). 

31 GALVÃO, Walnice. Amado: respeitoso, respeitável. In: Saco de gatos, ensaios críticos. São Paulo: Duas cidades, 1976. (p. 13). 

32
 ALVES, Ivia. As mudanças da posição da crítica e a obra de Jorge Amado. In: ALVES, Ivia. (org.).Em torno de Gabriela e Dona Flor. 

Salvador: Casa das palavras, 2004.; ___________. A recepção crítica das obras de Jorge Amado. In: FRAGA, Myriam (org.). Colóquio 

Jorge Amado: 70 anos de Jubiabá. Salvador: Casa das palavras, 2006; ___________. As relações de poder da crítica literária e os romances 

de Jorge Amado. In:FRAGA, Myriam. FONSECA, Adeilton. HOISEL, Evelina (orgs.). Jorge Amado 100 anos escrevendo o Brasil. 

Salvador: Casa das palavras, 2013; CASTRO, Silvio. Jorge Amado e a recepção crítica. In SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS 

SOBRE JORGE AMADO. ANAIS,1, 2000. Salvador: ATAS. Salvador: FCJA/ EDUFBA, 2000. p. 41-50. 
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 Passados cerca de trinta anos, já nos finais dos anos 1960 e nos anos de 1970, 

ainda será preservado o peso de uma crítica judicativa, apontando “falhas”/“limitações” 

sobre a produção de 1930-1945 do romancista, reduzindo-a à categoria de escritos 

documentais de orientação partidário-proselitista, sem grandes saltos estéticos.  

 E sua obra de pós- Gabriela, categorizada como crônicas amaneiradas de 

costumes baianos, sem grandes preocupações de posicionamento político.  

 A “crítica de erros”, termo apontado por Eduardo Assis Duarte, conserva-se nas 

páginas da História concisa da literatura brasileira, de Bosi. Apesar de ter passado por 

uma série de retificações nas edições seguintes, “é filiada a essa genealogia iniciada nos 

anos quarenta.” (ALVES, 2006, p. 107). 

 Porém, a partir dos anos de 1970-1980, com as novas ferramentas de análise 

textual, como por exemplo, as visadas bakhtinianas do dialogismo, de que a linguagem 

é um estatuto interativo, que abrange, sobretudo, a dimensão social, que alguns 

estudiosos começaram a propor novas leituras à obra de Amado. 

 Entretanto, Alves (2013) aponta que, em definitivo, a grande virada para os 

estudos amadianos se processou a partir da década de 1990, devido a abertura maior  

dos campos do conhecimento para se interseccionarem na busca de compreensão mais 

ampla sobre a cultura e suas produções. 

 Nessa lista está o nome de Eduardo Assis Duarte, que se propusera a revisitar a 

obra amadiana da década de 1930 de maneira mais ampla, com outros aparatos teóricos. 

O trabalho da antropóloga Illana Goldstein, que se debruça na tentativa de compreender 

e sinalizar quais elementos da cultura brasileira compunham a seleção feita pelo 

romancista em seu processo de criação ficcional e, daí, tentar entender suas 

repercussões, entre outros estudos.  

 Dessa forma, podemos perceber que a leitura assentada sobre cristalizações, 

apesar de infelizmente se preservarem e de produzirem formulações limitadas acerca da 

produção do escritor, já vem sendo questionada através de outras iniciativas analíticas 

que se valem de uma investigação mais aprofundada. 

Por ser um romance pertencente a essa dita segunda fase, Tenda sofreria as 

rotulações que recaem sobre esse período de produção. Ou seja, seria considerada uma 

obra apolítica, sem intenções ideológicas. Avaliação incoerente pela própria proposta 

sobre a qual o romance se sustenta.  

 Ao mesmo tempo em que Tenda é uma narrativa de evidente visão positiva 

acerca da mestiçagem como traço inegável de nossa cultura, Amado não tenta resolver o 
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problema do racismo apagando a violência e perseguição sofrida pelos negros, como 

alguns militantes do movimento negro, por exemplo, apontaram-no. 

  Mesmo em meio à festa, Jorge vocaliza os excêntricos da Bahia e, na figura de 

Archanjo, tenta representar o esforço e a resistência do mestiço em demarcar a 

existência da contribuição africana na formação de nossa identidade. Afinal, só há 

existência quando há resistência. 

 Vejamos a cena da manifestação cultural de forte influência africana, o afoxé, 

logo nos primeiros anos do século XX (1904), portanto, no recente pós-abolição, no 

carnaval da cidade de Salvador-BA. A personagem Pedro Archanjo participa do evento 

que não é somente festa, mas também ato político: os negros e mestiços da velha cidade 

da Bahia podem “se divertir”? 

  O tema do bloco de afoxé vem representando a luta de resistência africana ante 

a escravidão. A divisão em alas e representações alegóricas, típicas da manifestação 

cultural, trazia Zumbi dos Palmares como emblema mais significativo da luta.  

  

 

 [...] O povo aplaudia o insubmisso, valente desafio: onde já se viu, 

senhor doutor Francisco Antônio de Castro Loureiro, interino da 

polícia [...] onde já se viu carnaval sem afoxé, brinquedo do povo 

pobre, do mais pobre, seu teatro e seu balé, sua representação? Parece-

vos pouco a miséria, a falta de comida e de trabalho, as doenças, a 

bexiga, a febre maldita, a maleita, a disenteria a matar meninos, ainda 

quereis, senhor doutor Francisco Antônio Mata Negros, empobrecê-lo 

mais e reduzi-lo. Fit-ó-fó para o chefe da polícia, na vaia, no assovio, 

na risada, fit-ó-fó. Palmas e vivas para os intimoratos do afoxé, viva, 

viva, vivôô! Veio o carnaval inteiro aplaudir o Afoxé dos Filhos da 

Bahia, aplaudir a República libertária dos Palmares. [...] Veio o 

carnaval inteiro e com ele a cavalaria e a polícia. O povo reagiu na 

defesa do afoxé, morra Chico Cagão, morra a intolerância. A batalha 

se estendeu, os cavalarianos desembainharam as espadas, foram 

batendo, pisando, derrubando nas patas dos cavalos – o afoxé 

dissolveu-se na multidão. Gritos e ais, morras e vivas, gente 

machucada, correrias, quedas, trompaços, alguns guerreiros presos 

pelos esbirros, soltos pelo povo contumaz na briga e na folia. 

 - Prendam aquele pardo, ele é o cabeça de tudo. Mas o pardo cabeça 

de tudo, Pedro Archanjo, sumira num beco, ladeira abaixo, com mais 

dois [...] Corriam os três em disparada, desabalados campeões. Mas, 

de repente, Pedro Archanjo, simples guerreiro de Palmares e chefe da 

baderna, susteve a maratona e começou a rir, a rir às bandeiras 

despregadas, um riso alto, claro e bom de quem rompera a ordem 

injusta e proclamara a festa; abaixo o despotismo, viva o povo, 

límpido e infinito riso de alegria. (AMADO, 1979, p.78-80) 

 

 

 



P á g i n a  | 68 

 

 Destacamos como aspecto fundamental do trecho supracitado a maneira como 

Amado nos apresenta a articulação dos negros da Bahia do início do século XX para, 

em meio à festa do carnaval, inscreverem sua história, seu valor cultural, seu papel de 

luta e resistência. Por outro lado, a represália da polícia, que figura a sociedade 

conservadora e que detém o poder de apagar, pelo esquecimento, as narrativas de vida 

de outros grupos não hegemônicos. 

 O que Jorge quer mostrar é que, mesmo em dia de carnaval, de festa, há 

politização no próprio ato de ir para as ruas representar episódios de lutas do povo negro 

marginalizado, o que acaba por configurar em uma espécie de “contra-narrativa” da 

nação brasileira, no tocante à representação étnica do negro na nossa literatura; na 

grande parte das vezes, representado como escravo, tolhido de possibilidades de 

ascensão e com a marca profunda da escravidão lhes pesando os ombros. 

 Parece-nos que a categoria estanque, reservada por parte da crítica, sobre a 

“apolitização” da atividade literária de Amado pós 1958, pode ser posta em xeque, uma 

vez que, conforme vimos no exemplo acima, há expressamente uma representação de 

luta pelos direitos de existência/visibilidade/ reconhecimento sócio-cultural por parte de 

grupos sociais marginalizados e tal ocorrência consiste, indubitavelmente, em um gesto 

de politização.  

 No que concerne aos elementos de ordem ficcional, podemos destacar uma 

importante presença politizada: são as próprias figurações de marginalidade que 

buscam, via situação específica, liberdade/respeito/reconhecimento para expressarem 

cultural e socialmente suas existências.  

 No que diz respeito aos elementos extraliterários; ou seja, às condições de 

produção, ao contexto em que a obra é escrita e publicada, podemos considerar como 

também um gesto politizado por parte do escritor, ao produzir um romance que, em 

síntese, é a luta e a resistência de povos oprimidos contra os códigos arbitrários de uma 

determinada ordem.  

 Ficcionalizar esse embate em pleno momento de repressão da ditadura militar, 

não permite uma leitura outra senão a de que Jorge Amado é sim um escritor/intelectual 

de atitude politizada. E não um mero (re) produtor de estereótipos, via literatura, 

conforme aponta parte da crítica referenciada acima. Afinal,  

 

Ainda que o debate acerca da mestiçagem, levada a cabo por 

Archanjo, seja o tema principal da obra, outros tantos temas o 
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circundam e terminam por alimentar a centralidade temática. É tratada 

na obra, entre outras temáticas, a luta de classes, a ditadura militar, a 

esquerda perdida pós Stálin, o embate cultural entre o popular e o 

erudito, o colonialismo cultural. Temas permanentemente colocados 

em cena com uma lógica de abordagem enfática e contrastante de dois 

polos em mútua atuação e criadores de intercessões e fusões. Como 

que criando signos para alimentar o significado de mestiçagem. Os 

signos que remetem aos cenários de contraposições e hibridizações 

são densamente expostos na narrativa. (ESTEVES, 2016, p.5) 

 

 

 Não se tem por fito aqui uma defesa acalorada acerca da obra e do ethos do 

intelectual baiano, mas sim, de apontar caminhos outros que buscam se esquivar do 

binarismo redutor que encerra o escritor entre o “panfletário” e o “pitoresco”.  

 Sabemos que, como nos aponta Goldstein, apesar de possuir uma fortuna crítica 

heterogênea e, na maioria das vezes, fortemente questionadora dos elementos que utiliza 

para representar a nação através de sua atividade de romancista e intelectual, Jorge 

Amado, esse ambivalente escritor, ao mesmo tempo em que é criticado por revelar um 

Brasil por meio de alguns estereótipos, acaba tocando em tabus e questionando certos 

códigos conservadores que controlam a sociedade brasileira. Sobre essa dualidade de 

Amado, Goldstein diz:  

 

 

O que Jorge Amado fez foi generalizar e romantizar alguns elementos 

que com tanta perspicácia observou a sua volta, acrescentando várias 

pitadas de criatividade e utopia. Seu Brasil mestiço, alegre, festeiro e 

sensual é um conjunto de elementos pinçados dentro de um repertório 

histórico e cultural, recortes que revelam e escondem ao mesmo 

tempo. Escondem conflitos, heterogeneidade e transformações, mas 

revelam mitos, tabus e desejos de parte significativa dos brasileiros. 

(GOLDSTEIN, 2009, p.70). 

 

 

 Parece-nos mais coerente a avaliação de Goldstein que, sem deixar de fazer uma 

crítica ao escritor, acaba por outro lado reconhecendo a importância deste na 

revelação/no descortinar de problemas, anseios e tabus tão presentes na sociedade 

brasileira. 

 A postura crítica apontada pela metacrítica de Alves (2012) como “crítica de 

falhas” ou “crítica de faltas”, por seu turno, parece não conseguir (ou não querer, ou não 

se predispor) realizar uma leitura mais detida e sensível da obra amadiana. O que, 
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perigosamente, faz com que se cristalize cada vez mais uma imagem negativa e limitada 

do autor de Capitães da areia. 

 Seja enquanto intelectual, sujeito histórico de grande envolvimento com a cena 

política brasileira desde os anos 1930, seja como escritor em sua nova maneira de 

ficcionalizar temas já recorrentes em sua produção, Jorge Amado é visto como uma 

figura ambivalente no período em que coincide com a dita segunda fase de sua produção 

(1958-1984). 

 No período de instauração da ditadura em 1964, através do golpe militar, 

período em que Tenda é publicado, uma parcela mais aguerrida da esquerda julga a 

nova postura de flexibilização de Jorge Amado como uma atitude não resistente (lê-se, 

até mesmo, não politizada), pois era justamente um momento no qual, para se 

considerar realmente esquerdista, dever-se-ia assumir uma atitude mais explícita de 

protesto e revolta contra o governo. 

 Como vimos anteriormente, Tenda consiste em um romance de tese, que tem por 

objetivo argumentar, via ficção, que a solução para a questão racial no Brasil seria 

através da consideração da mestiçagem como um traço inegável da nossa cultura. E 

sobre este argumento, recaem duas visadas distintas que partem de instâncias políticas 

antagônicas. 

 O movimento negro, figurado por Abdias Nascimento, leu a proposição do 

universo ficcional amadiano como um repositor da “democracia racial” cunhada por 

Gilberto Freyre, em seus postulados de harmonização e apagamento das violências e 

resistências a que o povo negro passou no curso da História.  

 Essa leitura desenvolvida por Abdias levou à produção de um discurso de 

acusação ao autor baiano de ser racista. Admitindo a mestiçagem como uma maneira de 

resolução para a questão racial no país, Jorge Amado é visto, desta forma, como 

tributário das formulações gilbertianas.  

 Além disso, a fim de endossar sua tese de que o autor baiano é racista, Abdias 

Nascimento faz uma leitura crítica negativa em relação à representação afro-brasileira 

operada na construção ficcional de Jorge Amado. Referindo-se a uma passagem em que 

se descrevem os cultos dos orixás na representação ficcional amadiana, Nascimento 

anota: 

 

Se estamos realmente considerando os rituais descritos nessas linhas 

como expressões do sagrado afro-brasileiro e dos seus ritos religiosos, 

mesmo levando em conta a liberdade concedida à recriação artística, a 
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descrição de Amado não passa de um sacrilégio. Mas o livro de onde 

vieram as transcrições é citado frequentemente como sendo uma 

afirmativa "visão desde dentro" dos rituais do candomblé. Em outra 

passagem -e o romance está cheio delas – o autor utiliza a dança ritual 

como comparação de um espetáculo circense. (NASCIMENTO, 1978, 

p.117). 

 

 No trecho supracitado, Abdias Nascimento considera a representação feita por 

Amado em seus romances uma grande reposição de folclorizações clicherizantes e 

descaracterizadoras da produção cultural afro-brasileira. Faz uso de exemplificações 

apressadamente aleatórias através de algumas passagens de romances em que aparecem 

a figuração do negro como protagonista. 

 Ainda sob uma lente negativa, referindo-se a Amado, Nascimento contesta: 

 

 

A redução da cultura africana ao status de vazio folclore não revela 

somente o desprezo ao negro da sociedade vigente, branca como 

também exibe a avareza com que essa sociedade explora; afro- 

brasileiro e sua cultura com intuitos lucrativos. Pois embora a religião 

e a arte sejam tão ridicularizadas e folclorizadas, elas constituem 

valiosas e rentáveis mercadorias no comércio turístico. Nesse caminho 

as manifestações religiosas negras tornam-se "curiosidades" para 

entreter visitantes brancos. A folclorização dá um passo em frente ao 

desenvolver outra etapa do tratamento dispensado à cultura afro-

brasileira pela sociedade dominante: a sua comercialização. 

