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RESUMO
Esta dissertação tem como proposta central refletir sobre o construto do termo mestiçagem na
obra Tenda dos Milagres (1969), de Jorge Amado, e com isso descortinar e intercruzar as
diversas contribuições intelectuais, afetivas e empíricas na elaboração de um discurso
evidenciado em texto literário. Projetamos, assim, o autor como fonte da pesquisa,
entendendo sua elaboração artística como um se lançar estético que – emerge de e remete a –
um fazer social, ao tempo que focamos atenção no uso do termo mestiçagem no interior
literário, nas tramas de seu texto, portanto, em Tenda dos Milagres como fonte primeira.
Diante do valor polissêmico deste termo na historiografia, atentamos para a sua substância no
interior do objeto literário, considerando os significados moldados do seu uso entre os
variados sujeitos, tempos e lugares. Constata-se, portanto, a estreita relação deste construto
discursivo com as representações associadas à cidade de Salvador na obra literária, bem como
a função da cidade na condição de palco de vivência do autor, o que motiva a análise dos
microcosmos construídos por essas representações na modelagem da ideia de mestiçagem no
texto. Como em caminho contrário, pelo objeto artístico chegar ao autor, que mediou as
estruturas entre o universal e o subjetivo, objetiva-se investigar os rastros que possam nos
apontar panoramas de conjunturas históricas a partir da peça literária. Compreende-se, dessa
forma, a literatura como documento possível a ser aferido na pesquisa histórica se abordado
por uma metodologia que considere as subjetividades de um documento artístico. É
imprescindível entender, sobretudo, as funções históricas as quais Tenda dos Milagres
cumpre enquanto fonte de aferição para a historiografia – como aborda Antonio Candido, que
identifica essa função na própria estrutura literária, a qual tem relação direta com as
significações do autor sobre o lugar onde a obra foi gestada, observação que se reforça nesta
fonte, uma vez que o lugar embrionário da obra é o mesmo que ambienta a trama ficcional.
Destacamos que o romance nos apresentou imagens refratadas de uma vivência presente no
interior da cultura negra baiana, em seus territórios e em suas práticas; e essa percepção traz
elementos que problematizam, sem negar, a formulação historiográfica sobre Jorge Amado
que o referencia como um autor que exaltou a mestiçagem como via de entendimentos raciais.
A pesquisa se dá a repensar uma faceta do escritor através de sua própria criação, não
procurando respostas cimentadas da história na literatura ou o contrário, mas encontrando
indícios de retroalimentação entre estes campos, o que nos apresenta articulações entre
sujeitos, panoramas, rupturas e continuidades históricas.
Palavras-chave: Mestiçagem, Tenda dos Milagres, Jorge Amado, negritude, Salvador.

ABSTRACT
The central purpose of this work is to make a reflection about the construct of the term
miscegenation in the book Tent of Miracles (1969), written by Jorge Amado, and then find
and cross multiple contributions intellectual, affective and empirical that may have influenced
in the elaboration of the discourse evidenced in the literary text. So, the author's life is taken
as research source. We understand his artistic elaboration as an esthetic experimentation that
emerges from – and remits to – a specific social context that he lived. Also, we focus mainly
on the concepts about miscegenation that emerge in the literary text itself, making Tent of
Miracles our primordial source. Considering the multiple significances of the term
miscegenation in historiography, we are focusing in its use on the literary object, taking into
account the significances and concepts that this term has acquired in different times and
places. We point the closer relation between the construct of miscegenation and literary
representations of the city of Salvador in Tent. We analyses the microcosms of the city
represented and its relation with the idea of miscegenation present in the text. The objective is
to identify and understand, in the literary work, vestiges of possible overviews of historical
conjunctures. Here, we understand literature like a possible document for historical research,
taking into account the subjectivities present in an artistic document. Also, we think important
to understand and discuss historical functions of Tent of Miracles – like pointed by Antonio
Candido, who identifies this function in the literary structure, considering that this one has
direct relations with author significances about the place where the literary piece is conceived,
a relevant aspect, considering that the place that has inspired Amado was the same the novel
is set in. We point out that Tent presents us refracted images of Jorge Amado’s living between
black people, frequenting territories and having experiences in Salvador. This fact brings
some elements that problematize the historiographic formulation about Amado like an author
who exalted the miscegenation like a way of racial pacification. This research proposes to
think about an author facet, analyzing it from his own creation, not looking for answers
established of the history in the literature, or the opposite, but trying to find signs of feedback
between history and literature – an approach that presents us to subjects, overviews, ruptures
and historical continuities.
Key-words: Miscegenation, Tent of Miracles, Jorge Amado, blackness, Salvador.
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INTRODUÇÃO

“[...] Se negro sou, ou sou bode,
Pouco importa. O que isto pode?
Bodes há de toda a casta,
Pois que a espécie é muita vasta...
Há cinzentos, há rajados,
Baios, pampas e malhados,
Bodes negros, bodes brancos,
E, sejamos todos francos,
Uns plebeus, e outros nobres [...]”
(Luiz Gonzaga Pinto da Gama)1
“A literatura não é promovida em
suspensão. [...] Ela provém de um lugar,
há um lugar incontornável de emissão da
obra literária.”
(Édouard Glissant)2

O eixo estruturante dessa dissertação é uma reflexão sobre o significado discursivo da
representação do termo mestiçagem, reverberado na obra Tenda dos Milagres de Jorge
Amado, escrita e publicada em 1969. Um postulado que auxilia a aferição desse objeto é o
fato de o discurso sobre a mestiçagem – o qual se quer abordar a partir do texto literário, e que
se preocupa com o escritor como sujeito dessa elaboração – estar associado a um lugar
incontornável de nascedouro e acontecimentos, esses que remetem à cidade de Salvador,
representada em múltiplas imagens no interior da obra. Destacamos não a cidade em sua
concepção universalizante, mas seus microcosmos dispostos na trama literária, que, em suas
representatividades, alimentam os significados em torno do amplo e polissêmico
termo/conceito de mestiçagem. Refletir sobre essas proposições nos permite avançar na
investigação de quais representações são essas – o que os personagens, os tempos e os lugares
da trama configuram na relação com a significação do termo/conceito na obra? O
desenvolvimento dessas repostas nos apontará panoramas dialógicos entre literatura e história