(NASCIMENTO, 1978, p.118)  

 

 Nos apontamentos realizados pelo militante negro, não reside sequer um 

reconhecimento da importância de Jorge Amado como difusor da cultura afro-brasileira, 

através de uma representação efetivamente pioneira, em que o negro é tido como 

protagonista e sua cultura efetivamente valorizada. Por outro lado, como nos lembra 

Calixto (2016, p.46): 

 
A noção de democracia racial chegou a ser utilizada como discurso 

oficial do regime militar, assim como havia ocorrido no governo 

Vargas, ao servir de cimento simbólico da integração nacional 

promovida pela ideologia da Segurança Nacional. (...) A crítica pela 

esquerda ao uso do conceito e a valorização do termo pelo regime 

fizeram com que o discurso de Amado fosse de certo modo celebrado 

pelo governo e condenado pela esquerda. (...) Ao que parece, o regime 

compreendeu que as ideias contidas nessa obra se enquadravam no 

ideal democrático divulgado pelo governo. (...) Assim, o discurso de 

Amado parecia ser visto próximo ao do ideal propalado pelo regime 

militar, e de acordo com essa lógica, como obra acrítica, alienante e 

desencorajadora da luta contra o preconceito racial. 
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 A historiadora tem por objetivo defender a tese de que Jorge Amado tem sua 

imagem enquanto intelectual marcada pela dualidade, devido a algumas 

atitudes/posicionamentos tomados por ele, no recorte temporal que assinalamos acima 

(1958-1984). 

 No fragmento supracitado, vimos expressas as duas visões antagônicas em 

relação à obra em análise, Tenda. Se por um lado a esquerda, mais notadamente o 

movimento negro, aponta o autor como um atenuador da violência da história 

escravocrata do país; por outro, o regime concebe a obra como um romance reiterativo 

de sua estratégia ideológica. 

 Mas, como bem sintetiza Calixto (2016, p. 47): “Nem racista nem grande 

denunciador do preconceito racial, o que Jorge Amado parece afirmar é que a questão 

socioeconômica tende a prevalecer sobre a racial nos tempos modernos.”.    

 Segundo Machado (2013), na década de 1960, Gregory Rabassa reconheceu sem 

nenhum empecilho que Amado “faz o melhor retrato dos negros da Bahia e dos estados 

vizinhos, dando uma visão panorâmica dessa existência” (RABASSA, 1965, p.231).  

 Contudo, outros autores como David Brookshaw (1983) e David Haberly (1983) 

como porta-vozes da militância negra, lamentam pela naturalidade como Jorge aborda o 

tema da mestiçagem. Tais autores valorizam a permanência da separação – ainda que 

flexibilizada. Amparam-se no argumento de que veem como necessidade a afirmação de 

uma identidade até então prejudicada pela História.   

 Neste sentido, a obra amadiana teria tudo para ser criticada, uma vez que propõe 

não a separação, mas sim, a conciliação das diferentes contribuições culturais presentes 

nas mais diversas matrizes étnicas da sociedade brasileira.  Ainda Machado (2013, 

p.25), nos aponta: 

 

Jorge Amado não está pregando em sua obra uma mestiçagem apenas 

física, nem tampouco fazendo uma celebração adocicada das 

violências sexuais de senhores contra escravas culminando numa 

“mulatice” pitoresca – ou em suas continuações e permanências, sob 

diversas formas, na sociedade brasileira contemporânea. Fala de outra 

coisa. O romancista baiano parte da constatação de nossa evidente e 

inegável mistura étnica, para então discernir a mestiçagem cultural 

como um traço essencial de nossa identidade.  Sua utopia defende a 

abolição do domínio exercido pelo erudito sobre o popular, recusa a 

autoridade calcada na hierarquia, mas propõe em seu lugar o 

reconhecimento, a dos tantos plurais que constituem o Brasil. 
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 De fato, seria inconcebível designar o autor como racista. Até porque, Tenda 

consiste não somente num romance de afirmação da mestiçagem como solução, mas 

também confere à negritude baiana uma centralidade, de modo a valorizá-la como 

partícipe efetiva no constructo identitário daquela sociedade. Além de valorizar, Amado 

deixa muito explícita, na composição do romance, a resistência sócio-cultural desse 

grupo, ante a violência dos grupos hegemônicos e sectários, que pregavam a pureza 

racial. 

 Abaixo segue uma passagem de Tenda em que o delegado de polícia, o 

personagem Pedrito Gordo, revela declaradamente uma postura racista e violenta em 

relação às manifestações culturais/existências do povo negro e mestiço da Bahia. O 

narrador descreve-o reveladora e ironicamente: 

 

No gabinete de Pedrito Gordo, numa pequena estante alinhavam-se 

livros e opúsculos, alguns do tempo de Faculdade, outros lidos depois 

da formatura, marcados a lápis vermelho, vários de publicação 

recente. As Três Escolas Penais: Clássica, Antropológica e Crítica, de 

Antonio Muniz Sodré de Aragão, adepto da Escola Antropológica 

italiana; Degenerados e Criminosos, de Manuel Bernardo Calmon Du 

Pin e Almeida; Craniometria comparada das espécies humanas na 

Bahia sob o ponto de vista evolucionista e Médico-Legal, de João 

Batista de Sá Oliveira; Germes do Crime, de Aurelino Leal. Nesses 

livros, e nos trabalhos de Nina Rodrigues e de Oscar Freire, o 

estudante Pedrito Gordo, nas sobras do tempo (...) aprendera que 

negros e mestiços possuem natural tendência ao crime, agravada 

pelas práticas bárbaras do candomblé, das rodas de samba, da 

capoeira, escolas de criminalidade, a aperfeiçoar quem já nascera 

assassino, ladrão e canalha. (AMADO, 1979, pp.245-246). 

 

 

 

 O trecho acima mostra com muita clareza a formação ideológica da personagem 

que atuava como delegado de polícia na cidade de Salvador. Inspirado nas teorias 

raciológicas do século XIX, a personagem sentia ojeriza e agia violentamente contra os 

grupos sociais marcados pela atividade cultural afrodescendente. Ancorava a 

institucionalidade de seu racismo pelo discurso “científico”.  

 Ao ficcionalizar personagens com este tipo de atitude discriminatória e violenta 

e, acima de tudo, atribuir a resistência de negros e mestiços no combate a este tipo de 

postura, através de sua produção cultural, ao contrário de parecer atitude racista por 

parte do escritor, parece, na realidade, deflagrar a afirmação dessas identidades até 

então prejudicadas. 



P á g i n a  | 74 

 

  E mais: em tempos difíceis como os da ditadura militar, representar no universo 

ficcional qualquer luta pela liberdade, opondo-se às instancias arbitrárias de poder, ao 

contrário de ser apolítico, parece ser um tanto quanto afirmativo e politizado. 

 Abaixo segue outro trecho descrevendo a postura violenta e de perseguição dos 

“homens da polícia”, encabeçados por Pedrito Gordo, em relação às práticas culturais de 

matriz africana. 

 

Saíram cedo, cada qual com seu cacete, pau de criar bicho, moderna 

lança daqueles beneméritos cruzados, e fizeram bom serviço. Nas três 

primeiras casas de santo que invadiram, foi-lhes fácil a tarefa: Axés 

pequenos, terreiros modestos, festas em começo. Baixaram o 

porrete, os gritos de dor de velhos e mulheres, música maviosa, 

animavam os guerreiros no prosseguimento da missão 

civilizadora. Quando já não tinham a quem espancar, divertiam-se na 

destruição dos atabaques, dos pejis, das camarinhas. (AMADO, 1979, 

p. 247). 

 

 

 O universo ficcional amadiano comporta complexidades sociológicas e 

etnográficas muito desafiadoras. Sua produção literária, além disso, passa servir de base 

para adaptações/ressignificações, via cinema e televisão, ganhando, dessa maneira, um 

alcance muito grande.  

 Esse fato corroborou ao mesmo tempo para um acesso amplo dos enredos, mas 

também para a criação de uma visada negativa em relação à sua obra, vista como feita 

especialmente para ser adaptada e exportada e, com isso, julgada como inferior. 

 De fato, algumas figurações tanto na literatura quanto nas adaptações feitas a 

partir desse material literário podem ser apreendidas como contribuintes de uma 

perpetuação de estereótipos. 

 Seria dissimulado e ingênuo afirmar que não há reposição de imagens tipificadas 

no universo ficcional criado pelo autor baiano. Pedro Archanjo, por exemplo, pode ser 

lido/apreendido como “o homem cordial” de Sérgio Buarque de Hollanda, criando, pois, 

uma imagem emoldurada do “típico” espírito de brasilidade. Esse jeitinho tão nosso e 

tão único de ser.  

 Porém, o que não pode ser perdido de vista é a quais caminhos da significação 

esses “personagens-tipo” nos levam através de sua efetiva vocalização dentro das obras. 

 Leva-nos ao conhecimento de uma realidade muitas vezes mascarada pelo riso 

aparentemente fácil e superficial. É inegável que o romancista, através das “histórias 

que conta”, propõe-se a uma intervenção cultural, a ponto de delinear um projeto de 
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país, partindo de uma “invenção da baianidade/ brasilidade” ou pelo menos de uma 

seleção de elementos de baianidade/brasilidade que ele julgava serem os mais 

representativos.  

 Talvez essa postura seletiva tenha levado os olhares de parte da crítica cultural (e 

que até hoje são repostos) para uma perspectiva limitada e endossadora de que o autor 

estivesse afirmando que o tal “jeito baiano/brasileiro de ser” desse conta de representar 

uma totalidade de Brasil. 

 A análise de Tenda realizada por Carvalho (2013), no tocante à questão da 

identidade negra e mestiça representada no plano ficcional, reconhece uma 

reatualização de Jubiabá acerca do protagonismo negro na produção literária de Amado. 

Contudo, o estudo teve por enfoque apontar a representação da sexualidade negra 

realizada no romance como lasciva, colonial e forjada. 

 

Embora seja reconhecida a tentativa de valorização da cultura negra e 

da mestiçagem, que, conforme verificamos, é admitida pelo próprio 

autor, procuramos perceber a influência dos fetiches e estereótipos – 

oriundos do discurso colonial – na representação da identidade negra 

através dos personagens. 

(...) o objetivo geral teve por finalidade analisar em Tenda dos 

milagres, de Jorge Amado, a influência dos estereótipos para a 

elaboração e fixação da identidade sexual do negro que, nesse caso, 

trata-se de uma identidade forjada e não construída. 

Os objetivos específicos consistiram em averiguar como os 

estereótipos sexuais, no discurso colonial ambivalente, influenciam 

para a elaboração da identidade deteriorada do negro. Verificar como 

o aspecto religioso corrobora para a elaboração da identidade negra 

estereotipada a partir da representação do elemento erótico sagrado da 

religião afro-baiana e do conflito religioso entre o cristianismo e o 

candomblé retratado em Tenda (CARVALHO, 2013, p.14). 

 

  

 A proposta de análise anunciada no trecho supracitado, em certa medida, revela 

uma postura crítica que secundariza a principal tese defendida em Tenda: a mestiçagem 

cultural como solução utópica para um Brasil desigual. 

 O tratamento dado por Carvalho procura investir na afirmação dos estereótipos 

forjados na representação sexual do negro e do mestiço na obra amadiana. Ao fazer isso, 

compromete (ao ser repositório de uma crítica negativa) o reconhecimento do 

romancista como articulador de um projeto de Brasil mais democrático, através de sua 

criação.  
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 A sensualidade de Gabriela
33

, a cordialidade de Pedro Archanjo
34

, o fetichismo 

de pai Jubiabá
35

 e a malandragem de Pedro Bala
36

, personagens emblemáticos da 

produção amadiana, para além de endossarem o conjunto de atributos tipificados, meras 

encarnações de estereótipos, funcionam também e, sobretudo, como mediadores das 

questões a serem representadas nas tramas. Isso significa dizer que os aparentes 

estereótipos que Amado cria deliberada e superficialmente escondem/revelam uma 

fundura complexa das condições de resistência do povo marginalizado ante as injustiças 

sociais do Brasil. 

 Retornando à análise mais específica de Tenda, é importante salientar ainda a 

passagem marcante da obra, em que Pedro Archanjo, autodidata, responsável por 

erradicar as injustiças sociais e culturais existentes na Bahia, ouve a avaliação do 

catedrático professor da Faculdade de Medicina, Nilo Argolo, defensor da pureza étnica, 

acerca de seu primeiro livro: A vida popular da Bahia. 

  

Ao aproximar-se, Pedro Archanjo notou que Nilo Argolo punha os 

braços atrás das costas, para impedir qualquer tentativa de aperto de 

mão. Um calor subiu-lhe ao rosto.  

Com desplante de quem examinasse bicho ou coisa, atentamente o 

professor estudou a fisionomia e o porte do funcionário; no rosto 

infenso refletiu-se indisfarçável surpresa ao constatar o garbo e a 

limpeza nos trajes do mulato, o perfeito decoro. De certos mestiços, o 

catedrático pensava e, em determinados casos, até dizia: “Este merecia 

ser branco, o que o desgraça é o sangue africano.” 

- Foi você quem escreveu uma brochura intitulada A vida... 

- ... Popular da Bahia... – Archanjo supera a humilhação inicial, 

dispunha-se ao diálogo. – Deixei um exemplar para o senhor na 

Secretaria.  

- Diga “senhor professor” – Corrigiu áspero o lente ilustre. 

(...) 

- Li sua brochura e tendo em conta quem a escreveu – novamente o 

examinou com os olhos fulvos e hostis - , não lhe nego certo mérito, 

limitado a algumas observações, bem entendido. Carece de qualquer 

seriedade científica e as conclusões sobre mestiçagem são necedades 

delirantes e perigosas. Mas nem por isso deixa de ser repositório de 

fatos dignos de atenção. Vale leitura. 

(...) 

- Seu alfarrábio não contém uma única citação de tese, memória ou 

livro; não se apoia na opinião de nenhuma sumidade nacional ou 

estrangeira, como ousa dar-lhe categoria científica? Em que se baseia 

para defender a mestiçagem e apresentá-la como solução ideal para o 

problema de raças no Brasil? (...) 

                                                           
33  De Gabriela cravo e canela (1958) 
34  De Tenda dos milagres (1969) 
35  De Jubiabá (1935) 
36  De Capitães da areia (1937)  
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- Recomendo-lhe Gobineau. Um diplomata e sábio francês: viveu no 

Brasil e é autoridade definitiva sobre o problema das raças. Seus 

trabalhos estão na biblioteca da Escola. 

- Li apenas alguns trabalhos do senhor professor e do professor 

Fontes. 

- E não o convenceram? Você confunde batuque e samba, hórridos 

sons, com música; abomináveis calungas, esculpidos sem o menor 

respeito às leis da estética, são apontados como exemplos de arte; ritos 

de cafres têm, a seu ver, categoria cultural. Desgraçado deste país se 

assimilarmos semelhantes barbarismos, se não reagirmos contra esse 

aluvião de horrores. Ouça: isso tudo, toda essa borra, proveniente da 

África, que nos enlameia, nós a varreremos da vida e da cultura da 

Pátria, nem que para isso seja necessário empregar a violência. 