1

GAMA, Luiz. Primeiras trovas burlescas & escritos em prosa. São Paulo: Martins Fontes, 2000. Fragmento
extraído da sátira Quem sou eu?, de 1859, da autoria de Luiz Gama (1830-1882). Veja que a mestiçagem
explicitada neste fragmento pelos diferentes grupos de cor-tipo-marca não exalta exatamente uma democracia
entre estes grupos, mas uma voz de resistência desse enunciador, ele próprio, alvo da força opressiva de ser o
outro – faz isso sob o argumento da equidade humana essencial nesses diferentes tipos. Ver-se: Bodes é um dos
nomes pejorativos pelo qual se chamavam negros e mulatos no século XIX.
2
GLISSANT, Édouard. Introdução a uma poética da diversidade. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2005. Édouard
Glissant (1928-2011) é um escritor e intelectual nascido na Martinica.
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que ajudarão na reflexão sobre a função que assume o discurso da mestiçagem em Tenda dos
Milagres, bem como a relação do autor como sujeito central nesses cenários.3
A massificação do conceito de mestiçagem na história esvaziou sua semântica, uma
vez que o ato dos cruzamentos populacionais em si sofreu um transbordamento de
significados políticos por parte de seus interlocutores nos diferentes momentos históricos, de
modo que, ao citar este termo, se faz necessário expor suas circunstâncias e suas implicações.
Esse termo/ato tornou-se conceito e foi apropriado de diferentes formas nos diferentes tempos
do correr historiográfico, ao balanço das visões de poder, convicções científicas e interesses
políticos de quem se pôs a circunscrever esta noção. Mestiçagem adquiriu, então, significados
vários, aliados por vezes a forças discursivas antagônicas. Foi citado politicamente como
antídoto e como veneno para as realidades sociais. Exemplos de apropriações deste conceito
no discurso são notáveis por seus significados opostos. Do mesmo fenômeno social
desenvolveram-se ideologias que pressupunham o desaparecimento diferencial do fenótipo do
negro e do mestiço através da mistura com a “raça”4 branca, uma vez que essa se sobreporia
em superioridade (branqueamento); a ideologia que via na mestiçagem não a prevalência de
uma “raça” mais forte, mas o seu atraso progressivo (degeneração); e a que pressupunha
harmonia e igualdade social na geração de um novo “tipo” através da mistura (democracia
racial).5
Em vista da bagagem conceitual que carrega o termo “mestiçagem” faz-se necessário
localizar o construto amadiano nesse bojo, buscando suas influências e seus dissensos, afinal,
esse conceito não foi desenvolvido, mas apropriado por Jorge Amado. No discurso particular
do autor, através de sua obra, outra temática nos retém atenção – já pensando na
historicização da fonte literária – que é a relação do termo com a representação da cidade e
seus sujeitos na construção do romance. Será observado o posicionamento dado ao Pelourinho

3

HALL, Stuart. Cultura e Representação. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio: Apicuri, 2016, pp. 107-108.
Utilizaremos o conceito de representação a partir da teoria construtivista, entendendo a representação como
“parte essencial do processo pelo qual os significados são produzidos e compartilhados entre membros de uma
cultura”, o que estabelece relação entre o mundo material e os sistemas de linguagens na produção de sentido.
Bem como o conceito de discurso, que Hall aborda a partir dos estudos de Michel Foucault, como “termo geral
utilizado para fazer referência a qualquer abordagem em que o sentido, a representação e a cultura são elementos
constitutivos”.
4
FRY, Peter. “O que a Cinderela Negra tem a dizer sobre a ‘política racial’ no Brasil”. In: Revista da USP Dossiê Povo Negro – 300 anos. N. 28. São Paulo, 1996, p. 122-135. As categorias raça estarão grifadas com
aspas, a fim de relativizar o significado de seu conceito já em desuso, seguindo a percepção de Peter Fry, para
quem esta noção deve ser compreendida como construção histórica local e culturalmente determinada.
5
MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2008, p. 48.
Munanga diz que a mestiçagem ganhou conotações raciológicas e que no decorrer da história esse processo
biológico ganhou discurso ideológico e entende que essas idealizações no Brasil aconteceram principalmente
após a abolição em 1888, quando pensadores se voltam para a “construção de uma nação e de uma identidade
nacional”.
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enquanto representação contributiva ao discurso sobre a mestiçagem.

O olhar artístico-

literário não sustenta uma visão reveladora de totalidade da realidade de uma organização
social urbana em plena ebulição contínua de crescimento e de transformações das relações em
seu interior – a representação disso em arte literária seria de uma arquitetura social da cidade
que pôde ser reconhecida – o que, determinadamente, não reflete, mas remete à realidade. A
partir disso, apontaremos para sentidos dispostos na cidade literária que reforçam a ideia da
mistura, o que envolve sujeitos e tramas, ambos fictícios e historiográficos.
Tal abordagem não se resume, mas parte, primeiramente, de uma observação
particular: mesmo meio a uma permanente cisão cultural, racial e econômica historicamente
latente, perceptível até aos olhos menos treinados, minha memória de infância na cidade de
Salvador recorrentemente aponta para um discurso apaziguador de que temos inclinações
inerentes para a mistura, de que a diversidade não é problema, mas solução – essa memória
invariavelmente está atrelada à imagem de Jorge Amado. No entanto, entende-se ser
equivocado cristalizar qualquer sujeito dentro de balizas discursivas estáticas. O autor de
Tenda dos Milagres, de 1969, não é o mesmo de obras escritas há décadas anteriores como
em O País do Carnaval, de 1931, por exemplo. Faz-se necessário identificá-lo enquanto
sujeito histórico, sensível e vulnerável à dinâmica dos acontecimentos no tempo. Nesse ponto,
é imprescindível problematizar os discursos que assumem a função de circunscrevê-lo em sua
arte e em sua trajetória.
Por essa perspectiva destacaremos os caminhos próprios tomados por essa pesquisa
em relação a outras que também abordam o autor baiano, inclusive trabalhos que tratam
especificamente de Tenda dos Milagres como fonte central. Entendemos que o construto
discursivo elaborado por Jorge Amado é fruto de múltiplas variantes relacionadas às suas
vivências e não resultado direto de determinado panorama. Evitaremos, portanto, relações
dualísticas de causa e efeito tomando, por exemplo, o tema da construção da identidade
nacional na primeira metade do século XX como fator de exclusividade na construção de seu
discurso sobre mestiçagem, como aponta um fluxo de produções historiográficas sobre o
tema.6

6

Algumas pesquisas que destacam a relação entre a questão da mestiçagem de Amado e o projeto de identidade
nacional: GOLDSTEIN, Ilana Seltzer. O Brasil Best Seller de Jorge Amado: literatura e identidade nacional.
São Paulo: Editora Senac, 2003; CALIXTO, Carolina Fernandes. Jorge Amado e a Identidade Nacional:
diálogos políticos culturais. Niterói: UFF. (Dissertação de Mestrado em História), 2011; ANDRADE, Celeste
Maria Pacheco. Bahia, cidade - síntese da nação brasileira: uma leitura em Jorge Amado. São Paulo: PUC-SP.
(Tese de Doutorado em História). 1999; GOLDSTEIN, Ilana Seltzer; SCHWARCZ, Lilia Moritz (Org.). O
universo de Jorge Amado: orientações para o trabalho em sala de aula. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras,
v. 2, 2009.
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Outro fluxo investiga os espaços negros em Jorge Amado e em suas obras,7 o que
também nos é valioso – dado a representatividade desses espaços em sua vida –, mas que não
explicam por si só a ressonância ideológica de seu discurso. Contribuímos teoricamente, no
entanto, com a perspectiva de articular as vivências do autor como um sujeito que passou por
transformações e assumiu facetas variadas no correr do tempo, o que nos ajuda a identificar
suas posições particularmente em 1969, na obra Tenda dos Milagres. A relevância dessa
pesquisa, portanto, está dentro do campo da história, que direciona inerentemente nossa
atenção sobre o tempo e o espaço, evitando sedimentação de posições sobre qualquer sujeito.
Não traçaremos um perfil do autor ou nos remeteremos à fonte literária, Tenda dos
Milagres, como um discurso único e bem acabado de significado singular. Pelo contrário,
identificar o construto do termo mestiçagem na obra nos leva a múltiplas complexidades a
serem intercruzadas, o que não nos permite tratá-lo como um termo fechado em si.
“Mestiçagem”, “identidade nacional”, “mundo negro baiano”, “cidade de Salvador”: todas
essas representações na obra serão tomadas como formulações de um tempo histórico, onde
estão inseridos autor e obra, que são problematizados permanentemente pela historicização de
fatos da narrativa ficcional e da vida do autor. Essa é a mais destacada contribuição: usufruir
da fonte eleita como passaporte para panoramas históricos e suas conjunturas, o que nos afasta
de entender o autor e a obra a partir de significados postos. Sugerimos, portanto, emergir as
interlocuções históricas que Amado e seu romance mantiveram como modo de substanciar a
análise específica sobre o significado de mestiçagem nesta produção literária específica.
“Pardo, paisano e pobre – tirado a sabichão e a porreta”:8 é uma das epígrafes de
Tenda dos Milagres. Trata-se de uma descrição policial, datada de 1926, sobre Pedro
Archanjo, personagem-enredo9, do romance – que em si, em sua própria construção, organiza
os variados conjuntos de significados que veremos nesta obra. Centraliza as complexas
conexões na trama de Jorge Amado, as quais, como constituidoras de significado, serão
historicizadas, observadas por olhares conjunturais que procuram mais às perguntas – atentos
7

Pesquisas que atentam para os signos, símbolos e significados africanos dispostos nas diversas obras literárias
de Amado: YAO, Kamoe Gaston. Brasil e África em textos de Jorge Amado. São Paulo: USP. (Dissertação de
Mestrado em Sociologia). 1997; GERMANO, Patrícia. Tenda dos Milagres de Jorge Amado: O sistema oracular
Iorubano na diáspora textual. In: Revista Cadernos Imbondeiro. V. 3, Nº 2. João Pessoa: UEPB. (Artigo em
Literatura Comparada). 2014; COSTA E SILVA, Alberto. África de Jorge Amado. In: Revista Brasileira da
ABL. Fase VIII. Ano I. Nº 73. Outubro, novembro e dezembro, 2012; BARBERENA, Ricardo Araújo. A cidade
desejada e sublimada por Jorge Amado: os lugares imaginados em Bahia de Todos-os-Santos: guia de ruas e
mistérios de Salvador. In: Revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea. Nº 42. Brasília: UNB. 2013.
8
AMADO, Jorge. Tenda dos Milagres. São Paulo: Companhia das Letras. 2010, p. 9.
9
CANDIDO, Antonio. “A personagem do romance”. In: A Personagem de Ficção. São Paulo: Perspectiva,
2014, p. 53-54. Candido formulou que personagem e enredo coexistem como um amálgama, numa relação de
interdependência – um só pode agir e significar através do outro: “A personagem vive o enredo e as ideias, e os
torna vivos”.
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aos diversos panoramas – do que encontram respostas de forma autômata. O elemento estético
mediado por Amado, entendido em suas intenções e efeitos e que emerge de universos
culturais complexos – que tornam esse elemento possível – é o lugar metodológico desta
análise.10 Os arredores temáticos circulantes estarão, portanto, primordialmente subordinados
a este pressuposto.
Dessa perspectiva, é significativo pensar que esta pesquisa dialoga com a realidade,
mesmo que esta esteja a serviço da análise ficcional como método de recuperar rastros e
resíduos11 de panoramas e vivências, rupturas e continuidades na história. Portanto, a fonte
abordada suscita diálogos, emerge temas e dá pontos de partida referenciais para incursões
teóricas em suas partituras documentais. Jorge Amado na posição de autor literário será
tomado como partícipe cultural, que se enuncia a partir de um tempo e de um dado universo
cultural.12
Assim visto, podemos desenvolver a ideia de que este estudo se debruça sobre as
tramas. Nesse sentido, não evoca os purismos de objetividade em sobreposição às
representações da realidade do fazer literário, mas concentra-se nos diferentes discursos
constituidores de tramas que podem ser interpostos e que podem nos levar a novos extratos
discursivos. Com isso, não pretendemos igualar saberes ou produções, muito menos confundir
o fazer historiográfico com o fazer literário – pelo contrário, buscamos relacionar esses
diferentes fazeres na investigação de rastros que possibilitem novos horizontes no olhar para o
passado, levando em conta, determinantemente, as metodologias que geraram tais produções.
Ao pensar em conceitos debatidos (mestiçagem) associados a sujeitos (Jorge Amado, entre
outros) estamos invariavelmente tratando de tramas, não exatamente numa ordem
cronológica, mas numa ordem de referenciais, que se estabelecem em espaços e
temporalidades distintas.13
10

WILLIAMS, Raymond. Marxismo e Literatura. Rio de Janeiro: Zahar. 1979, p. 151-157. Williams aborda
historicamente a definição de reação estética nas obras de arte e cita György Lukács, o qual procurou definir a
arte como uma representação da generalidade humana, uma espécie de mediação entre o “subjetivo” e o
“universal”. No entanto, Williams vê no “mundo múltiplo de processo social e cultural” a dificuldade desta
preposição. “Temos que rejeitar ‘o estético’, tanto como uma dimensão abstrata à parte quanto e como uma
função abstrata à parte (...) temos de ressaltar, as intenções variáveis específicas, e as reações variáveis
específicas, que foram agrupadas como estéticas” (grifo nosso).
11
GLISSANT. Introdução a uma poética da diversidade. 2005, p. 19-22. Essa ideia articula com o pensamento
de Glissant sobre “rastros e resíduos” como “poderes da memória”, heranças pontuais africanas.
12
SEVCENKO, Nicolau. Literatura como Missão. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 237-248. Sevcenko analisa
as interseções entre o que se configura por literatura, história e sociedade e afirma que o escritor é o ponto mais
sensível de contato entre essas esferas. “(...) uma análise que pretenda abranger esses três níveis deve se voltar
com maior atenção para a situação particular do literato no interior do meio social (...)”.
13
SARLO, Beatriz. Paisagens Imaginárias. São Paulo: Edusp, 2005, p. 75-83. Sarlo desenvolve a ideia de que o
texto literário é antes de tudo um lugar de marcação, de diferenciação ou de resistência a outros discursos que se
constituem fora dele. Portanto, “o texto literário ou artístico é um documento que, por sua existência, prova o
caráter não-ficcional da crítica ou da história”.
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De toda forma, a trama literária amadiana de caráter ficcional e romanesca, com suas
doses de influência do realismo,14 e de um enunciador que evoca o universal pela ótica do
local, tem sua função histórica marcada como rastro documental – fonte necessária pela qual
o historiador projeta incursões, sempre relativas, ao passado. Essa função não se exerce pela
característica literária do realismo como estética, mas porque o texto literário em si é um
testemunho material eloquente dos condicionamentos sociais do indivíduo que escreve.
Entender a reordenação desse universo individual em tensão e em termos de arte é descortinar
signos que nos levam a vestígios de totalidade, mesmo que a ela nunca cheguemos. Jorge
Amado não trata de fatos ou de tramas que existem ou que existiram no mundo material, mas
do que poderiam existir ou ter existido. Dessa forma, quando considera o “se” – ou seja, o que
poderia existir ou ter existido – numa trama construída arbitrariamente, está lidando
diretamente com o referente do real, de outra forma este “se” não poderia ser acionado numa
concepção plausível.15
O recurso expressivo do qual se apropria Jorge Amado na voz de um narrador
onipresente e onisciente – aquele que em tudo está e que tudo vê – é observado como
resultado de uma autoconcepção do autor como uma peça presente daquilo que narra em sua
literatura permeada por verossimilhanças. Amado se põe confortável na tradução16 de uma
negritude17, como que respaldado por um lugar de vivência permanente. Mesmo que sua
origem e sua posição social se constituam por entre uma elite intelectual, diferente da posição
econômica, política e cultural das populações que protagonizam sua narrativa, ainda assim, o
escritor se põe como parte desta população subalternizada e, por tal autoidentificação e
14