(AMADO, 1979, pp. 157-159)  

 

 

 Jorge Amado aposta na representação da importância da escrita como estratégia 

de afirmação da cultura afro-brasileira. Personagem que encarna a síntese entre as 

polarizações, Pedro Archanjo não só vivencia a lida popular da capital da Bahia, mas 

acima de tudo, escreve (instituindo) o espaço de visibilidade para essa vida 

popular/marginalizada da Bahia. 

 Os grifos ressaltam o posicionamento declaradamente eugenista do personagem 

oponente de Archanjo. O rebaixamento, a depreciação, as premissas hierárquicas e 

evolucionistas constituem os elementos sustentadores da prática discursiva e ideológica 

deflagrada na fala de Argolo.  

 Podemos notar, com isso, que mesmo em meio à defesa da conciliação, como 

forma de se alcançar um Brasil mais digno e justo, Amado não deixa de apontar através 

das falas de suas personagens os posicionamentos acirrantes acerca das relações étnicas 

e culturais do país. 

 A defesa da mestiçagem como solução não mascara a violência e investe num 

“amarronzamento” celebrante e alienado. Ao contrário disso, busca-se demarcar espaço 

efetivo das contribuições de diferentes matrizes culturais para nossa formação 

identitária, com destaque para as práticas culturais de quem sempre ficou à margem da 

nossa historicidade: negros e mestiços. 

 Desde Jubiabá, Amado eleva a representação do negro em sua literatura, 

conforme já afirmamos anteriormente. Mas em Tenda o romancista parece compreender 

de maneira mais capilar a situação dessa etnicidade no Brasil.  

 Um dos personagens que compõe a narrativa é Tadeu. Negro, que se formou 

engenheiro, filho não declarado de Pedro Archanjo, conhecido apenas por ser seu 
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padrinho, aprendeu a ler com este e a se interessar pelos estudos desde cedo graças aos 

incentivos do protagonista. Formou-se e com louvor. Era um dos alunos mais 

destacados da turma e, por isso, auxiliava alguns de seus amigos nos estudos.  

 No dia de sua formatura, Tadeu teve festa na Tenda dos milagres, espaço de 

interlocução cultural do povo marginalizado da Bahia, de onde procedera o jovem 

engenheiro.  

 O narrador descreve a cena de as duas avós estarem comemorando a realização 

do neto no dia da festa. Avós de consideração, mas de afeição profunda e desmedida. 

Uma era Zabela, simpática às ideias de Pedro Archanjo e muito ligada às atividades 

culturais populares. Branca, e com ares de afrancesamento decadente, mas sempre em 

tom bem humorado, e a outra era a mãe de santo, Majé Bassã, mulher negra, 

representação de resistência e fibra.  

 Tadeu é um personagem importante de ser notificado em nossa análise sobre 

representação do negro em Tenda, pois instaura na narrativa uma possibilidade de 

existência que não está fadada a lugares já pré-definidos para os indivíduos de sua 

origem étnico-social.  

 Tornar-se engenheiro no início do século XX – momento em que a narrativa 

acontece e no qual ainda pululavam as ideias raciológicas de inferioridade do negro – é 

algo incomum e de valor expressivo. Abaixo, a cena de comemoração da formatura da 

personagem: 

 
Milagre é isso, amor: as avós dançando na Tenda dos milagres na 

noite da formatura de Tadeu. Avós tortas, as duas, avós de puro amor, 

Mãe Majé Bassã e a condessa Isabel Tereza Gonçalves Martins de 

Araújo e Pinho, Zabela para os íntimos. Sentado na cadeira de braços 

reservada às pessoas de Maior (...) Tadeu é o centro das atenções e 

homenagens. Enverga a calça de listra e paletó de mescla, colarinho 

de ponta virada, sapatos de verniz, anel azul de safira, o anel dos 

engenheiros. A emoção no rosto feliz, a vontade de abraçar a todos ao 

mesmo tempo, a lágrima e o riso misturados na face de cobre, no olhar 

de enleio, os cabelos escorridos, negros de azeviche, romântica 

estampa de irredentista, engenheiro Tadeu Canhoto. Aquela é a noite 

da grande festa.  

(...) 

Tão solene e simples, tão majestosa e íntima, por entre as palmas das 

mãos erguidas, parou face a face com Tadeu e lhe abriu os braços. 

Nos imensos seios acolheu os pensamentos do rapaz, a emoção, o 

ímpeto, a dúvida, a ambição, o orgulho, a amargura, o amor, o bom e 

o ruim, as fibras do jovem coração, a sina de Tadeu: tudo coube no 

mar dos seios maternais, assim enormes para conter a alegria e a dor 

do Mundo. Abraçaram-se a velha e o moço, a que permaneceu no 
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mistério primitivo e o que partia no barco do conhecimento, em 

liberdade conquistada. (AMADO, 1979, pp. 210-211). 

 

 

 A descrição da cena comporta os elementos basilares da temática central do 

romance: a mistura como algo positivo. Além disso, a negritude figurada por Tadeu 

ganha espaço de centralidade e denota importante gesto de afirmação. 

  Porém, Amado ao finalizar a descrição dos personagens que se abraçam, a avó 

negra, Majé Bassã, e o recém-formado engenheiro, parece pontuar uma nuance entre as 

duas representações. 

 Usa a expressão “permaneceu no mistério primitivo” como descritor da velha, 

como se esta estivesse atrelada a uma condição inferior a do neto, que a superou na 

“liberdade conquistada pelo conhecimento”.   

 A ambiguidade é um traço já sinalizado por alguns analistas da obra amadiana. 

 E no exemplo supracitado ela aparece sutilmente. Ao mesmo tempo em que ele concilia 

duas figurações de matrizes culturais distintas, o negro e o branco, a avó Zabela e a avó 

Majé Bassã, considerando-as em pé de igualdade, o autor, ao comparar internamente a 

condição do negro através de Tadeu e Majé Bassã, aponta aquele, de certa forma, como 

superior a esta. 

 Acreditamos que seria forçar demais a leitura se considerássemos que o autor 

desvaloriza totalmente, à moda racista, o saber da mãe de santo para sobrelevar o saber 

adquirido na formação acadêmica do engenheiro negro.  

 Porém, não podemos desconsiderar que o contraste entre o qualificador 

“primitivo” e “superação através da liberdade pelo conhecimento” permite ser lido 

como juízo de valor o qual, em certa medida, marca os resquícios de uma avaliação 

problemática. 

 Sem dúvida, isso seria insuficiente para desbancar toda a construção do romance 

e sua temática central: uma mestiçagem que acomoda/comporta afirmativamente o saber 

popular, de proveniência predominantemente africana/negra, o que fica bastante 

evidente desde a representação de Pedro Archanjo até os diversos episódios em que se 

sobreleva a força de resistência do povo negro e mestiço da Bahia.  

 Mas as sutilezas e nuances também aqui foram pontuadas justamente por se 

tratar aqui de um trabalho crítico e analítico, cuja visão não deve ser limitadamente 

parcial. 
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 Do mesmo modo que essa aparente contradição soa problemática, pode ser lida 

também com outra chave de leitura: Jorge Amado pode estar querendo nos sugerir a 

ideia de que o negro pode sim ocupar diferentes espaços, seja o místico seja o do 

conhecimento formal.  

 As possibilidades de existência, ocupação de diferentes lugares, a representação 

social que cada um desempenha pode denotar também uma representação mais ampla 

do negro em nossas letras. São leituras possíveis e que precisam ser destacadas. 

 O tom de denúncia e a explicitação daquilo que ocorre com o negro na sociedade 

brasileira são representados também na cena em que o próprio Tadeu, o engenheiro 

negro, é rejeitado pela família de Lu. O irmão da moça estudava na faculdade 

juntamente com Tadeu, que sempre o ajudava nas matérias, pois, como já lembramos, 

destacava-se nos estudos.  

 Tadeu frequentava a casa do amigo e lá conheceu Lu, por quem se apaixona. Ao 

se formar efetivamente engenheiro, Tadeu resolve pedir a mão da amada para a família, 

liderada por um coronel branco e racista. A denúncia operada no texto é explícita. 

Vejamos: 

 

Foi tal a surpresa inicial do fazendeiro que não só leu a carta até o fim 

como escutou sem interromper as breves palavras complementares do 

engenheiro: 

-... Pedir a mão de sua filha Lu.  

(...)  

O fazendeiro dirigiu-se a Tadeu: 

- O senhor abusou da confiança que lhe depositamos. Por ser colega 

de meu filho, nós o recebemos em casa sem levar em conta sua cor 

e sua procedência. Dizem que o senhor é inteligente, como então 

não se deu conta de que não criamos filha para negro? Agora saia 

e não volte nunca mais a essa casa, se não será posto na rua a 

pontapés.  

- Ainda bem que o defeito de que me acusa é somente a minha cor. 

- Saia! Rua!  (AMADO, 1979, pp. 253-254). 

 

 

  

 A presença do discurso racista é evidente na fala do pai da moça, porém, a 

resposta de Tadeu rompe com o paradigma de silenciamento ou subserviência da 

representação do negro nas nossas letras. 

 A dimensão do quão é insuficiente o argumento sobre o qual repousa a opinião 

do pai, e a exteriorização dessa consciência através da resposta de Tadeu, marca a 

resistência, pela fala, dessa figuração do negro no interior do romance. 
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  Isto é, não basta o personagem negro ter a consciência de que o rebaixamento 

do qual sofre pelo discurso racista é algo absurdo, é preciso externar essa consciência, 

empreendendo a demarcação de sua existência pela fala, agindo discursivamente como 

aquele que tem condições consistentes para rebater. 

 Posto isso, notamos a presença de uma representação étnica negromestiça 

explicitamente afirmativa. Com voz, com demarcação de locus social. Evidenciando o 

quanto Tenda compatibiliza com uma discussão ainda acesa na pauta atual: a luta contra 

o racismo.  

 

2.3 – “Negromestiçagem”: um traço singular em Amado 

 

  Foram apontadas no capítulo anterior algumas das diferentes visadas em relação 

ao tema da mestiçagem no Brasil. Embora tenha sido ele um fenômeno já existente 

desde os princípios de nossa colonização, como vimos, foi um assunto que começou a 

interessar efetivamente a intelectualidade nos fins do século XIX e início do XX. 

  Embora a literatura pré-oitocentista já tenha representado o ‘mulato’/o ‘mestiço’, 

por exemplo, bem como alguns relatos de viajantes possam ter descrito esse fenômeno 

de cotejamentos inter-raciais como marca da identidade do Brasil, foi justamente no 

pós-abolição, quando o negro deixou de ser mera mercadoria do sistema escravocrata, 

passando para a “condição de cidadão”, é que passa a ser considerada efetivamente uma 

figura integrante das preocupações da intelectualidade da época, e juntamente com ela, 

compreende-se também a do mestiço, símbolo da “degeneração”. 

  Os negros e os mulatos passam a representar, então, “uma ameaça” para o 

desenvolvimento da mais nova sociedade republicana. Com isso, já dissemos, a 

campanha de branqueamento (eugenista) foi empenhada por aqui, baseando-se, 

evidentemente, nos postulados científicos da discussão raciológica e racista da época. 

  Contudo, essas ideias começam a se tornar obsoletas e, no início do século XX, 

mais especificamente na década de 1930, há um grande trabalho nas áreas da 

Antropologia e da Sociologia que busca definir a questão identitária do povo brasileiro: 

Casa Grande &Senzala (1933), de Gilberto Freyre. O intelectual pernambucano 

marcou, de um modo ou outro, a história dos estudos étnicorraciais do Brasil. Seja para 

repor suas ideias, seja para refutá-las, ou ainda para compreendê-las parcialmente, é 

impossível discutir etnicidade do povo brasileiro sem nos reportarmos ao trabalho 

desenvolvido por ele.  
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  O autor apresenta e discute a mestiçagem como um traço fundamental de nossa 

identidade. Porém, ao apresentar a fusão das três matrizes identitárias constituintes do 

“povo mestiçado do Brasil” – o português, o índio e o negro – acaba por considerar este 

processo brando, harmônico e justificador.  

 É bem certo que Freyre reconhece as violências do sistema escravocrata colonial. 

Inclusive faz não raramente citações de cenas domésticas de barbárie e brutalidade de 

senhores contra escravos. Entretanto, não torna este aspecto, o da violência, o cerne de 

sua obra.  

 

Transforma-se o sadismo do menino e do adolescente no gosto de 

mandar dar surra, de mandar arrancar dente de negro ladrão de cana, 

de mandar brigar na sua presença capoeiras, galos e canários- tantas 

vezes manifestos pelo senhor de engenho quando homem feito; no 

gosto de mando violento ou perverso que explodia nele ou no filho 

bacharel quando no exercício de posição elevada, política ou 

administração pública; ou no simples e puro gosto de mando, 

característico de todo brasileiro nascido ou criado em casa-grande 
de engenho. (FREYRE, 2006, p.113-114) 

 

 

  O excerto acima ajuda-nos a exemplificar o reconhecimento do autor em relação 

à violência inegável e recorrente no trato do senhor de engenho com seus escravos, 

durante o processo colonial. Porém, ainda reiteramos, não foi o apontamento desta 

ocorrência a preocupação maior de Freyre.  

 Em tom elogioso à predisposição do português, Freyre indica traços deste homem 

europeu, que o distinguem de outros colonizadores, tornando-o mais gozador de êxito 

no empreendedorismo da prática colonial. São estes traços, em síntese, adaptabilidade, 

miscibilidade e mobilidade
37

.  

 Isso, somado à “escassez de mulheres brancas, criou zonas de confraternização 

entre vencedores e vencidos, entre senhores e escravos.” (FREYRE, 2006, p.33). Esses 

elementos já deflagram a visada do autor em relação à mestiçagem como um processo 

ameno, natural, e até mesmo abrandado pelas circunstâncias históricas, culturais e 

sociais de favorecimento deste fenômeno.  

                                                           
37 “O português não: por todas aquelas felizes predisposições de raça, de mesologia e de cultura a que nos referimos, 

não só conseguiu vencer as condições de clima e de solo desfavoráveis ao estabelecimento de europeus nos trópicos, 

como suprir a extrema penúria de gente branca para a tarefa colonizadora unindo-se com mulher de cor. Pelo 

intercurso com mulher índia ou negra multiplicou-se o colonizador em vigorosa e dúctil população mestiça, ainda 

mais adaptável do que ele puro ao clima tropical.” (FREYRE, 2006, p. 74).  
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  Além disso, Freyre acaba por repor, em alguma medida, distinções hierárquicas 

que tanto sustentaram as bases teóricas raciológicas do século XIX. Em diferentes 

momentos de Casa grande & senzala, estabelece essas hierarquizações, ao comparar as 

culturas africanas e ameríndias com a dos europeus 
38

. Fato este que pode ser lido como 

uma espécie de continuísmo a uma postura que inferioriza o colonizado nas mais 

distintas instâncias. Conforme nos aponta Schwarcz (2001, p.28):  

 
Freyre mantinha intocados em sua obra os conceitos de superioridade 

e inferioridade, assim como não deixava de descrever a violência 

presente durante o período escravista. A novidade estava na 

interpretação que descobrira no cruzamento de raças um fato a 

singularizar a nação, nesse processo que fazia com que a 

miscigenação parecesse, por si só, sinônimo de tolerância. É nesse 

ambiente, também, que, para além do debate intelectual nos espaços 

mais oficiais, “o mestiço vira nacional”, paralelamente a um processo 

de desafricanização de vários elementos culturais, simbolicamente 

clareados. 