RAILLARD, Alice. Conversando com Jorge Amado. Rio de Janeiro: Record, 1990, p. 40. Amado é
influenciado diretamente pelo movimento do realismo na literatura, surgido nas últimas décadas do século XIX,
com ênfase na França. Em entrevista, cita autores clássicos que lia no começo de sua carreira, na década de
1920: “líamos os clássicos, todos traduzidos do francês e do inglês: Balzac, Maupassant, Zola, Flaubert, Daudet
também...”.
15
CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2011, p. 177-201. Este
argumento articula com a ideia de função histórica pensada por Antonio Candido, o qual remente esta função à
estrutura literária, que tem relação direta com as representações mentais de onde essa obra foi gestada.
RIBEIRO, Luís Filipe. Geometrias do Imaginário. Santiago de Compostela: Laiovento, 2000. Ribeiro segue
caminho semelhante quando diz que o significado de uma obra está em seu legado cultural e isso só pode ser
identificado no texto.
16
BHABHA, 1997 apud HALL, 2009, p. 71. Refletir sobre Jorge Amado como um indivíduo que lida com
alteridades no universo diaspórico negro baiano, nos faz dialogar com Hall ao citar Bhabha, quando tratando
sobre tradução nos processos de hibridizações culturais: “Não é simplesmente apropriação ou adaptação; é um
processo através do qual se demanda das culturas uma revisão de seus próprios sistemas de referências, normas e
valores, pelo distanciamento de suas regras habituais ou “inerentes” de transformação. Ambivalência e
antagonismo acompanham cada ato da tradução, pois o negociar com a “diferença do outro” revela uma
insuficiência radical de nossos próprios sistemas de significado e significação”.
17
Esta palavra ganhou significação através do escritor e político martinicano Aimé Césaire (1913-2008). O
termo surgiu no jornal L’Étudiant Noir (O Estudante Negro), na França, onde Césaire estudou letras e junto com
Léopold Sédar Senghor fundou o jornal, em 1934, iniciando discussões sobre identidades e valores culturais do
homem negro.

17

tradução, também é identificado como exaltador e partícipe destes locais culturais que se
constituem principalmente da reinvenção africana na Bahia.
Pensando especificamente no construto literário e em suas temporalidades:
personagens e tramas nos mostram além do ser humano Jorge Amado, mas também seu
campo de construção artística, que foge do sujeito criador em si –18 a criatura ganha forma
(personagens, quadros de uma época...) e dialoga com a realidade, quando se condensam
campos temporais outros, geradores de significados outros. Mais do que abordar a
hermenêutica das nuances textuais e dissecar seus signos, estes escritos se aplicam a uma
pesquisa de olhar histórico e isso significa abordar temporalidades, intercruzando conjunturas
nelas contidas. Para isso, pensar a incursão do termo mestiçagem, elaborada e posicionada
ficcionalmente por Jorge Amado em Tenda dos Milagres, requer pensar os diferentes períodos
históricos contidos no entorno da obra e entender seus extratos discursivos.
Entende-se que neste entorno, portanto, conjugam-se historicidades. O conceito de
mestiçagem, por exemplo, é resultado de uma realidade histórica dada – consumada na
experiência social, mas que se movimentou ou sofreu deslizamentos de significados, e indicou
novas realidades, formulando, a partir disso, novas experiências provindas do conceito. O
conceito de narrativa sugere o mesmo, assim, a relação constante entre história e literatura
também é resultado e formulador de campos de experiências, a partir de diferentes
temporalidades, como pode se ver nesta própria pesquisa. É notório, então, que tanto Jorge
Amado como Tenda dos Milagres sejam objetos desta análise – ambos lidaram com conceitos
e expressões que hoje apresentam tempos e experiências refratadas19.
De tal modo, as premissas metodológicas apresentadas propõem refletir o espaço de
experiência e o horizonte de futuro20 dos variados elementos envolvidos na pesquisa: i) de
Jorge Amado no desenvolvimento temático da mestiçagem para a construção de um romance
escrito e publicado em 1969; ii) dos personagens da trama literária enquanto sujeitos que
suscitam panoramas históricos; iii) da trama em si, o significado das temporalidades e a
18

CANDIDO, Antonio. A personagem do romance, 2014, p. 58. Candido descreve teoricamente a elaboração de
um personagem de ficção deixando claro que a concepção do autor se limita a “maneira fragmentária,
insatisfatória, incompleta, com que elaboramos o conhecimento dos nossos semelhantes”. Seria esse o limite
alargado pela ficção.
19
AVELINO, Yvone Dias. “História e Literatura: cidades, memórias e esquecimentos na América Latina”. In:
Olhares Cruzados: cidade, história, arte e mídia. São Paulo: Editora CRV, 2011. Avelino, ao tratar do papel do
historiador no manejo da literatura como fonte, nos fala desse tratamento “não como reflexo da realidade, mas
como refração, como desvio”.
20
KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC Rio, 2006, p. 305-329. O
pensamento é articulado com a teoria historicista de Koselleck, o qual, pela perspectiva do Presentismo, analisa
as diversas instâncias da temporalidade e entende que o presente aglutina o espaço de experiência do passado e o
que se espera do horizonte de futuro. “Eis estrutura temporal da experiência, que não pode ser reunida sem uma
expectativa retroativa”.
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quê/quem elas remetem; iiii) e, por fim, desta própria pesquisa, averiguando o que contêm na
temporalidade deste trabalho que justifique sua abordagem temática. O desenvolvimento
articulado destas proposições metodológicas caracteriza a construção formal de uma pesquisa
que investiga vestígios que dirão sobre experiências de outrora.
Compreendendo o autor literário como peça essencial na revelação de elementos,
pelos quais a pesquisa histórica se serve do documento literário como fonte, optamos no
primeiro capítulo por historicizar o conceito de mestiçagem, que está atrelado ao conceito de
“raça”, e identificar os pontos onde o próprio Jorge Amado o alimenta enquanto sujeito
cultural e político, ensejando criticamente o enredo da obra, a fim de também identificar
congruências com a historicização do conceito. Portanto, desvelar os lugares de tradição,
inspiração, identificação, luta social e afetividade que o conectam ao conceito de mestiçagem,
principalmente em 1969, quando da escrita de Tenda dos Milagres, que será o norte destas
observações. Abre-se espaço para refletir sobre o escritor e sua aproximação, presencial ou
não, com alguns sujeitos e seguimentos intelectuais, políticos e com movimentos artísticos e
literários, antes e a partir de 1931, quando publica O País do Carnaval21, sua primeira obra.
Sua relação íntima com o povo-de-santo22 e seu posto de prestígio nos terreiros de candomblé
da Bahia que o transformaram em um militante da causa negra; e, por fim, a sua linguagem
como articulação e representação de sua vivência, assim, pensar criticamente a produção de
Jorge Amado enquanto literato e de que forma o atingem os conceitos de mediação e
ideologia.23
O segundo capítulo explorou as representações em Tenda dos Milagres sobre cenários
da cidade de Salvador e seus sujeitos enquanto microcosmos, trazendo panoramas históricos
que possam contribuir para o entendimento da função dessas representações na construção de
um discurso sobre a mestiçagem na obra. Assim, esse capítulo se dedica a olhar os lugares de
onde saiu e para onde se remeteu a arte literária de Amado. Abordaremos a relação entre a
diáspora negra e a urbe baiana, seus lugares de identificação, ancorado nas representações
trazidas pela obra, portanto, atentando para fins do século XIX e para as primeiras décadas do
século XX, período ilustrado na obra concernente à vida de Pedro Archanjo; a relação entre o
terreiro de candomblé e a cidade, no mesmo período, como lugares opostos e cognoscíveis à
consciência cotidiana, representantes de duas formas diferentes de vivências em assimilação;
21

AMADO, Jorge. O país do carnaval. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
PRANDI, Exu, de mensageiro a diabo..., 2001, p. 49. Reginaldo Prandi vai dizer que povo-de-santo se refere
às populações de devotos organizados em terreiros fortemente estruturados em cargos e hierarquias baseadas na
senhoridade.
23
Articularemos essas noções principalmente com o que foi desenvolvido por Raymond Williams em Marxismo
e Literatura e por Stuart Hall em Da Diáspora: identidade e mediações culturais.
22
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e a relação do Pelourinho, enquanto território negro, com o projeto civilizador e eugênico do
início da República em Salvador, panorama explorado na obra e que nos aponta para
encontros e tensões.
No terceiro e último capítulo, colocamos em relevo o objeto central desta dissertação,
a arquitetura representativa dos personagens de Tenda dos Milagres como significações sobre
o discurso da mestiçagem, consubstanciado por uma visão idílica do negro na Bahia – ou a
construção de um cenário da negritude baiana em sentido controverso a uma idealização da
mestiçagem; a relação entre negritude e mestiçagem expressa nas vivências desses
personagens, predizendo aproximações e afastamentos nas relações raciais; e os variados
territórios limítrofes na obra que reforçam a ideia de mestiçagem a partir de um cenário de
encontros entre polos. Para tanto, atentaremos à produção de discurso desses personagens, o
que eles falam, além do significado de suas próprias vivências. Tal esforço será alimentado
pela analogia com a dimensão da realidade e com os personagens reais da historiografia,
desvelando os sentidos de suas existências fictícias – aí, não só a existência de Pedro
Archanjo, mas também de personagens periféricos da narrativa ficcional, porém centrais em
certas análises de panoramas das tramas historiográficas.
Em centralidade esta pesquisa estuda representações geradoras de ressignificações
elaboradas por um escritor que se tornou símbolo da Bahia e amplificou suas impressões e
experiências sobre este lugar e seus sujeitos, invariavelmente através de uma idealização
sobre o conceito de mestiçagem. Trata do Jorge Amado, Obá de Xangô do terreiro Ilê Axé
Opô Afonjá da cidade de Salvador – seu posto de guardião, como ele mesmo disse, em 1985,
em entrevista para Alice Raillard: “Fui escolhido Obá porque sou um homem que toda a vida
lutei para defender os direitos dos negros, do povo e dos candomblés. A luta de toda minha
vida contra o racismo é uma luta que apoia diretamente a religião negra”.24

24

RAILLARD, Conversando com Jorge Amado, 1990, p. 82.
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CAPÍTULO 1
AUTOR E OBRA NA HISTORIOGRFIA: VISÕES E VIVÊNCIAS CULTURAIS

“Mas o que importa é que ninguém
impedirá a mistura no Brasil, a
miscigenação continuará e será cada vez
maior, criando uma nação cada vez mais
mestiça. Esse é realmente o fato mais
importante da questão da nação e da
cultura brasileira”.
25

(Jorge Amado, 1985)

“O significante racial é ainda, em larga
medida, a linguagem incontornável,
mesmo que por vezes negada, da
narrativa de si e do mundo, da relação
com o outro, com a memória e o poder”.
(Achille Mbembe, 2014)

26

A pesquisa histórica tem como episteme a reflexão sobre as temporalidades e suas
intercorrências conjunturais. A abordagem temporal, portanto, apresenta panoramas diversos
dentro da pluralidade do viver social histórico e fazem parte dessas múltiplas conjunturas os
panoramas das ideias ou dos pensamentos. O estudo da cultura abarca esses aspectos
marcados no tempo e os entende como prática na relação do cotidiano social.27 De tal forma,
pensar sobre o construto da mestiçagem na obra Tenda dos Milagres de Jorge Amado – o
objetivo central desta dissertação – nos leva, primordialmente, a identificar a relação deste
termo/ato nos códigos culturais do autor. E, por consequência, a possibilidade de vislumbrar
as aproximações e os distanciamentos da sua elaboração acerca de mestiçagem no interior de
um dado conjunto historiográfico, cotejando suas possíveis referências e afastamentos
ideológicos com personagens e ideias postas.
As bases do pensamento ocidental acerca de “raça”, cultura e das constantes
mestiçagens nos apresentam rastros historiográficos para pensarmos panoramas geoculturais
locais, porém, potenciais reverberantes da relação com a dimensão universal, com a
25

RAILLARD, Conversando com Jorge Amado, 1990, p. 94.
MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. Lisboa: Antígona, 2014, p. 102.
27
WILLIAMS, Marxismo e Literatura, 1979, p. 118-129. Williams trata dos processos de inter-relações
dinâmicas no seio do complexo conceito de cultura, de todo modo, configura esse processo como gerador de
incorporações dos valores, práticas e significados na atualização constante da tradição. “Na análise histórica
autêntica, é necessário, em todos os pontos, reconhecer as inter-relações complexas entre movimentos e
tendências, tanto dentro como além de um domínio específico e efetivo”.
26
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totalidade-mundo.28 É oportuno pensar, portanto, como as inclinações ideológicas sobre o
conceito de mestiçagem, de personagens com destaques historiográficos, como Jorge Amado,
se constituem e são constituídos dentro da singularidade dos eventos históricos que sucederam
no Brasil. Propor pensar as relações intelectuais e ideológicas, as quais Jorge Amado viveu
em suas conjunturas específicas, além de sua relação de vivência – em presença, em
materialidade – com os universos étnicos e “raciais” baianos, nos leva a percepções do seu
diapasão ideológico e de sua performance representativa na historiografia.
Aferir do que se constitui a formação ideológica e intelectual de Jorge Amado passa
então por compreender seu próprio hibridismo cultural, como traz Homi Bhabha, portanto,
considerar os “processos que são produzidos na articulação de diferenças culturais [...] que
dão início a novos signos de identidade e postos inovadores de colaboração e contestação, no
ato de definir a própria ideia de sociedade”. Há de se compreender também os lugares
representativos deste sujeito na própria historiografia, uma vez que “os termos do embate
cultural, seja através de antagonismo ou afiliação, são produzidos performativamente” e “a
articulação social da diferença, é uma negociação complexa, em andamento, que procura
conferir autoridades aos hibridismos culturais que emergem em momentos de transformação
histórica”.29
É interessante, desse modo, rever as trajetórias ideológicas acerca das idealizações do
conceito sobre a mestiçagem, principalmente no Brasil, que tocam ou são tocadas por Jorge
Amado, para então pensar suas interlocuções nesse bojo, a partir de sua exposição pública
como indivíduo, bem como através de sua arte no campo literário.30 É desse modo que
trataremos de mestiçagem como um processo de hibridização universal das diferenças
biológicas e culturais. Não apenas como se fundou o significado do termo nos dicionários e
enciclopédias do século XVIII, baseados apenas no biologismo – sendo o mestiço nada mais
do que o resultado do cruzamento genético entre brancos, negros e índios –, mas identificar na