   

 

  Neste sentido, a noção de mestiçagem defendida por Freyre, mesmo consistindo 

em grande contribuição para os estudos étnicos do país, possui uma série de arestas que, 

não muito raramente, são criticadas por outros intelectuais, justamente por seu caráter 

harmonizador, sobre o qual se debruça uma séria problemática: a escamoteação da real 

rijeza do processo colonial escravocrata, pautado na violência. 

  Esses desdobramentos realizados até aqui se justificam pelo fato de alguns 

críticos afirmarem ser a tese empenhada no universo ficcional de Jorge Amado como 

repositora/ tributária aos postulados de Freyre acerca da mestiçagem, como já vimos 

anteriormente.  

 Porém, um trabalho recente acerca da diferença entre as abordagens do tema 

mestiçagem foi cuidadosamente elaborado. A dissertação de Antônio Carlos Teixeira 

Monteiro Sobrinho (UNEB), de 2012, cujo título é Um povo negromestiço ou o que há 

de singular na mestiçagem amadiana 
39

. A própria associação entre o vocábulo “negro” 

e o vocábulo “mestiço” em um só termo, “negromestiço”, já soaria problemática para a 

visada desenvolvida pela militância negra, apresentada anteriormente. Uma vez que 

                                                           
38 Segundo Sobrinho (2012, p.66) “Não é outro o sentido que deixa entrever ao classificar o mestiço brasileiro como 

fruto de contato entre a ‘[...] espontaneidade, [o] frescor e [a] emoção’, provenientes das culturas africanas e 

ameríndias com ‘o [...] pensamento adiantado da Europa’.”. (FREYRE, 2006, p. 115). 

 
39 A dissertação de mestrado, apresentada no programa de pós-graduação em Estudos de Linguagens, da 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), encontra-se disponível no sítio abaixo: 

http://www.ppgel.uneb.br/wp/wpcontent/uploads/2012/04/sobrinho_antonio.pdf. Acesso em 14/11/2016, às 

08h56min.  

http://www.ppgel.uneb.br/wp/wpcontent/uploads/2012/04/sobrinho_antonio.pdf
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“negro” seria vocábulo representativo de uma “identidade matriz”, enquanto mestiço 

um vocábulo que representa certo processo de “apagamentos”. 

 Porém, Sobrinho adota certo procedimento metodológico (similarmente ao que 

se faz aqui), no qual busca realizar um levantamento das visadas em relação ao tema da 

mestiçagem e, através disso, apontar para a singularidade deste tema dentro do universo 

ficcional criado por Jorge Amado, onde é possível associar/conciliar os dois termos. 

 Na última seção do primeiro capítulo de sua dissertação, cujo título é “Dois 

autores, um conceito, dois olhares”, Sobrinho desdobra sobre os apontamentos de 

Gilberto Freyre e sobre sua contribuição no momento histórico em que produz suas 

principais obras, portanto, década de 1930, ao apresentar uma formulação que 

equacionasse os problemas identitários do Brasil e que, em certa medida, justificasse a 

fundação da nação e do povo brasileiro. Sobrinho traz declarações do próprio Jorge 

Amado, em algumas entrevistas, sobre sua opinião em relação à produção intelectual de 

Gilberto Freyre. A ver: 

 

A obra revolucionária maior e o revolucionário mais importante a meu 

ver chamou-se Gilberto Freyre e seu livro Casa-Grande & Senzala.  

Nós estávamos atrapalhados, confusos. Pensávamos que éramos 

latinos, europeus, latinos.  Alguns diziam que éramos espanhóis, 

ibéricos, portugueses, outros, porque liam Victor Hugo, diziam que 

nós éramos franceses.  Gilberto Freyre chegou com o seu grande livro, 

Casa-Grande & Senzala e nos disse como nós somos [...] (JORGE 

AMADO, 1995). 

 

 

 Esse excerto é da entrevista do autor concedida a João Moreira Salles, registrado 

no filme Jorge Amado e utilizado na argumentação de Sobrinho. Aqui, fica-nos 

evidente o elogio e, acima de tudo, o reconhecimento do autor baiano em relação à 

produção gilbertiana no momento histórico de crise identitária que assolava a 

intelectualidade brasileira. O que ainda não se torna suficiente (embora possa e seja 

utilizado por aqueles que equalizam a produção amadiana com a de Freyre, no tocante à 

mestiçagem) para dizer que Amado é tributário do intelectual pernambucano. Até 

porque, em outra entrevista, também usada por Sobrinho, Jorge afirma: 

 

Todos nós podemos e qualquer um pode discordar de idéias e 

conceitos de Gilberto Freyre.  Eu mesmo, seu velho amigo e 

admirador, muito tenho discordado dêle, de quando em vez nos 

encontramos em pontos de vista divergentes. O pernambucano é 

homem de muito escrever, de muito publicar, de muito discutir. Por 
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isso mesmo, pelo muito que realiza, nem sempre é possível estar de 

acôrdo com tudo que êle diz e faz. Mas não creio ser isso o que 

importa quando Casa-Grande & Senzala festeja vinte e cinco anos de 

bons serviços prestados ao Brasil (AMADO, 1962, p. 34). 

 

 

 Amado nos fala de algo simples, porém, fundamental em qualquer discussão 

acerca do pensamento humano: as ideias desenvolvidas por um autor podem estar 

passíveis de críticas, discordâncias e inquietudes. Afinal, o desenvolvimento de uma 

reflexão crítica não é operado simplesmente pela concordância plena do que se diz. 

Mas, muitas das vezes, da discordância, da problematização ou simples escolha de 

outros vieses capazes de emoldurar os intuitos argumentativos de outrem que enuncia e 

pensa sobre determinado tema. 

 Sob essa ótica, apresentemos as diferenças/dissonâncias existentes entre Freyre e 

Amado, observadas por Sobrinho. O material a ser usado é o artigo (versão recortada da 

proposta desenvolvida pela pesquisa de mestrado acima mencionada), Uma mestiçagem 

singular: a primazia negra em Tenda dos milagres (2011), publicado no livro Jorge 

Amado nos terreiros da ficção, proposta temática do I Colóquio de Literatura brasileira 

- curso Jorge Amado de 2011, evento que ocorre anualmente em Salvador. O 

pesquisador nos diz: 

 

A investigação empreendida durante o mestrado retornou três 

diferenças entre as perspectivas de Gilberto Freyre e Jorge Amado, a 

saber: a primeira se refere à visada de ambos no que concerne às 

questões étnico-sociais e, principalmente, ao “tempo” no qual 

investem na mestiçagem de uma suposta “capacidade redentora”. 

Assim, Freyre tende para a construção de um mito, vez que visualiza a 

sociedade brasileira como um todo integrado e harmonioso por conta 

da pretérita ação benfazeja da mestiçagem. Amado, por sua vez, narra 

uma sociedade cindida que se organiza e se hierarquiza a partir de 

critérios raciais. A “capacidade redentora” da mestiçagem, então, 

passa de mito à utopia porquanto deixa de ser uma construção idílica 

de um passado e apresente-se como uma projeção quimérica de futuro. 

A segunda diferença concerne à reação do negro à sociedade 

excludente em derredor. Percebe-se, nas teorias gilbertianas, que as 

representações negras chancelam a ordem que as excluem e, de certo 

modo, até a justificam. As personagens negras de Amado, no entanto, 

são representações que resistem e se afirmam, combatem a sociedade 

que não as deseja. A terceira e última diferenciação diz respeito ao 

lugar do negro para ambos os autores. Em Freyre, o negro é 

secundarizável, na medida em que o antropólogo delineia uma 

genealogia para o brasileiro, que remonta antes e prioritariamente a 

Portugal. Já em Amado, o lugar do negro é aquele do protagonismo de 

maneira que a própria estrutura semântica das narrativas dimana, 
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muitas vezes, dos valores e princípios emanados de um ethos africano-

brasileiro. (SOBRINHO, 2011, p.221).  

 

 

 Com essas três diferenciações fundamentais, o caminho de reflexão se torna bem 

mais claro no que concerne às relações étnicas presentes em Tenda dos milagres; tópico 

recorrente da mestiçagem presente na utopia amadiana. 

 A mestiçagem tida pela militância negra como processo escamoteador das 

identidades-matrizes e das violências sofridas pelos grupos dominados, pode até 

aparecer nos postulados de Freyre, mas não se reproduz na ficcionalização que Amado 

faz do tema, uma vez que a representação que desenvolve da negritude estão longe de 

repor a passividade harmônica entendida em Freyre, e sim, inscreve uma postura de 

politização, resistência e afirmação do negro como partícipe efetivo da constituição da 

cultura e da identidade nacional. 

 Outro aspecto crucial que Sobrinho toca é o da visada “idílica e mítica” de 

Freyre em contraponto à visada “quimérica e utópica” de Amado. Segundo Sobrinho, 

como podemos observar, enquanto o antropólogo pernambucano busca justificar a 

fundação do povo brasileiro, o romancista baiano aponta a mestiçagem como um 

caminho de combate às desigualdades reinantes na luta por espaço de inscrição das 

identidades formadoras de nossa diversidade. Que antes de ser celebrada, precisa 

reconhecer, igualitariamente, a importância de cada matriz formadora daquilo que 

somos. 

 Assim, justifica-se o título de sua dissertação, na qual “negromestiço” é possível 

de ser lido sob as lentes da proposta amadiana que, por meio da mestiçagem cultural, 

não busca assimilar, tampouco apagar identidades-matrizes, mas comportar a presença 

do negro como fundamental formador.  

 A mestiçagem, sob essa perspectiva, deixa de ser um processo de exclusão e 

passa a ser um “sonho de igualdade”. Vale-se lembrar da importância dessa discussão 

em um momento político tão complicado pelo qual o Brasil passava.  

 Tenda dos milagres pode ser lido como romance de tese, não numa ótica 

classificatória reducionista, mas como uma produção literária que, em plenos anos de 

chumbo da ditadura militar, fala de um projeto para um futuro mais igualitário, 

democrático e justo. Reclamando um espaço de inscrição de identidades até então 

marginalizadas e/ou tidas como inferiores. 
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 A pesquisa de Sobrinho não esgota a discussão acerca do tema, mas assinala 

resoluções contundentes a muitos problemas, a embates quase belicosos, que sempre 

ocorrem quando se propõe adentrar neste campo de discussão.  

 Por ser um trabalho cuidadosamente (e o termo aqui não é elogio gratuito) 

pontuador dos diferentes fitos de cada autor ao tratarem da mestiçagem, sobretudo de 

Amado e Freyre, Sobrinho consegue formular esquematicamente as dissonâncias 

existentes entre eles.  

 Apesar de termos visitado os estudos de Sobrinho no que concerne o 

desdobramento específico dessas dissonâncias acerca da mestiçagem encaradas pelos 

autores, devemos salientar que algum anúncio a respeito dessa distinção já fora pensada 

por Almeida (2001, pp.106-107): 

 

(...) as raízes da ficção de Jorge Amado são bastante diversas das que 

alimentaram a obra de Gilberto Freyre. Este adquiriu, nos Estados 

Unidos e na Europa, sólida formação acadêmica, antes de lançar-se 

aos trabalhos históricos e antropológicos que o notabilizaram, 

havendo inclusive estudado, em Columbia, com Franz Boas, um dos 

fundadores da moderna antropologia. Jorge Amado, em contraste, teve 

formação muito mais empírica e instintiva, fruto de suas experiências, 

na fase decisiva da adolescência e da mocidade, no meio popular de 

Salvador, cidade que fora capital do Brasil até os fins do século XVIII, 

e onde mais intensa e profundamente se realizou o entrecruzamento 

racial e cultural de africanos e portugueses; Salvador e as regiões 

circunvizinhas (o chamado Recôncavo baiano) tornaram-se um 

verdadeiro laboratório natural para a experiência da mestiçagem, que 

ali alcançou resultados surpreendentes: uma cultura autenticamente 

afro-brasileira, com alto nível de diferenciação e originalidade. 

 

 

 Os apontamentos realizados por Nascimento são tão-somente acerca da 

formação intelectual de cada autor. Porém, já deixam sinalizada a diferenciação de 

perspectiva que esta formação provocou. Enquanto Freyre desenvolve um estudo 

metodológico, repousado sobre bases acadêmicas de um pesquisador, Amado 

ficcionaliza aquilo que observou e extraiu de sua vivência dentro da rede complexa das 

relações étnico-raciais presentes na Bahia. 

 O que Nascimento anota, trazendo-nos à lembrança, é de considerável 

pertinência para as discussões aqui tratadas, haja vista que pensar a singularidade da 

mestiçagem apresentada por Jorge Amado é pensar também na singularidade do 

caldeamento étnico-cultural que se operou na Bahia, na engrenagem colonial. 
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 Portanto, o que majoritariamente se retém de toda essa discussão, é que a 

produção intelectual de Jorge Amado, no tocante ao tema das relações étnico-raciais, 

não pode ser avaliada sob os mesmos parâmetros com os quais se avalia a obra de 

Gilberto Freyre, uma vez que tanto a formação de cada autor, quanto à maneira como 

abordam o tema parte de visadas que caminham para direções distintas. 

 Enquanto este busca fundar uma noção de identidade étnico-cultural, aquele já 

reconhece a mestiçagem como inegável fato cultural presente em nossa história, e tenta 

fazer dele constatação de que todas as matrizes participantes desse processo deixaram 

um pouco de sua contribuição, com relevo, porém, para a africana e seu cabedal de 

práticas culturais; tentando combater, com esse reconhecimento, o racismo tão presente 

em nossa sociedade. 
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3. A OBRA AMADIANA E O CONTEMPORÂNEO 

 

 

3.1 – A permanência e a urgência da (re) visitação à obra de Jorge Amado 

 

 Este item procura apresentar quais as possíveis conexões que podemos 

estabelecer entre a produção literária amadiana e algumas das demandas do 

contemporâneo.  

 Não é pretensão discorrer aqui sobre cada caso de desestabilização política, 

social e econômica que tem assolado a sociedade brasileira nos últimos tempos, nem de 

asseverar que a escrita de Jorge Amado seria o antídoto ideal e absoluto para nos salvar 

ante a complexidade dos tempos nos quais estamos inseridos, mas pensar como essas 

ocorrências podem ser encaradas de maneira mais crítica ao fazermos uma revisitação à 

produção literária de Jorge Amado. 

 Conforme vimos, a condição pós-moderna é marcada não só pelas possibilidades 

de trânsito e pela insurgência de vozes há muito subalternizadas pelos jogos de poder no 

curso da História, mas também por uma forte marca de violência, segregação e 

acirramento.  

 Atualmente, temos vivido sob a égide de políticas internacionais de rejeição ao 

“outro”, de farpas entre líderes políticos que ameaçam instalar um confronto bélico de 

grande escala, de discursos que se corporificam em práticas de intolerância e violência e 

de um estado grave de negligência aos direitos humanos. Enfim, um atropelo desmedido 

de qualquer possibilidade de efetivar o equilíbrio e a paz. 

 No contexto brasileiro, é possível pensar (e sem forçar muito a leitura) que 

estamos vivendo esses tempos difíceis, em todos os sentidos. Essa aparente designação 

lugar-comum, infelizmente, tem servido de carimbo concreto para marcar nossa 

realidade. 

 São ‘tempos difíceis’ nos âmbitos político, econômico e social, nos quais a cada 

dia se esvaem um pouco de nossas esperanças, diante não só da corrupção abrupta, mas 

também e, acima de tudo, pelo corte de direitos conquistados, pelas coibições 

institucionalizadas, por uma política de retrocesso e de desmonte da democracia, através 

de golpes diários e seus reflexos. 

 Um (des) governo de desmandos, orquestrado por íntimas relações de poder e 

favorecimentos a grupos corporativos específicos, que atendem prioritária e estritamente 
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a seus interesses. E, claro, sempre em detrimento dos sequestros de quaisquer direitos 

dos segmentos sociais menos favorecidos histórica, econômica e socialmente. 

  Explicitando melhor, alguns exemplos podem constituir o quadro panorâmico 

dessas fraturas que se expõem a cada dia para nós. 

 No estado do Rio de Janeiro, são professores, pesquisadores e outros tantos 

servidores públicos com seus salários e suas bolsas de fomento à pesquisa cortados, sem 

previsão de regularidade
40

. 

 No Norte do país, são grupos de etnias indígenas sendo dizimados em terras 

“cedidas” pelo governo aos grandes empreendedores do agronegócio e de 

mineradoras
41

. 

 É a justiça do trabalho, talvez a única instância política em que o cidadão 

brasileiro podia contar efetivamente neste país, sendo mexida sob o pretexto de se 

“salvar a economia” 
42

.  

 São os índices cada vez mais absurdos de jovens negros assassinados nas 

periferias em todo país, sobretudo nas duas grandes metrópoles, Rio e São Paulo
43

.  

 São os casos de transfobia, homofobia, violência contra a mulher que têm 

matado a índices cada vez mais alarmantes em todo território nacional
44

.  

  Na Universidade Federal do Pará, pesquisadores são coibidos e ameaçados por 

figuras políticas, por simplesmente estarem apresentando alguns resultados de seus 

estudos, que expunham os impactos negativos ocasionados pela instalação da 

hidrelétrica Belo Monte e, agora, da mineradora canadense Belo Sun
45

.  

 É o racismo se manifestando a todo instante nos diferentes veículos de 

comunicação e meios sociais
46

. 

 

                                                           
40 Notícia disponível em: <<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/03/politica/1509708790_213116.html>>. 

Acesso: 14 nov. 2017, às 19h22min. 
41 Campanha Demarcação já!, pela demarcação de terras e erradicação dos assassinatos aos povos indígenas,  

apoiada por artistas e ativistas sociais, disponível em: <<http://www.esquerdadiario.com.br/Dialogo-com-a-letra-da-

musica-Demarcacao-Ja-Para-aprender-mais-sobre-os-indigenas>>. Acesso: 04 nov. 2017, às 13h48min. 
42 Notícia disponível em: <<http://www.pt.org.br/senado-rasga-clt-envergonha-nacao-e-aprova-reforma-

trabalhista/>>.  Acesso: 01 Dez. 2017, às 22h30min. 
43 Notícia disponível em: <<https://www.geledes.org.br/violencia-guerra-aos-jovens-negros-e-pobres-das-

periferias/>>. Acesso: 01 Dez. 2017, às 22h58min. 
44 Notícia disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2017/03/20/mortes-de-travestis-e-transexuais-sao-

subnotificadas-no-brasil-apontam-ativistas/>>. Acesso: 04 nov. 2017, às 15h16min. 
45 Notícia disponível em: <<http://anovademocracia.com.br/noticias/7874-pa-grupo-chefiado-por-prefeito-invade-

debate-na-ufpa>>. Acesso: 02 Dez. 2017, às 08h42min. 
46 Notícia disponível em: <<https://www.geledes.org.br/nao-contrato-negros-em-rede-social-presidente-da-bayer-

brasil-denuncia-caso-de-racismo-durante-processo-de-selecao/>>;<<https://www.geledes.org.br/duas-

maesbdenunciam-o-racismo-mas-so-uma-delas-e-levada-serio/>>. Acesso: 23 Dez. 2017, às 15h22min.  
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 É a invasão e destruição de terreiros de candomblé, onde líderes religiosos são 

ameaçados pelo tráfico (provavelmente financiado e regulado por figurações do poder 

oficial), na Baixada Fluminense, estado do Rio
47

.  

 São mostras de arte censuradas pelos códigos de conduta de quem tem o poder 

econômico e político nas mãos
48

. 

 Enfim, são alguns dos incontáveis casos desencadeados em boa parte pela 

instabilidade política, social e econômica que tem nos acontecido nos últimos tempos. 

Apesar de listar apressada e superficialmente esses fatos, até mesmo por não caber aqui 

um desdobramento de cada ocorrência, podemos notar o quanto é grave nossa condição 

atual.  

 E, frente a ela, o que dizem as letras? Em que medida a arte literária tem servido 

de suporte discursivo crítico para incitar reflexões acerca de tais problemáticas? Que 

figurações do campo ficcional poderão nos conduzir a uma reflexão mais contundente e 

lúcida desse nosso quadro? Que textos podem ser revisitados e quais diálogos possíveis 

podem ser estabelecidos para amplificarmos nossa atuação ética e política enquanto 

pesquisadores desse importante estatuto, a literatura? São essas questões que se impõem 

para mobilizar, sobretudo, essa pesquisa.  

 A visitação à obra de Jorge Amado talvez não nos traga respostas definitivas 

para as tensões imperativas a que acabamos de nos reportar, mas certamente se revela 

como solo fecundo para a reflexão crítica sobre a realidade de um Brasil de 50 anos 

atrás, mas que conserva ou evoca (através das complicadas circunstâncias supracitadas) 

alguns aspectos. 

 Segundo Resende (2014, p.23): “Reitera-se (...) a tendência forte de a arte 

contemporânea se constituir em uma proposta de relação intensa entre a política, a 

ética e a estética”.   

 Podemos assinalar (sem sermos exaustivos) alguns nomes da cena literária 

contemporânea que elaboram uma produção dentro desta perspectiva, como Marcelino 

Freire e seus contos de visceral vocalização de personagens marginalizados; Elisa 

Lucinda, autora negra, de uma poética de alta comunicabilidade, com forte marca de 

                                                           
47 Notícia disponível em: <<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/03/politica/1509708790_213116.html>>. 

Acesso: 16 nov. 2017, às 14h17min. 

48 Notícia disponível em: << https://www.opovo.com.br/jornal/dom/2017/10/arte-polemica-ataques-a-museus-e-

exposicoes-levantam-debate-sobre-o-l.html>>. Acesso: 22 Dez., às 22h11min.  
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denúncia contra as injustiças sociais; Conceição Evaristo e sua “escrevivência”, 

produtora de uma escrita ancorada nos foros da resistência cultural do grupo ao qual 

representa, o da mulher negra brasileira; Paulo Lins, que realiza mapeamentos dos 

desajustes sociais na cidade do Rio de Janeiro, entre outros, como o escritor Fábio 

Rodrigo Penna, que apesar de um quase total anonimato, traz em seu único romance, 

Confissões descontínuas de uma mente confusa (2013),  algumas figurações 

interessantes da afrodescendência, reclamando-lhes uma recolocação do negro na 

representação literária.  

 Autores cujas produções se ancoram em um programa político intervencionista 

para reclamar visibilidade de grupos sociais em desvantagem histórica, social e 

econômica, mantêm consonâncias com a proposta estética que atravessa toda a trajetória 

da produção amadiana. 

 Desse modo, a tendência contemporânea apontada por Resende - de a arte atrelar 

seu cunho estético ao ético e político - pode ser encontrada com profunda recorrência na 

produção de Jorge Amado, apontando o quanto sua produção ainda permanece atual, 

viva e desafiadora.  

 

(...) pelo tratamento da linguagem efetivada em seus textos, a ficção 

jorgeamadiana vai efetivamente além do mero romance de costumes. 

Revela um escritor que sabe, sim, contar histórias bem contadas, 

centradas na vida do povo baiano, dos desvalidos, dos moradores das 

proximidades da Sé, da Baixa dos Sapateiros, do Pelourinho, da gente 

do cais da Bahia, dos capitães-meninos da areia, mas histórias 

marcadas de visão crítica e inconformismo. A partir dessa realidade, 

mobiliza dimensões do psiquismo humano (...).  

É a dimensão fundadora da linguagem, multissiginificativa e 

reveladora de marcas universais do nosso psiquismo, aliada a 

singularidade da realidade baiana e brasileira que nela se presentifica, 

que assegura a permanência e a atualidade da obra ficcional de Jorge 

Amado. (PROENÇA FILHO, 2013, p.37-38). 

 

 

 Sendo o mote temático aqui a representação da etnicidade negromestiça em 

Tenda dos milagres, as relações que procuraremos traçar com outras produções da cena 

contemporânea repousam sobre a questão das relações étnicas no Brasil e o 

combate/denúncia ao racismo.  

 O episódio supracitado, acerca da intolerância religiosa manifestada 

recentemente, na qual traficantes obrigaram líderes religiosos do candomblé destruir 

seus instrumentos sacros de culto aos orixás na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, 
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ocorria também com frequência nos fins do século XIX e início do XX na Bahia, e 

foram representados pelo romance aqui em questão.  

 

A guerra santa do delegado auxiliar Pedrito Gordo anos afora e aos 

poucos a tenaz resistência de mães e pais-de-santo começou a ceder. 

(...) Muitos babalorixás e ialorixás levaram axé e santos para longe, 

expulsos do centro e dos bairros vizinhos para as roças distantes, 

locais de difícil acesso. (...) De 1920 a 1926, enquanto durou o reinado 

do todo-poderoso delegado auxiliar, os costumes de origem negra, 

sem exceção, das vendedoras de comida até os orixás, foram objeto de 

violência contínua e crescente. O delegado mantinha-se disposto a 

acabar com as tradições populares, a porrete e a facão, à bala se 

preciso. (AMADO, 1979, p. 272-273)  

 

 Para além do que se designa intolerância religiosa, episódios dessa natureza 

consistem em práticas de racismo. Se pensarmos que a religião atacada é representação 

da resistência dos signos culturais de herança africana, não há outra leitura senão a de 

que esses ataques representam antes de tudo a violência contra o grupo étnico-social que 

preserva tal culto; o afro-brasileiro. 

 Embora situado no universo ficcional, o supracitado fragmento de Tenda traz 

uma descrição fortemente referenciada na realidade, revelando o quanto a literatura de 

Amado consiste em um espaço discursivo de denúncia e intervenção. E mais: atual e 

importante de ser revisitado. 

 Outra passagem que vale destacar é quando o protagonista Pedro Archanjo 

publica seu último livro, intitulado Apontamentos sobre a mestiçagem nas famílias 

baianas, conseguindo comprovar irrefutavelmente a marcante presença negra na 

genealogia da alta sociedade soteropolitana, tão excludente e racista, e que impunha o 

ideário falacioso da pureza étnica no Brasil. 

 O herói mestiço da trama amadiana, Archanjo Ojuobá, publica seu livro sobre a 

genealogia da sociedade soteropolitana e torna irrevogável a constatação de que nossa 

identidade é fortemente marcada por um caldeamento étnico e cultural, e que, portanto, 

não fazia sentido renegar, atacar ou depreciar as contribuições africanas no cerne de 

nossa formação identitária. 

 

Em seu terceiro livro, Pedro Arcanjo analisou as fontes da mestiçagem 

e comprovou sua extensão, maior do que ele próprio imaginara: não 

havia família sem mistura de sangue (...). Branco puro era coisa 

inexistente na Bahia, todo sangue branco se enriqueceu de sangue 

indígena e negro, em geral dos dois. A mistura começou com o 

naufrágio de Caramuru, nunca mais parou. (...) O capítulo dedicado a 
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provar a capacidade intelectual do mestiço inclui imponente relação 

de nomes de políticos, escritores, artistas, engenheiros, jornalistas, e 

até barões do Império, diplomatas e bispos, todos mulatos, o melhor 

da inteligência do país. Fechando o volume, a grande lista, motivo de 

grita, do escândalo, da perseguição ao autor. Pedro Archanjo 

relacionara as famílias nobres da Bahia e completara as árvores 

genealógicas em geral pouco atentas a certos avós, a determinados 

conúbios, a filhos bastardos ilegítimos. Assentados em provas 

irrefutáveis lá estavam, do tronco aos ramos, brancos, negros e 

indígenas, colonos, escravos e libertos, guerreiros iletrados, padres e 

feiticeiros, aquela mistura nacional. Abrindo a grande lista, os Ávilas, 

os Argolos, os Araújos, os ascendentes do professor de medicina 

legal, o ariano puro, disposto a discriminar e a deportar negros e 

mestiços, criminosos natos. Aliás, o livro era a ele dedicado: "Ao 

ilustríssimo senhor professor e homem de letras, doutor Nilo D’Ávila  

Oubitikô  Argolo de Araújo, em contribuição a seus estudos sobre o 

problema de raças no Brasil, oferece as modestas páginas que se 

seguem seu primo Pedro Archanjo Oubitikô Ojuobá".  (...) Parentes 

pelo lado de um tataravô comum: Bomboxê Oubitikô, cujo sangue 

corria nas veias do professor e nas do bedel. Provas em abundância: 

datas, nomes, certidões, cartas de amor, um desparrame. Esse 

Oubitikô encontrava-se ligado aos primeiros grandes candomblés da 

Bahia e, negro bonito, pusera-se numa Iaiá Ávila, nasceram 

mulatas de olhos verdes, caro primo. (AMADO, 1979, pp. 290-291)  

   

 

 A extensa passagem acima encerra a saga do protagonista durante toda a trama: 

ratificar a tese de que não há a tão defendida pureza étnica na Bahia e, sobretudo, 

combater os desmandos, a violência e a tentativa de apagamento de existências negras, 

justificados por descabidas “suspeitas teorias”, disseminadas na Faculdade de medicina. 

 Os termos e expressões em destaque, ao mesmo tempo em que valorizam as 

matrizes culturais negras, sua capacidade intelectual e sua resistência, acabam por 

denunciar o discurso falacioso e racista que embasou toda a violência contra as práticas 

culturais de matriz africana, estampada em diversas situações apresentadas ao longo da 

narrativa.  

 Essa passagem consegue deflagrar a singularidade da mestiçagem ficcionalizada 

na obra amadiana. Não se trata de uma reposição, via literatura, do mito harmônico da 

democracia racial, cunhada por Gilberto Freyre, de modo a valorar a aptidão do homem 

português de se adaptar e se misturar com outros grupos étnicos. 

 Amado, pelo contrário, através da luta da personagem Pedro Archanjo, não 

celebra a mestiçagem como uma busca incessante de explicação do passado, mas como 

uma possibilidade de transformação social futura. Empreende-se a defesa de um 

reconhecimento efetivo da participação da negritude em nossa formação identitária, 
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acreditando que somente a partir desse reconhecimento que o racismo começará a 

perder suas forças. 

 A associação equivocada do termo mestiçagem utilizado/ficcionalizado por 

Jorge Amado com a proposta da mestiçagem harmonizadora engendrada por Gilberto 

Freyre levou a rejeição de Tenda por parte da militância negra, conforme vimos no 

capítulo anterior. Acrescenta-se que, para Freyre, a mestiçagem ocorre graças à aptidão 

do homem português (colonizador) a misturar-se com outros povos e também, valendo-

se, claro, da pacificidade da mulher africana. Enquanto para Amado, a mestiçagem é 

uma maneira tanto de desbancar o discurso de pureza étnica e superioridade racial 

branca, como também de recuperar positivamente a etnicidade negra, de resistência e 

relevância para nossa formação. 