28

GLISSANT, Introdução a uma poética da diversidade, 2005, p. 153. Glissant compreende o conceito de
totalidade-mundo com a observação de que “todas as culturas têm necessidade de todas as culturas”, portanto, “a
totalidade-mundo é um rizoma no qual todos tem a necessidade de todos”. Conceito que nos faz refletir sobre os
lugares de pertença de sujeitos no correr histórico.
29
BHABHA, O local da cultura, 2013, p. 20-21.
30
SEVCENKO, Literatura como missão, 1983, p. 246. Sevcenko explora a ideia de que a literatura, bem como o
escritor que a produz, são elementos documentais do correr histórico. O primeiro por se tratar de uma “instância
complexa, repleta das mais variadas significações e que incorpora a história em todos seus aspectos, específicos
ou gerais, formais ou temáticos, reprodutivos ou criativos, de consumo ou produção”; e o segundo por ser o
escritor o “ponto de intersecção mais sensível entre a história, a literatura e a sociedade”, portanto, é fundamental
“se voltar para a situação particular do literato no interior do meio social e para as características que se
incorporam no exercício do seu papel em cada período”.
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intercruzamentos genéticos, não circunscritos a um número limitado de “grandes raças”, como
semantizou os pilares da racialização. Assim, analisar criticamente a saturação ideológica
sobre a qual a visão raciológica da mestiçagem está ancorada.
É notório que a crítica desenvolvida por Jorge Amado acerca de “raça”, mestiçagem,
formação nacional e cultura – sobressalente em suas obras literárias, mas também em suas
declarações e na sua atuação política – tenha um gérmen de contrariedade sobre as teorias que
se fundaram entre pensadores, instituições e faculdades ao fim do século XIX e entre as duas
primeiras décadas do século XX no Brasil. Nascido em 1912, Amado inicia-se como escritor
e como indivíduo político de forma mais ativa por volta dos anos 1930, exatamente quando as
teorias hegemônicas sobre “raça”, mestiçagem e formação do povo brasileiro passam a ganhar
novos contornos e interpretações.
Se novos pensadores ganham cena como grandes influenciadores do escritor, os
pensadores de início do século também foram fortes bases referenciais, porém, numa
perspectiva de discordância, de combate ideológico, de teorias que deveriam ser superadas.
Tenda dos Milagres foi a sua obra onde isso mais se expôs – Jorge Amado se remete a esse
início de século e às ideias em vigência nesse período para formular a sua visão sobre o
racismo e sobre a população negra e mestiça da Bahia em 1969, quando a obra foi
publicada.32 Em entrevista, já em 1985, isso fica evidente quando o escritor se remete à
mestiçagem do povo baiano e, inerentemente, retorna às teorias deterministas do início do
século XX para justificar uma superação de pensamento.
31

MUNANGA, Rediscutindo a mestiçagem no Brasil, 2008, p. 19-20. Munanga usa o termo transculturação
para fugir da denominação monolítica que o termo mestiçagem adquiriu no decorrer historiográfico, que se
remete automaticamente a miscigenação e seu processo unicamente biológico: “A visão raciologista da
mestiçagem combinada ao determinismo biológico desembocou no alargamento do seu campo conceitual,
recobrindo, simultaneamente, a hibridez do patrimônio genético e os processos de transculturação entre grupos
étnicos [...] a visão populacionista possibilita distinguir a mestiçagem biológica – a miscigenação – das
interações sociais que dão lugar a situações de transculturação”. ALENCASTRO, Luiz Felipe de. “Geopolítica
da mestiçagem”. In: Novos estudos CEBRAP. Nº. 11, 1985, São Paulo, p. 51. O que Munanga chama de
transculturação, Alencastro chama de aculturação, identificando no fenômeno do encontro processos
hegemônicos que sobrepõem culturas, o que a miscigenação tende a encobrir: “Enquanto a miscigenação se
refere geralmente a relações triádicas, no interior das quais a especificidade do mestiço rompe com a dualidade
dos fenótipos característicos de seus dois ascendentes imediatos, a aculturação coloca em interação recíproca
dois ou mais grupos distintos”.
32
REIS, João José. “Raça, política e história na tenda de Jorge”. In: AMADO, Jorge. Tenda dos Milagres. São
Paulo: Companhia das Letras. 2010, p. 298. Assinando o posfácio desta edição de Tenda dos Milagres, Reis
comenta a manipulação literária que Amado fazia das teorias cientificistas no Brasil ao fim do século XIX.
“Passagens inteiras do romance de Amado expressam o espírito antipopular da imprensa, que via as
manifestações culturais de extração africana como bárbaras, um obstáculo ao avanço da civilização em terras
baianas. Amado fez pesquisa específica para escrever sobre isso. Ironicamente o fez em livro de Nina Rodrigues,
seu modelo para o racista professor Nilo Argolo. Em Os africanos no Brasil, Nina reproduziu matérias de jornais
da época contra candomblés e afoxés que nosso romancista copiou ipsis litteris em seu livro. Nina usou muitas
das matérias sobre/contra o candomblé para ilustrar a repressão policial, por ele condenada”.
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Quando as teorias racistas dominam grande parte da intelectualidade brasileira, numa
afirmação de pseudociência, com quartel-general da Faculdade de Medicina da Bahia,
cheia de doutores verbais, literatos, retóricos, dissimulando uma pseudociência
reacionária sob esta retórica e esta verborreia, sob esta má literatura – eis um dos temas
do meu livro Tenda dos Milagres, quando as ideias de Gobineau, que foi embaixador no
Rio na época do Império, exerceram tanta influência quanto a sua teoria sobre a
inferioridade dos negros, que foi cavalo de batalha, aliás, de uma grande parte da Escola
de Medicina da Bahia – incluindo Nina Rodrigues, um homem que tinha profundo
conhecimento da vida dos negros, mas que era racista, um racista mulato, fenômeno
frequente naquela época, em que mulatos que subiam a escala social encarnavam
preconceitos racistas muito acentuados –, o candomblé teve aí um papel de primeira
importância na luta contra este estado de coisas. Os negros, apoiando-se em seus deuses,
aqueles que eles trouxeram da África, e que aqui eram transformados e se misturavam
com as imagens católicas, mas que persistiam. Isto é verdade, até os dias de hoje.33

Entre os personagens deterministas, envoltos nas emergentes correntes científicas que
estabeleciam novos olhares sobre a sociedade, alguns se destacaram como símbolos
ideológicos e intelectuais, influentes no pensamento sobre as formações populacionais
mestiças que se davam no Brasil em fins de século XIX. O Conde Joseph Arthur de
Gobineau, por exemplo, é referência da elite intelectual da Bahia na virada do XIX para o
XX, sendo seu nome e suas teorias proferidas e adaptadas nas análises sobre as diversas
populações étnicas que se aglutinavam no projeto de nação brasileira. Em Tenda dos
Milagres, Jorge Amado transpõe esse personagem real, e tantos outros, para seu cenário
literário, afirmando esta influência ideológica sobre catedráticos da Faculdade de Medicina da
Bahia.
Na cena citada abaixo, o personagem central da obra, Pedro Archanjo, bedel da
Faculdade de Medicina, intelectual autodidata, resolve desenvolver um livro com suas teses
acerca do negro, do mestiço e da cultura baiana e, para que pudesse legitimar seus estudos e
realizar contrapontos às ideias dos grandes catedráticos de sua época, consumia as leituras
deterministas hegemônicas, tidas como norma científica do momento. Gobineau é um dos
mais destacados exemplos. Exercendo função de diplomata, residiu no Brasil entre os anos
1869 e 1870 e condenou à profunda degeneração a futura sociedade nacional, dado a
quantidade de negros e mestiços que compunha o corpo comunitário do país. Segundo o
Conde, a população brasileira “corrompida em seu sangue crioulo, não dispõe de qualquer
meio, doravante, para deter o declínio dos mestiços de todas as variedades e de todas as
classes. Sua decadência é irremediável”:34
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A princípio tinha de trancar os dentes para prosseguir na leitura de racistas confessos e,
pior ainda, dos envergonhados. Apertava os punhos: teses e afirmações soavam como
insultos, eram bofetadas, surras de chicote. Por mais de uma vez sentiu ardor nos olhos,
gosto de lágrimas humilhadas ao atravessar páginas de Gobineau, de Madison Grant, de
Otto Amnon, de Houston Chamberlain. Ao ler, porém, os chefes da Escola Antropológica
Italiana de Criminologia, Lombroso, Ferri, Garofalo, fê-lo às gargalhadas, pois correra o
tempo e a acumulação de conhecimentos dera a Archanjo serenidade e segurança – pôde
constatar a tolice onde anteriormente sofrera insultos e agressões. Leu amigos e inimigos,
franceses e ingleses, alemães, italianos, o norte-americano Boas, descobriu o riso do
mundo em Voltaire, deliciou-se. Leu brasileiros e baianos: de Alberto Torres a Evaristo
de Morais, de Manuel Bernardo Calmon du Pin e Almeida e João Batista de Sá Oliveira a
Aurelino Leal. Não apenas esses aqui citados, muitos outros mais, não teve conta nem
medida.35

É significativo, portanto, que Tenda dos Milagres tenha sua trama voltada para a ideia
do esquecimento social representado pela figura de Pedro Archanjo. Esquecimento que minou
uma autoconcepção das identidades de uma sociedade multiétnica, que teria relegado valores
culturais e priorizado outros na conformação de uma identidade nacional mestra.36 E o que
mais denota essa ideia é a forma irônica com que Jorge Amado tratou a lembrança desse
esquecimento, quando, em 1969, narra a chegada do cientista estrangeiro, James D. Levenson,
a Salvador: “filósofo, matemático, sociólogo, antropólogo, etnólogo, muita coisa mais,
professor da Columbia University, Prêmio Nobel de Ciência, tudo isso e, como se tudo isso
não bastasse, norte-americano”37. Levenson buscava conhecer a cidade onde morou Pedro
Archanjo, o qual conhecia e admirava por seus escritos sobre ancestralidade e cultura do povo
baiano. É marcante o traço de colonização cultural da sociedade baiana – e pode-se dizer
brasileira –, que Jorge Amado evidencia. É só a partir da chegada do americano que a grande
imprensa, a secretaria de turismo da cidade, a universidade e outras instâncias de poder
hegemônico na construção de discursos passam a querer saber quem era – o até então
desconhecido – Pedro Archanjo, responsável por levar o nome da Bahia além-mar.
Esse é o mote inicial da narrativa que se espalha em duas temporalidades e
espacialidades – a cidade de Salvador em dois tempos – distintas. Um presente datado em
1969 e que se remete a um passado: à vida de Pedro Archanjo, portanto, entre 1868 e 1943.
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Em 1969, após a chegada do cientista americano, a trama se concentra em desvendar a
história de Archanjo na cidade de Salvador. Nessa empresa envolvem-se a imprensa, o
governo com seus objetivos turísticos, as agências de publicidade em busca de ações com a
imagem de Archanjo e a própria universidade a fim de reaver a falha da ciência em não ter
reconhecido tal intelectual durante a vida. Enfim, a Bahia estava parada em volta dos rastros
que levariam a reconstituição da vida de Archanjo para, assim, explorar a imagem deste
negro-mestiço que contribuiu, como um intelectual autodidata, com estudos sobre as tradições
e culturas africanas na Bahia; que defendeu o mestiço não como degenerado, mas, pelo
contrário, como uma reunião genética positiva.
Aos olhos de uma hegemonia econômica e cultural, Archanjo era só mais um negromestiço circulante do Pelourinho, mas para aquela comunidade este personagem representava
o mais alto grau hierárquico – tinha posto de destaque no candomblé da fictícia Mãe Majé
Bassã, era os “olhos de Xangô”, o guardião da memória daquela gente – gente essa que, para
a elite baiana, não era digna de história, mas que tinha em Archanjo o seu mestre, seu “reitor”.
Archanjo tudo sabia e tudo via, era capaz de dizer a origem de cada pessoa, seus antepassados
e ancestrais, não só de seus próximos como de todas as famílias da Bahia. Sua morada se
localizava no coração do Pelourinho, na ladeira do Tabuão, número 60, onde funcionava a
Tenda dos Milagres: oficina onde Lídio Corró, seu amigo e maior confidente, trabalhava por
encomendas na pintura de milagres em telas e troncos de madeiras, e era lá também onde
Archanjo elaborava suas teses sobre o viver baiano, que se opunham às teorias vindas dos
cânones europeus, sobre as quais se fundamentavam as certezas de cientistas locais. A poucos
metros deste universo, onde Archanjo também cumpria a função de bedel, estava a Faculdade
de Medicina da Bahia, posicionada por Jorge Amado como repositório encarcerado da
erudição ocidental, como um lugar que flutuava sobre a vivência e os saberes populares
vizinhos.
Na passagem da obra citada a seguir se tem a fala de outro personagem – que também
é voz narradora do romance –, o pesquisador baiano Fausto Pena, bacharel em ciências
sociais, que foi encarregado pelo próprio Levenson de levantar uma pesquisa sobre a vida de
Pedro Archanjo:
Da existência de Archanjo escaparam-me não só os detalhes, mas fatos importantes,
talvez vitais. Com frequência encontrei-me ante o vazio, um hiato no espaço e no tempo,
ou em face de acontecimentos inexplicáveis, múltiplas versões, interpretações
disparatadas, completa desordem no material recolhido, informações e informantes
contraditórios (...) absoluta falta de consistência e segurança, como se aquela gente não
tivesse os pés na terra e visse no finado não um ser de carne e osso e, sim, uma coorte de
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heróis e mágicos, tantas e tais façanhas lhe atribuem. Jamais consegui estabelecer o limite
entre a informação e a invenção, a realidade e a fantasia.38

Fica evidente onde estava guardada a memória sobre este intelectual orgânico:39 no
Pelourinho, exatamente onde sua vivência foi significativa. E uma memória comunicada pelo
veículo oral, supostamente estabelecendo desencontro de fatos e constituindo mitologias que
as histórias de Archanjo passaram a representar para aquela comunidade, as quais, nas
metodologias

científicas

de

pesquisa

de

Fausto

Pena,

eram

destacadas

como

incompreensíveis.
Há de se ver como Jorge Amado intenciona a forma de tradição de memória dessa
população vivente de um Pelourinho já em 1969, uma memória que se reporta às quatro
primeiras décadas do século XX e aos últimos anos do século XIX, quando se deu a maior
parte da vida de Archanjo. Portanto, já nos fins dos anos 1960, Jorge Amado impõe à voz de
Fausto Pena, que busca informações sobre o anônimo, uma observação vital sobre um aspecto
central da experiência de comunicação africana: a oralidade. A vivência do candomblé em si –
profundamente destacada na vida de Archanjo – tem no seu centro filosófico a oralidade, que
rege uma tradição viva40, um espaço de comunicação de onde deriva a metáfora e o mito. E o
candomblé, não tão somente, é um lugar resistente desta cultura negra, se constituiu de
diversas conformações de micro-áfricas em continuum41 – é o local a partir do qual Archanjo
lutava por igualdade, usando como argumento a positivação do mestiço.
Temos dois tempos narrativos que geram duas tramas, por vezes paralelas, por vezes
intercruzantes em Tenda dos Milagres. Uma trama que gera a outra pela busca da memória de
seus personagens – e esse talvez seja o construto mais robusto em significados do fazer
artístico de Jorge Amado: a disputa pela memória do povoamento da cidade de Salvador, das
práticas e saberes das culturas populares, da conformação das culturas africanas nesses
38
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espaços, da discriminação, do racismo, da relação entre o saber canônico ocidental instituído e
as resistências da vida cotidiana: todas essas memórias como que sintetizadas na vida e no
corpo de Pedro Archanjo, vida que começava a ser passada a limpo, sendo reconstituída em
diferentes visões. Mais do que a apropriação da memória sobre Archanjo, estava em jogo a
apropriação da memória de Archanjo, esculpida e circunscrita em seus fazeres letrados.
Começou então a corrida em torno de Archanjo e de sua obra. Muito papel, muita tinta e
muito espaço em 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.42