 A defesa da mestiçagem, neste sentido, não diz respeito a uma defesa ao 

branqueamento da sociedade por considerar a raça negra inferior, mas uma maneira de 

reconhecer justamente a importância da matriz africana como importante formadora.  

 Abaixo segue a passagem com declarações do antagonista, Nilo Argolo de 

Araújo, o professor de Medicina legal da Faculdade de medicina da Bahia, que 

apresenta, enquanto homem notório da ciência, duas propostas de leis racistas, em nome 

da ilusória pureza étnica, e de como o modesto bedel, pardo, mediador da luta 

negromestiça por notoriedade e respeito na dinâmica social soteropolitana, desbanca as 

certezas absolutas tão difundidas pelo catedrático oponente. 

  

 - Desta vez a besta do Nilo Argolo se excedeu. Imagine você que este 

trabalho se destina ao Parlamento para que dele nasça uma lei. Uma 

lei, não: um corpo de leis, ele não faz por menos. (...) Tal corpo de 

leis, a prever e ordenar quanto se relacionasse a negros e mestiços, 

centralizava-se em dois projetos fundamentais. O primeiro referia-se à 

localização e isolamento de negros e mestiços em certas áreas 

geográficas, já determinadas pelo professor Nilo Argolo: regiões da 

Amazônia, de Mato Grosso, de Goiás. Clichês de mapas estabelecidos 

pelo professor, reproduzidos no opúsculo, não deixavam dúvida sobre 

o inóspito das áreas escolhidas. Esse confinamento não possuía caráter 

definitivo, destinava-se a manter a “raça inferior” e a “sub-raça 

aviltante” apartadas do resto da população enquanto não lhes fosse 

dado definitivo destino. (...) O segundo projeto, de claríssima 

urgência, lei ou decreto de salvação nacional, proibira o casamento 

entre brancos e negros, entendido por negros todos os portadores de 

“sangue afro”. Proibição absoluta, capaz de pôr freio à mestiçagem.  

Assim, em breve resumo, despidos da linguagem castiça, 

“imeritamente caídas em dessuetude”, projetos e teses parecem 

absurda loucura. Foram, no entanto, levadas a sério por articulistas e 

parlamentares e, por ocasião da Assembleia Constituinte de 1934, 
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houve quem desentranhasse dos arquivos da Câmara as propostas na 

plaquete do professor Nilo Argolo: Introdução ao estudo de um 

código de leis de salvação nacional. (AMADO, 1979, pp.286-287)  

   

 A linguagem presente no trecho não realiza um alto trabalho de metaforização, 

tampouco outros mecanismos “sofisticados” da criação artística, tão exigidos e 

prestigiados pelos parâmetros (e valores) da crítica estética predominante no campo dos 

estudos literários. Ao contrário, a referencialidade impõe-se com grande força. 

 Contudo, é através desse caráter constitutivo do texto que fica explícito o 

posicionamento racista da personagem e como seus projetos de leis - maneira de 

institucionalizar seu racismo – preconizavam o apagamento da presença negromestiça 

na sociedade brasileira, sob a justificativa de se “salvar” a nação dos considerados 

entraves trazidos por esse grupo étnico.  

  A proposta defendida pela personagem, de isolamento e exclusão de negros e 

mestiços, diz respeito a quais lugares esses grupos étnicos podem e devem ocupar na 

sociedade. Como uma tentativa de regular, determinar, pré-definir essa ocupação, de 

modo a querer controlar essas existências. 

 O que se revela absurdo no discurso da personagem presentifica-se 

cotidianamente em práticas sociais da atualidade. São descabidas suas colocações, mas, 

infelizmente, dialogam com manifestações do racismo ainda tão fortemente expressas 

em nossa sociedade. 

           O racismo, tal qual representado/denunciado na literatura de Jorge Amado, faz-se 

presente. Seja em ataques depreciativos nas redes sociais, seja nas estatísticas que 

apontam números irrisórios de ocupação negra em espaços e cargos de alto prestígio 

social e valorização econômica, seja na representação inferiorizante operada por alguns 

produtos culturais na maquinaria do entretenimento, ou sob outras tantas formas. Assim, 

podemos considerar o romance pertinente para as discussões acerca da relação 

etnicidade, discurso e poder, tão presentes ainda na pauta da sociedade brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 97 

 

3.2 – Tenda dos milagres e a questão étnica na atualidade: possíveis refrações  

 

 Esta seção tem por objetivo pensar a pertinência de se revisitar a obra de Jorge 

Amado, no sentido de extrair dela elementos significativos para pensarmos a atual 

conjuntura da realidade brasileira e, consequentemente, pensarmos algumas possíveis 

refrações presentes na ficção brasileira contemporânea, no que concerne a questão da 

representação da etnicidade do negro e do mestiço em nossas letras. 

 Seja no mais poético ou no mais documental romance de Jorge Amado, podemos 

dizer que o traço que melhor define sua produção, ou seja, que atravessa toda sua obra, 

é a luta das personagens – geralmente figurações marginalizadas – por justiça social e 

liberdade. 

 Os problemas da fome, do abandono, da violência contra a mulher e do racismo 

sempre habitaram centralmente suas páginas. De modo a denunciar essas demandas da 

sociedade brasileira, Jorge Amado cria uma rede de personagens expressivos, ancorados 

em uma realidade imediata, justamente para denunciá-la. A abordagem realista, então, é 

um dos sustentáculos da produção do romancista, a fim de lhe garantir maior eficácia na 

denúncia que pretende empreender. Essa referencialidade usada pelo escritor deve ser 

lida, então, como estratégia discursiva e não apenas como limitação estética, como boa 

parte da crítica respeitada o fez.  

 Sabemos que essa abordagem realista não foi realizada somente pelo autor 

baiano. O designado grupo de escritores do Modernismo de 1930, os chamados 

regionalistas, do qual também Jorge Amado fez parte, produziram seus romances sobre 

um duro solo da realidade brasileira da época, expondo existências e estratégias de 

resistência. 

 A abordagem realista, então, perpassou por diferentes momentos da nossa 

literatura. Seja no primeiro momento, no século XIX, com os princípios do 

cientificismo, o chamado realismo histórico; seja no chamado pré-modernismo e no 

modernismo regionalista, em que os problemas e fracassos ocasionados pelas 

contingências históricas e sociais marcaram violentamente algumas existências; seja na 

produção-denúncia dos anos de chumbo, como o romance-reportagem, a ancoragem no 

real se instalara.  
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 Silviano Santiago apud Schøllhammer (2009, p. 23) lembra que: 

 

O escritor brasileiro enfrentou, durante os anos posteriores ao golpe de 

1964, uma escolha estilística fundamental. Após picos criativos da 

década de 1950 (...), bem como a derrota de uma modernização 

racional encarnada pelo movimento concretista - , o escritor brasileiro 

ou seguia a corrente latino-americana em direção a uma literatura 

mágico-realista e alegórica ou retornava aos problemas estilísticos não 

resolvidos pelo realismo social, como os que haviam sido 

problematizados nos romances da década de 1930, em particular pelos 

regionalistas do Nordeste, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, 

Rachel de Queiroz e Jorge Amado. Como denominador comum às 

duas vertentes havia, segundo Santiago, o compromisso temático com 

uma crítica social e política contra qualquer tipo de autoritarismo.   

 

 

 É nesse contexto que se insere Tenda dos milagres, publicada em 1969. A obra 

traz como foco a representação da luta contra as forças autoritárias do poder, a fim de se 

garantir visibilidade e reconhecimento de um grupo étnico negligenciado/violentado 

historicamente no Brasil – negros e mestiços, de modo a garantir-lhes o direito e o 

acesso à sua cidadania.  

 Amado inicia sua carreira como escritor nos primeiros momentos do 

Modernismo, na década de 1930. A questão da etnicidade do negro e do mestiço teve 

espaço central em sua produção em 1935, com a publicação de Jubiabá, como já vimos 

aqui. Porém, quando 34 anos depois o romancista retoma a temática das relações 

étnicas, valendo-se de uma forte denúncia às arbitrariedades, podemos dizer que 

consiste justamente em um retorno a questões ainda pendentes daquele primeiro 

momento, conforme apontado na citação de Santiago. 

 Tenda explora de maneira mais complexa o quadro das relações étnicas e aponta 

soluções para um futuro utopicamente ansiado pelo protagonista. Para isso, empreende-

se uma conjuntura de ações de resistência e “subversão” dos códigos arbitrários de 

conduta, vivenciados na trama pelo protagonista e o grupo étnico-social de que fazia 

parte. 

 Como uma das temporalidades do romance também condiz com o momento de 

sua produção, anos sessenta, pós-golpe militar, podemos dizer que se trata de um dos 

casos de compromisso político em denunciar as forças cerceadoras exercidas pelo poder 

institucional da época. 
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 Karl Erik Schøllhammer, ainda no material supracitado, diz ser a abordagem 

realista também uma das tendências da literatura produzida atualmente.  

  Apesar de apontar distinções elementares acerca do modo como se opera essa 

abordagem em cada momento das nossas letras, anota que, de fato, há uma ancoragem 

na realidade presente na literatura contemporânea, que acaba sendo, em certa medida, 

consonante com o que já havia sido realizado em momentos precedentes. Diferindo 

entre eles o caráter performativo da linguagem operado atualmente em contraste com a 

proposta representativa de outrora. 

 

O que encontramos, sim, nesses novos autores, é a vontade ou o 

projeto explícito de retratar a realidade atual da sociedade 

brasileira, frequentemente pelos pontos de vista marginais e 

periféricos. Não se trata, portanto, de um realismo tradicional e 

ingênuo, em busca da ilusão da realidade, (...) tampouco de um 

realismo representativo. (...) Essa procura por um novo tipo de 

realismo na literatura é movida, hoje, pelo desejo de realizar o aspecto 

performático e transformador da linguagem e da expressão artística, 

privilegiando o efeito afetivo e sensível em detrimento da questão 

representativa. Enquanto aquele realismo engajado estava solidamente 

arraigado no compromisso representativo da situação sociopolítica do 

país, as novas formas passam necessariamente por um questionamento 

das possibilidades representativas num contexto cultural 

predominantemente midiático. Trata-se, então, de um deslocamento 

claro em relação à tradição realista, mesmo que esta permaneça 

presente, em que a procura por novas formas de experiência estética 

se une à preocupação com o compromisso de testemunhar e denunciar 

os aspectos inumanos da realidade brasileira contemporânea.  

(SCHØLLHAMMER, 2009, pp. 53; 57). 
 

 

 Nesse fragmento fica clara a distinção entre a abordagem realista do romance de 

1970, como Tenda, e a produção contemporânea. Por outro lado, como podemos notar 

nas marcações, conserva-se esse empenho em expor os problemas sociais da realidade 

brasileira. E é por este caminho – o das semelhanças – que seguiremos para pensar em 

possíveis refrações, na literatura contemporânea, em temas ainda correntes, como o da 

questão étnica e o racismo no Brasil, já abordadas pelo romance amadiano. 

 Vale dizer que somos cônscios das significativas nuances que separam Tenda 

dos milagres de Contos negreiros, por exemplo, de Marcelino Freire; ou da 

escrevivência de Conceição Evaristo em Ponciá Vicêncio ou dos contos de Olhos 

d’água, ou ainda da poesia de Elisa Lucinda. 
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 Mas se é pelo itinerário da similaridade que pretendemos embarcar, cabe 

ressaltar aqui que, ao centralizar em sua obra, em plena conturbação política, marcada 

pelo conservadorismo e por uma série de cerceamentos, Jorge Amado, em certa medida, 

acaba por aproxima-se do reclame vocalizado pelas existências ficcionalizadas pelos 

autores contemporâneos supracitados, quando traz a afirmação da negromestiçagem 

como partícipe importante de nossa formação cultural e, mais que isso, apresenta a luta 

desse grupo sócio identitário contra as forças institucionais de poder, a fim de que 

possam vivenciar plenamente sua cidadania.  

 Quando Jorge Amado se vale de uma dicção altamente influenciada pela força 

da oralidade, por exemplo, um dos signos culturais mais marcantes trazidos na diáspora 

africana, aproxima-se da performatização da linguagem utilizada na construção dos 

contos-cantos
49

 de Marcelino Freire, em Contos negreiros. 

 A proposta de Freire consiste em colocar alto-falante em vozes 

marginalizadas/subalternizadas, negras, para que estas, com sua dicção própria, em sua 

própria maneira de expressar, performatizem suas narrativas, a fim de nos revelar a 

exclusão de que sofrem em uma sociedade racista como a nossa. Os textos contam com 

uma linguagem dinâmica, que tangenciam uma poética rítmica interna, capaz de criar 

uma sensação de vocalização. Quando pensamos na voz desses textos, por conseguinte, 

acabamos pensando em um corpo que se coloca para dizer essas narrativas, e talvez aí 

se conjugue mais um elemento forte da herança diaspórica africana, a corporeidade. 

 São contos/narrativas que, vocalizados, nos dão ideia de um corpo que se coloca 

para dizer sobre si, sobre o peso da realidade excludente que lhes pesa.  

  

 

Quatro negros e uma negra pararam na frente deste prédio. A primeira 

mensagem do porteiro foi: “Meu Deus!” (...)  

- De onde vocês são? 

- Do Morro do Pavão. 

(...) 

A gente não só ouve samba. Não só ouve bala. Esse porteiro nem 

parece preto, deixando a gente preso do lado de fora. O morro tá lá, 

aberto 24 horas. A gente dá as boas-vindas de peito aberto. Os 

malandrões entram, tocam no nosso passado. A gente se abre que nem 

passarinho manso. A gente desabafa que nem papagaio. A gente canta, 

rebola. A gente oferece a nossa coca-cola. 

Não quer deixar a gente estrear, a porra do porteiro. É foda. Domingo, 

hoje é domingo. A gente só quer saber como a família almoça. Se 

fazem a mesma festa que a nossa. (FREIRE, 2014, pp. 23-25) 

                                                           
49 Essa designação reporta-se à observação de Paulo Roberto Tonani do Patrocínio em Escritos à margem: a presença 

de autores da periferia na cena literária brasileira, 2010, p. 212.  
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 No trecho acima, do conto “Solar dos príncipes”, conseguimos escutar 

explicitamente a voz do grupo étnico que sofre a exclusão e a discriminação étnico-

social. Essa vocalização se dá através de uma linguagem informal, marcada pela 

indignação. Não podendo acessar o prédio, os jornalistas negros figuram a possibilidade 

de expor, através da própria experiência, o racismo ainda latente no país.  

 Quando Marcelino Freire cria a situação inversa, em que negro da periferia é 

quem vai até ao prédio para filmar o cotidiano da família ali residente, explicita como as 

relações étnico-sociais ainda são gravemente desiguais. O reclame da voz negra 

(estenda-se e entende-se aqui como corpos negros) pela impossibilidade de acessar 

determinados espaços não se dá através da mediação de um narrador que os representa, 

mas pela própria indignação que se coloca para desvelar tal ocorrência. 

 Assim também parece ser a dificuldade sofrida por Pedro Archanjo, 

negromestiço de Tenda dos milagres, quando investe na incursão ao espaço da 

Faculdade de Medicina para realizar uma reflexão acadêmica sobre a questão étnica da 

Bahia na passagem do século XIX para o XX.  

 Lembramos que o protagonista acaba por sofrer com as barreiras do racismo 

institucional, ficando relegado a mera condição de bedel, sem credibilidade. “- Li sua 

brochura e tendo em conta quem a escreveu – novamente o examinou com os olhos 

fulvos e hostis. (...) Carece de qualquer seriedade científica e as conclusões sobre 

mestiçagem são necedades delirantes e perigosas” (AMADO, 1979, p. 158). Foram as 

palavras de desprezo do catedrático Nilo Argolo de Araújo, antagonista de Tenda. 

 Sendo assim, em ambas as produções, problematiza-se uma das tantas questões 

que envolvem a condição do negro e do mestiço no Brasil: em quais espaços eles 

“podem” transitar sem que lhes recaia o jugo do racismo.  

 Jorge Amado e Marcelino Freire, nesse sentido, aproximam-se pelo fato de 

trazerem à tona o problema do racismo para a cena da ficção. Embora aquele se valha 

de um tom mais representativo e esse de um tom mais performativo, ambos apresentam 

um compromisso político na abordagem de problemas ainda presentes na realidade 

brasileira.  

 Outra aproximação entre Jorge Amado e Marcelino Freire é possível quando 

analisamos o trecho de Tenda em que as personagens Pedro Archanjo e Lídio Corró 

dialogam sobre a ascensão social e econômica lograda pela personagem Tadeu Canhoto, 



P á g i n a  | 102 

 

em interface com a aflição do narrador-personagem do conto “Curso superior”, de 

Contos negreiros. 

 

Da porta, Archanjo e Lídio viram-no subir a ladeira, o passo firme, 

girando a bengala na mão, um senhor importante, bem vestido, anel no 

dedo. (...) 

Para que lutamos nós, compadre Lídio, meu bom, meu camarado? Por 

que estamos aqui, dois velhos sem vintém no bolso? Por que fui preso, 

por que acabaram com a tipografia? Por quê? Porque nós dissemos 

que todos devem ter direito a estudar, a ir avante. Você se lembra, 

compadre, do professor Osvaldo Fontes, do artigo na gazeta? “A 

negralhada, a mulataria está invadindo as Faculdades, preenchendo as 

vagas, é preciso um freio, pôr cobro, proibir essa desgraça”. Recorda a 

carta que escrevemos e mandamos à redação? Virou artigo de fundo e 

as páginas do jornal foram coladas nos muros do Terreiro. Tadeu 

partiu daqui, aqui começou sua escalada. (AMADO, 1979, p. 309) 

 

 No trecho, torna-se explícito que só houve a possibilidade de Tadeu Canhoto 

formar-se engenheiro e lograr sua ascensão, devido às lutas precedentes por justiça 

social ao segmento menos favorecido socioeconomicamente do qual faziam parte (o 

protagonista, Lídio e o próprio Tadeu): negros/mestiços, pobres, periféricos.  

 Isto é, Amado cria em seu universo ficcional personagens que encarnam a 

possibilidade de outra vivência, que não aquela pré-definida e imposta aos grupos 

sociais desfavorecidos historicamente, mas também mostra que, para essa possibilidade 

acontecer, questionamentos, lutas e a insatisfação devem se materializar em rebate às 

imposições que tentam impedir a ocupação desses grupos em espaços (físicos e 

simbólicos) de maior prestígio social. 

 Na obra amadiana, os diálogos são atos de fala bastante reveladores, uma vez 

que marcam os posicionamentos das personagens, seu modo de encarar a vida, as 

relações sociais que estabelecem e, sobretudo, a consciência acerca de sua própria 

condição histórica, social e econômica, dentro do contexto em que estão inseridos na 

teia ficcional. Os diálogos das personagens de suas obras revelam sua noção de ser e 

estar no mundo.  

 A fala de Pedro Archanjo, por exemplo, demonstra de forma nítida a sua 

percepção acerca da conjugação entre a possibilidade do negro seguir um caminho de 

maior prestígio social com a necessária luta a ser travada para a concretização dessa 

ocorrência. Ao realizar isso, Jorge Amado está nos representando, via criação literária, 

uma realidade brasileira marcada pela desigualdade social e pelo racismo, mas também 
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nos mostra que é possível redefinir as trajetórias dessas existências, nem que para isso 

se faça necessário o reclame pelo direito de se gozar plenamente a cidadania.  

 Marcelino Freire, ao construir o personagem-narrador de “Curso superior”, 

investe em outro tipo de armação narrativa para abordar questão semelhante. 

  

O meu medo é entrar na faculdade e tirar zero eu que nunca fui bom 

em matemática fraco no inglês eu que nunca gostei de química 

geografia e português o que é que eu faço agora hein mãe não sei. 

O meu medo é o preconceito e o professor ficar me perguntando o 

tempo inteiro por que eu não passei por que eu não passei porque eu 

não passei (...) 

O meu medo é a situação piorar e eu não conseguir arranjar emprego 

nem de faxineiro nem de porteiro nem de ajudante de pedreiro e o 

pessoal dizer que o governo já fez o que pôde já pôde o que fez já deu 

sua cota de participação hein mãe não sei. 

O meu medo é que mesmo com diploma debaixo do braço andando 

por aí desiludido e desempregado o policial me olhe de cara feia e eu 

acabe fazendo uma burrice sei lá uma besteira será que vou ter direito 

a uma cela especial hein mãe não sei. (FREIRE, 2014, pp. 97-98) 

 

 

 A ausência de pontuação imprime uma rítmica aligeirada e aflitiva à fala da 

personagem, que não sabe o que fazer ao ingressar no curso superior e acaba pedindo 

incessantemente orientação à mãe. Sua condição étnico-social pode ser inferida por 

algumas marcas linguísticas como, por exemplo, quando a personagem diz recear sofrer 

preconceito do professor e que dirão que o governo poderá alegar já ter cumprido seu 

papel, dando-lhe a cota de participação na formação cidadã. 

 A seleção vocabular dos termos “preconceito” e “cota”, articulada no contexto 

confessional do conto, faz inferir tratar-se de um homem negro, que teme ingressar no 

curso superior. Sente-se deslocado, aflito, pessimista. O sintagma “Meu medo é”, que 

inicia todos os parágrafos do texto, abrem a sessão de deduções da personagem acerca 

da exclusão de que muito provavelmente viria sofrer pela sua condição étnico-social, 

em uma sociedade racista como a nossa.  

 Podemos notar que são duas experiências diferentes de criação narrativa, a de 

Marcelino Freire nesse conto e a de Jorge Amado no diálogo das personagens sobre a 

ascensão social e econômica de Tadeu Canhoto. Enquanto o romancista baiano 

empreende uma visada positiva acerca das possibilidades de ocupação do negro em 

espaços de prestígio na sociedade brasileira, apontando, claro, quais as lutas a se travar 

para concretização de tal ocorrência, o personagem- narrador de Freire revela, a partir 

da própria fala confessional, seus receios de sofrer a exclusão social. 
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 Enquanto Amado realiza uma representação da condição do negro no que tange 

a temática de quais espaços este “pode” ocupar na sociedade e quais lutas precisam ser 

travadas para isso, Freire cria uma voz performatizada. Voz esta que fala de sua própria 

condição social enquanto negro, revelando a exclusão e opressão sofridas por esse 

grupo étnico. 

 Apesar das notáveis diferenças que singularizam a maneira de cada autor 

abordar a questão étnico-social em seus processos de criação ficcional, o alvo da 

denúncia parece ser bastante compatível: o racismo que traumatiza existências na 

sociedade brasileira e a necessidade constante de ter de se afirmar em espaços adversos 

para não sucumbir à exclusão nem à inferiorização tão latentes em nossa sociedade. 

 Assim, a abordagem da realidade brasileira e o compromisso de intervenção 

nessa realidade, notadamente no que diz respeito deflagrar a desigualdade étnico-social 

presente no país, faz-se presente em ambas as produções. O que nos leva a perceber que 

a obra do romancista baiano pode ser lida em diálogo com alguns nomes da literatura 

brasileira produzida atualmente, mobilizando fecundas contribuições para pensarmos o 

papel das letras na cena sociopolítica atual. 

 Para não ficarmos apenas em Freire, trazemos a voz lírica de Elisa Lucinda, 

poetisa negra que, em seu último livro publicado, Vozes Guardadas (2016), escreveu: 

 

CARTA NEGRA OU O SOL É PARA TODOS 

 

“O tempero do mar foi lágrima de preto.” 
Emicida 

 

A realidade grita assim: 

quem dá mil vezes mais chances para os brancos que para os 

[pretos? 

A televisão. 

As empresas. 

Os poderes. 

Podres e não. 

Quem trai até hoje os abolicionistas, 

quem dissemina e aprimora a obra da escravidão? 

Quem deixa o ator negro morrer sem 

fazer grandes papéis? 

Quem não deixa ter papa negro? 

Quem, na Bahia ou no Rio de Janeiro, 

barra o preto pobre no cordão? 

Quem veta? 

Quem despreza? 

Quem mantém o branco domínio nas pequenas ações 
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à custa ainda de tanta opressão? 

O menino preto queria ser engenheiro 

mas o policial o mata primeiro. 

Não tem apartheid? 

Mas sabemos onde está 

cada uma destas etnias, 

onde encontrá-las entre a injustiça e seus pavios! 

Estou cansada. 

Estamos. 

Pois ainda há quem 

não veja nada: 

O repórter do carnaval da TV 

não vê que eu vi ele dizer: 

“vale ressaltar a influência do negro no samba.” 

Ô, meu Deus, minha alma está bamba, 

alguém ainda ignora que foi o próprio negro que criou o samba? 

É dura a capa da revista, 

a atriz loura é a “mulata” do mais famoso colunista! 

Queria que quem continuasse a mandar nas escolas de samba 

fossem os heróis da comunidade para quem a avenida é tudo! 

Trocando em miúdos, 

depois do genocídio de índios, 

seguido de quatro séculos de crudelíssima negra escravidão 

provou-se o irreversível dessas primeiras asneiras, 

pois ainda com elas matamos a justiça do presente e do futuro. 

Uma danosa doideira, 

com a obra das escravidões 

enquanto rasga-se a bandeira brasileira. 

(LUCINDA, 2016, pp. 264-265) 

 

 O texto é encabeçado pela epígrafe-protesto do rapper militante Emicida, que faz 

referências à diáspora africana, reportando-se ao processo histórico e traumático da 

escravização de pessoas negras para atender à maquinaria colonialista. O poema 

apresenta explicitamente sua temática central: a denúncia ao racismo, que coíbe o 

acesso ao exercício pleno da cidadania de negros na sociedade brasileira.  

 A voz-lírica feminina, identificada com o adjetivo “cansada”, por exemplo, pode 

ser lida como a colocação da própria poetisa na situação que o poema denuncia: seu 

lugar enquanto mulher negra, enquanto artista, na sociedade brasileira. A literatura de 

Elisa, nesse sentido, acaba sendo espaço discursivo de intersecção entre sua atividade 

artística e sua cidadania, ancorada em uma referencialidade que deflagra uma escrita 

que se quer intervencionista.  

 Quando diz “estou cansada”/ “estamos”, a voz poemática revela vivenciar/sentir 

também os impactos da situação que denuncia: os vestígios da obra da escravidão, 
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materializados em práticas sociais atuais que excluem a presença negra de determinados 

espaços físicos e simbólicos.  

 Em todos os questionamentos e afirmações que despontam ao longo do poema, 

nota-se claramente a consonância da denúncia por ele operada com a problemática 

apontada nas aproximações feitas acima entre Marcelino Freire e Jorge Amado: a que 

lugares os negros estão relegados na maior parte das vezes. 

 Outro caso de intervenção conscientemente política na cena contemporânea, que 

denuncia as desigualdades étnico-sociais do país e marca lugar significativo para os 

escritores negros, é a produção de Conceição Evaristo, desde seus primeiros escritos no 

grupo Quilombhoje, na década de 1990, até o emblemático romance Ponciá Vicêncio 

(2003), bem como os contos marcantes de Olhos d’água (2016).  

 Ponciá Vicêncio aborda de maneira poética e dolorida a condição da mulher 

negra e periférica na sociedade brasileira, constituindo uma narrativa que identifica 

existências marginalizadas pela condição étnica, de gênero e econômica. A memória, a 

denúncia, as subjetividades historicamente traumatizadas e a poesia enovelam-se para 

compor uma trama que recoloca a representação da etnicidade do negro em nossa cena 

literária.  

 A “obra da escravidão” apontada no poema de Elisa Lucinda, testemunhadas 

pelas vozes enunciativas dos narradores dos contos de Marcelino Freire e deflagradas 

nos diálogos da representação realizada em Tenda dos milagres de Amado, acaba por 

ser elemento substancialmente denunciado também em Evaristo. Porém, há uma 

distinção fundamental que não pode ser negligenciada aqui: a posição social ocupada 

por esses escritores comparados.  

 Conceição Evaristo e Elisa Lucinda, por exemplo, além de terem como mote 

temático de suas produções o compromisso ético e político de representação da 

etnicidade do negro, são também pertencentes a esse grupo étnico-social. 

Diferentemente do que ocorre com Jorge Amado, que acaba exercendo o papel de 

mediador cultural. 

 Jorge Amado foi e continua sendo um autor e intelectual importante de nossa 

literatura, justamente por ter uma produção sensível às causas sociais e às existências 

marginalizadas da sociedade. Com isso, acaba nos ajudando a entender os problemas 

que, infelizmente, ainda nos assolam. A consciência política e ética presente em sua 

obra corrobora para que não se negligenciem os desajustes históricos, sociais, políticos 
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e econômicos desse país. Servindo, pois, de pavimento para a formação crítica de seus 

leitores acerca das contingências inumanas que acometem muitos brasileiros.  

 Porém, quando falamos em representação da etnicidade negromestiça na 

produção contemporânea, falamos não mais desse grupo étnico-social apenas como 

objeto de representação, mas de sujeitos do próprio discurso. 

 A literatura marginal, analisada por Tonani do Patrocínio (2013) em Escritos à 

margem: a presença de autores de periferia na cena literária brasileira, tem como 

característica não somente a abordagem realística dos desajustes étnico-sociais do 

Brasil, mas implicam na efetivação de uma intervenção política, conforme nos aponta o 

próprio autor. 

 Se por um lado Jorge Amado, em seu universo literário, desempenha um papel 

fundamental ao representar figurações marginalizadas da sociedade, denunciando a 

exclusão de que sofrem, como, por exemplo, o grupo étnico analisado aqui, negros e 

mestiços, por outro lado, na cena cultural brasileira contemporânea, há uma força 

criadora de discurso que emerge para falar também dessas questões, porém, de um local 

de fala diferenciado, como é o caso de Conceição Evaristo. 

 

(...) o exercício da escritura negra resulta no afloramento de uma 

cosmogonia própria, negra, através da representação. A linguagem, os 

símbolos, memórias e interpretação do mundo, seriam vetores que 

confluem para a consolidação de um corpus negro em oposição ao que 

poderíamos denominar de visão branca. (...) Valoriza-se a voz negra, 

mas, sobretudo, a voz negra em contato com a sua cultura e história, 

livrando-a do papel de objeto. O discurso literário passa a ser 

concebido como uma prática que favorece a construção cultural e, 

principalmente, identitária de um grupo marginalizado e silenciado. 

(PATROCÍNIO, 2013, p. 41) 

 

 

 Tanto a obra de Amado quanto a de autores negros da literatura contemporânea, 

como Evaristo, consistem em produções marcadas pelo compromisso de estabelecer a 

aliança entre a ética, a política e a estética. Contudo, enquanto a atividade criadora 

amadiana serve como mediação para “falar sobre...” a relação opressor/oprimido, a 

atividade de escrita de autores negros, que despontam na cena literária contemporânea, 

além de representação, reclamam politicamente um espaço no cenário da produção 

cultural do país.   

 O clássico ensaio dos estudos pós-coloniais, de autoria da indiana Gayatri 

Chakravorty Spivak, Pode o subalterno falar?, já se intitula com uma indagação sobre a 
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possibilidade de fala de grupos sociais minoritários. O contexto, evidentemente, é outro. 

Spivak (2010) procura criticar a apropriação do Oriente operada pelo Ocidente, que 

acaba por gerar um questionável conjunto de imagens, através de um crivo 

homogeinizador.  

 Seria sempre a caneta mediadora do intelectual que cumpriria o papel de 

representar os grupos minoritários, ou indivíduos desses grupos podem também exercer 

o papel criador de narrativas-reclame, refazendo essas histórias?  

 Não propomos desdobrar a problematização se há ou não “vozes mais 

autênticas” a falar dos problemas sofridos pelos segmentos em desvantagem social e 

histórica. Todavia, faz-se necessário observar que, ao aproximar Jorge Amado de 

autores contemporâneos, como Evaristo e Lucinda, somos conscientes de uma 

significativa nuance entre eles, no que concerne suas posições ocupadas na sociedade. 

 São escritoras, mulheres, negras, produzindo material estético e utilizando esse 

material como espaço discursivo de exposição do drama das relações étnico-sociais 

experimentados pelo grupo a que pertencem. 

 Muito embora Jorge Amado não se coloque na posição de intelectual que se 

aparta de seu objeto de criação literária, pois conviveu bem de perto com a gente que 

aparece figurada em suas páginas, acaba não constituindo uma presença negra que fala 

de um locus social marcado, tal e qual as autoras supracitadas. 

 Nesse sentido, a escrita de Elisa Lucinda e Conceição Evaristo, bem como de 

outros autores negros e periféricos, como Ferréz e Paulo Lins, que utilizam suas 

produções como protesto contra as desigualdades étnico-sociais, vão além, porque se 

soma a elas o propósito de demarcação de espaço na sociedade. A presença de autores 

negros na cena literária contemporânea, ficcionalizando a temática étnica em suas mais 

diversas possibilidades de performatização criativa, foi conquistada através de lutas e 

embates, mas hoje, felizmente, vem ganhando espaço significativo para tentar, em certa 

medida, modificar o cenário de tais desajustes étnico-sociais. 

 Seria contraditório e falacioso chegar à conclusão de que a produção de Jorge 

Amado fica diminuída ante os imperativos da estética da literatura negra e 

intervencionista contemporânea, sendo uma produção de um mediador cultural e não de 

algum agente social interno, pertencente ao grupo representado. 

 Em entrevista a TV ALERJ (2015), a própria Elisa Lucinda reconhece a 

importância de Jorge Amado enquanto tradutor da realidade brasileira. Afirma estar a 

arte em um lugar muito estratégico, no sentido de o artista poder observar as ocorrências 
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da vida e depois traduzi-las em seu processo de criação, a ponto de fazer com que o 

leitor reconheça e, em alguns casos, passe até mesmo a conhecer a humanidade de 

certas existências até então não representadas/evocadas na produção cultural.  

 Afirma ter sido Jorge Amado importante escritor, por exemplo, a dar visibilidade 

aos pescadores da Bahia e de suas esposas, ambos reféns das intempéries climáticas e 

sociais. Grupo social sem espaço nas letras e com suas dificuldades de sobrevivência 

negligenciadas pela representação literária de até então. Muito provavelmente a 

escritora entrevistada estivesse se reportando à obra Mar morto (1936), na qual 

protagonizam personagens que tiram seu sustento do mar, mas também são tragados, 

muitas das vezes, pelo infinito azul, em dia de tempestade. 

 Isso só vem a ratificar a importância do romancista na notificação dos impactos 

provocados pelos desajustes sociais no seio da sociedade brasileira, quando se propõe a 

utilizá-los como material de sua criação literária para representá-los. 

 A obra de Amado exerceu um papel importante e permanece atual justamente 

pelo fato de ter sido um dos casos mais expressivos da literatura brasileira que se dispôs 

a expor uma realidade difícil do país, até então desconhecida por muitos, não só 

retratando as figurações marginalizadas, mas trazendo à tona uma representação 

complexa da humanidade dessas figurações.  

 

Antes de Jorge Amado, o negro e o mulato já haviam merecido algum 

lugar na ficção brasileira, mas enfocados sobretudo pelo ângulo da 

dificuldade de ascensão social em um meio dominado pelo 

preconceito: os referenciais permaneciam europeus. Com Jorge 

Amado, pela primeira vez, a cultura afro-brasileira vai ocupar posição 

central no universo narrativo. (...)  

O tema aparece pela primeira vez, em Jubiabá (1935), romance em 

que tem um negro como herói, e cujo título remete à figura de um pai 

de santo, que representa, na narrativa, os valores da cultura afro-

brasileira. Até então nenhum escritor, mesmo simpático à condição 

social do mestiço, ousara levar a sério, muito menos defender uma 

cultura encarada como primitiva e atrasada. Esta a grande ruptura 

promovida pela obra de Jorge Amado. A partir de Jubiabá, o universo 

afro-brasileiro vai alimentar, com maior ou menor intensidade, toda 

uma vertente da ficção de Jorge Amado, mas é em Tenda dos milagres 

que se encontram desenvolvidas, de modo mais completo, as ideias do 

escritor sobre o problema.  (ALMEIDA, 2001, pp.107-108)    
 

 Se pensarmos que alguma visibilidade expressiva conquistada por um grupo de 

escritores periféricos, que ficcionalizou a etnicidade do negro brasileiro, só começou a 

despontar efetivamente na década de 1990, as narrativas de Jorge Amado, em uma 
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medida muito significativa, cumprira o papel de romper com certo “silenciamento” 

acerca de tais existências marginalizadas. 

 Jubiabá, já na década de 1930, constitui-se como fratura exposta da 

representação afro-brasileira em nossas letras e, mais adiante, em 1969, Tenda amplifica 

a discussão e reclama um espaço efetivo para o segmento étnico-social que representa. 

  

Tenda dos milagres, como outras obras de Jorge Amado, também 

articula as perspectivas do sociólogo e do antropólogo com a do 

ficcionista, esboçando um painel da estrutura social para nele inserir 

diálogos que desvendam a particularidade dos conflitos humanos. 

(FRANCO JÚNIOR, 2008, p. 48)  

 

 A asserção acima revela as diferentes atuações assumidas por Amado em seu 

processo de criação estética. O romancista ao abordar a questão étnica em Tenda dos 

milagres acaba por fazer incursões em outras esferas do conhecimento, como a 

antropologia e a sociologia, para que a armação de suas formulações ficcionais 

pudessem melhor se sustentar. 

 Nesse sentido, Jorge Amado, além de escritor, também atuou como intelectual 

que se posicionava frente a questões relevantes da sociedade brasileira, mostrando seu 

comprometimento em atrelar a estética, a ética e a política.  

 Ao introduzir o livro Agentes do contemporâneo, coletânea composta de ensaios 

críticos, cartas e entrevistas acerca da literatura contemporânea brasileira, Claudete 

Daflon (2016) justifica a designação “agentes” como a quebra de fronteiras para a 

participação dos autores: são poetas, professores, acadêmicos, ficcionistas. 

 A autora aponta não haver posições exatas e estanques. Mas uma 

“contaminação” entre uma área e outra, explicitada na própria composição do livro e na 

atuação de seus autores que, em alguns casos, ocupam dupla posição, como a de 

professor-poeta, ou a de ficcionista-professora, por exemplo. 

 Nessa perspectiva, o termo “agentes” recobre de maneira mais ampla tais 

possibilidades de atuação, na formulação de reflexões acerca das demandas do 

contemporâneo. Frente a isso, podemos dizer que a atuação itinerante de Jorge Amado 

em diferentes esferas de expressão do pensamento humano – seja na construção 

ficcional, onde se abrigam investidas sociológicas, etnológicas, filosóficas e até 

antropológicas – pode ser lida consonantemente com essa perspectiva mais ampla 

supracitada. 
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 Ademais, isso pode ser considerado um dos fatores que apontem como 

pertinente a revisitação da produção de um escritor como este no campo dos estudos 

literários, até mesmo em diálogo com outros campos. 

 Posto isso, podemos dizer que a atualidade da obra de Amado reclama uma 

revisitação sob diferentes prismas, podendo fomentar reflexões válidas para 

entendermos e nos posicionarmos melhor ante os descompassos que permanecem nas 

relações humanas. 

 A representação étnica do negro e do mestiço ficcionalizada por Amado é 

inegavelmente positiva. Embora aponte as limitações impostas pelas contingências 

históricas e sociais a esse grupo étnico, o romancista destaca sempre a capacidade 

inventiva, os valores, as contribuições culturais e também a capacidade de reflexão da 

própria condição humana, engendrada pelas personagens negromestiças. 

  Evidentemente é muito amplo o campo de possibilidades de investigação acerca 

da maneira como Jorge Amado ficcionaliza a questão étnica em seus romances. 

Produziu um material extenso e muito rico de representações. O que permite incursões 

por diferentes caminhos. 

 A questão étnica do negro e do mestiço é central tanto em Jubiabá quanto em 

Tenda dos milagres. Mas aparece também em Gabriela, cravo e canela (1958), em 

Tereza Batista cansada de guerra (1972), em Compadre de Ogum (1964), entre outros 

textos, o que seria interessante de ser revisitado com chaves de leitura mais amplas e 

menos redutoras. 

 Hoje, reler a obra de Jorge Amado para o desenvolvimento de investigação 

acadêmica reclama movimentos específicos na atuação do analista. Primeiro porque 

exige uma inserção ao universo da vasta fortuna crítica que a obra do autor possui, 

segundo porque demanda um exercício de apuração perceptiva para compreender certos 

valores estabelecidos pela crítica em relação à sua obra, e por último porque propulsiona 

a utilização de ferramentas teóricas que se sobrepujam às ferramentas de análise 

puramente estética. 

 A obra produzida por Jorge Amado é extremamente humana, daí sua 

complexidade e consequente exigência de uma leitura mais detida. Alguns 

procedimentos de constituição criativa de que se vale o autor podem até não atender aos 

valores (eleitos e volúveis) estabelecidos pelos parâmetros de qualidade da crítica – o 

que também é questionável – mas isso não retira da produção do autor seu caráter 
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complexo, humano, político e capaz de mobilizar seu leitor a participar das narrativas e 

de toda a rede de reflexões e atitudes ali encarnadas.  

 Assim, essa pesquisa, apesar de ter como mote temático a questão étnica a partir 

do romance Tenda dos milagres, acaba por constituir uma proposta de análise 

redimensionada por outras lentes e que possivelmente auxilie para chamar a atenção 

para a urgência e relevância de se ler efetivamente o que o romancista escreveu, a fim 

de criar possíveis conexões com as demandas da atual sociedade brasileira e sua 

produção cultural, buscando respostas, ressignificações e fazendo participar mais 

ativamente do circuito dos estudos literários um dos nomes mais expressivos das nossas 

letras. 
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Considerações finais 

  

 Através deste trabalho vimos algumas representações da etnicidade do negro na 

literatura em momentos cruciais da sociedade brasileira, sobretudo no século XIX, 

quando da urgência de se pensar a construção de uma ideia nacional e, posteriormente, 

no período pós-abolição.  

 Ter pontuado algumas ocorrências dessa representação significou, nessa 

pesquisa, poder constatar que não houve um apagamento total dessa etnicidade em 

nossas letras. Inclusive, como no caso do romance Úrsula, essa representação ocorreu 

de maneira positiva. Além disso, revisitar os textos anteriores à produção de Jorge 

Amado em relação à questão étnica do negro e do mestiço pôde também estabelecer um 

parâmetro de quais elementos passam a compor essa representação pós–contribuição 

amadiana.  

 Úrsula em 1859 foi um romance pioneiro, se pensarmos na positividade na 

representação do negro e na vocalização cedida às personagens negras para reclamarem 

suas existências. Mas foi em Jubiabá de 1935 que essa representação passou a ser 

realizada de maneira mais completa, através de um caráter heroico, de protagonismo 

efetivo e pelo aparecimento de diversas referências do universo afro-brasileiro 

(oralidade, ancestralidade, memória e corporeidade).  

 Estabelecer essas comparações contribuiu para pensarmos a importância da obra 

amadiana no início do século XX e constatar como o negro vai conquistando mais 

amplamente espaço em nossas letras. Se no XIX era representado pelas denúncias 

abolicionistas (importantes produções) como objeto de sofrimento e tratamento 

inumano, na obra amadiana passa a ser considerado sujeito histórico de resistência 

cultural, que contribuiu para a perpetuação de diversos signos componentes da nossa 

noção identitária. 

 A ressignificação da ideia de nação trazida pelos estudos culturais e pós-

coloniais muito contribuiu para o campo das letras, no sentido de fazer insurgir vozes 

até então subalternizadas, que passam a reclamar seu lugar na complexa composição da 

nação. 

 Tocar nesse arcabouço teórico foi relevante para compreender como as 

figurações negras passam a se colocar na cena de sua (auto) representação, conforme 

apontamos no último capítulo, por exemplo, através do fato de haver nuance entre 
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determinados autores: Jorge Amado, que atuou como mediador cultural, diferente de 

Elisa Lucinda e Conceição Evaristo, vozes negras, agentes internos à questão étnica, 

pertencentes a um locus dicendi amarrado ao próprio conteúdo de representação.   

 Pôde ser ratificada a relevância de se revisitar a obra Tenda dos milagres pela 

sua aderência com a discussão étnica ainda presente na sociedade brasileira, bem como 

sua correspondência com algumas figurações pertencentes ao campo literário produzido 

atualmente. 

 E, por fim, esta pesquisa acaba por contribuir, em alguma medida, para que se 

abram possibilidades de se pensar a obra amadiana sob as luzes de uma leitura menos 

cristalizada, diferente daquela que tende a encerrar a produção do autor em um 

binarismo reducionista: “panfletário” e “pitoresco”. 

 Se Jorge Amado atuou continuamente durante longo período com sua atividade 

literária, sua obra ainda apresenta desafios de leitura que, com uma instrumentalização 

como a dos estudos culturais e dos estudos pós-coloniais, por exemplo, podem trazer 

leituras de grande relevância para questões tão presentes em nossa pauta, ainda. 

 Aqui investigamos a questão étnica a partir de uma obra específica de Jorge 

Amado. Entretanto, sua produção possibilita pensar outras questões como: a 

representação feminina, os códigos moralistas de conduta do patriarcado, a 

carnavalização, entre outros aspectos que ora permitem ser problematizados e 

ressignificados, ora podem ser lidos como paradigmáticos para uma discussão ainda tão 

viva na sociedade brasileira. 

 Assim, a pesquisa que aqui se encerra constata a relevância de Tenda dos 

milagres para pensarmos as relações étnicas no Brasil e acaba sendo material que 

sugere/reclama uma (re) leitura redimensionada da obra de Jorge Amado no circuito 

acadêmico, enovelando-se ao discurso dos pares, como Carolina Calixto, Eduardo Assis 

Duarte, Antônio Carlos Teixeira Sobrinho, Ívia Alves, Ana Maria Machado, entre 

outros. 
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