Essa disputa sobre a memória guardada em Archanjo evidencia as diferentes formas
como foram manipuladas sua história e suas ideias. Nesse construto, porém, uma voz
narrativa aparece legitimada, como que contando os verdadeiros passos do intelectual do
Pelourinho – essa é a própria voz de Jorge Amado como narrador onisciente e onipresente.43
Esta estratégia narrativa é usada como quem estabelece uma conversa direta com o leitor – faz
com que quem lê a obra possa distinguir a “verdadeira” história de Archanjo das construções
feitas pela imprensa, pelo governo e pelas instituições privadas – todas elas apontadas com
sarcasmo por Jorge Amado, dado os interesses escusos que essas instâncias representavam na
evidenciação da imagem de Archanjo, o qual, antes da chegada do discurso estrangeiro
científico, era só mais um negro anônimo do Pelourinho, boçal aos olhos de uma elite
econômica de usos racistas. Nesse caminho, a obra segue até o fim, ora mergulhando na vida
de Archanjo – que tem muito mais de coletiva do que de individual – ora mostrando, como
diria Amado, os “rebuliços” que a memória deste intelectual do Pelourinho causou no ideário
da sociedade baiana de fins dos anos 1960.
Toda essa construção narrativa de vozes, tempos e espaços nos imprime
multiplicidades44. E esse pode ter sido um objetivo claro de Amado – ou se não foi, a esse
destino chegou –, o de elaborar panoramas e articulá-los moldando discursos. Os personagens
em Tenda dos Milagres não têm grandes complexidades psicológicas, mas, por outro lado, as
vivências comunitárias e os valores coletivos são permanentemente adjetivados, tanto no
42
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plano temporal presente (1969), como no plano temporal do passado, correspondente ao
período vivido por Archanjo. É principalmente no plano temporal do passado na obra que se
cristaliza o tema interessante a essa pesquisa: a discussão sobre mestiçagem. E é em relação a
esse tempo passado na obra que se funda a crítica de Jorge Amado em 1969, como que
identificando no racismo e na desigualdade social de seu presente, ranços ideológicos de um
passado não tão distante, de quando existiam poucas vozes de resistência, como a de Pedro
Archanjo.
Não é acaso o período vivido por Archanjo – justamente os anos em que o discurso
racialista está em plena vigência, ocupando postos canônicos e explicativos da formação da
sociedade brasileira. Em 1969, a superação ideológica acerca do discurso raciológico assumia
novas posições, expondo a inadequação do discurso harmonizador que recaía sobre o ato das
múltiplas mestiçagens sociais. É o momento da crescente afirmação dos movimentos negros,
que buscavam mais explicitar os componentes étnicos e as desigualdades sociais do que se
camuflar na roupagem cordial que o discurso da mestiçagem assumiu a partir de 1930. No
entanto, em Tenda dos Milagres, Amado não aponta rever o rumo que tomou o elogio da
mestiçagem. Ainda o usa como antídoto aos pressupostos racialistas do início do século e essa
mensagem pode ser percebida na obra com o impacto que teve a evidenciação da memória de
Archanjo relacionada com o elogio ao ser mestiço, numa época em que este representava o
perfil da degeneração diante do saber formal.
Esta proposição serve como reflexão sobre premissas que relacionam automaticamente
o autor ao elogio da mestiçagem. Jorge Amado escreveu sobre Xangôs, Iemanjás e Exus;
detalhou em minúcias, em diversas passagens de suas obras, práticas e tradições em terreiros
de candomblé; escreveu sobre o negro na Bahia e seus resíduos de vivência de além-mar –
como trouxe Du Bois –, em sua dupla consciência45; denunciou as persistentes desigualdades
sociais e as opressões nas relações raciais; centralizou de forma singular seu olhar às margens
no interior de seu campo ficcional, quando narrou com frequência as dinâmicas sociais
solidárias e comunitárias, próprias da cosmogonia africana de unidade como organismo e que
concebe essa comunidade como um só corpo; posicionou em suspensão o Pelourinho em seus
romances enquanto território negro; não só humanizou, mas também deu protagonismo a
negros fictícios como Pedro Archanjo, Antônio Balduíno, dentre outros. Ainda com essas
variantes de olhar ao negro como repositório cultural desta terra, sua imagem predita é a da
mestiçagem – e não só da palavra/ação, que indica os intercruzamentos culturais e genéticos
45
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que se sucederam desde o “achado” português, mas de uma mestiçagem enquanto
palavra/conceito, que tem seu sentido deslocado de opressão para o de harmonização das
relações, pautada no que “deveria ser” o rumo do país.
Partindo desse pensamento, uma questão se apresenta inquietante por problematizar a
elaboração sobre o conceito de mestiçagem em Jorge Amado, principalmente em Tenda dos
Milagres: se há uma literatura negra46 – ainda que seu método formal não altere o sistema de
pensamento do cânone, mas uma literatura que em temática desloque o negro à centralidade,
humanize-o, empodere-o, enfim, que se enuncie por negra – Jorge Amado vai se afinar a essa
circunscrição? Se considerarmos que sim – ainda que se possa pensar que o autor fala sobre o
negro e não de um eu negro e, assim, invariavelmente constrói visões idílicas sobre esse
negro, o que não apaga a sua centralidade temática em torno da vivência constituída deste em
diáspora,47 reverberando seus aspectos culturais – de onde surge potencialmente o discurso a
sua volta que o aponta como um artista da mestiçagem48 e não um artista que se voltou ao
universo negro?
O escritor moçambicano Mia Couto dedicou um capítulo de seu livro E se Obama
fosse africano? para descrever a importância que teve Jorge Amado e suas obras na
autopercepção do africano na literatura: “Jorge Amado nos fazia regressar a nós mesmos (...).
Era um Brasil todo inteiro que regressava à África”.49 O etnólogo Pierre Verger, referência no
estudo da diáspora negra na América, bem como da cosmogonia dos povos em África,
resolveu conhecer o Brasil, especificamente a Bahia, em 1946, depois da leitura da tradução
francesa de Jubiabá50 (1935) e lá permaneceu até o fim da vida. O mesmo ocorreu com o
artista plástico argentino Carybé – amigo íntimo de Amado, ilustrador de muitas de suas
obras, incluindo Tenda dos Milagres –, que após a leitura do romance foi conhecer a Bahia, se
fez no candomblé e de lá não mais saiu.
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Esses fatos ajudam na reflexão de que Jorge Amado, antes de tudo, era um autor
literário que se inspirava e significava suas histórias sobre a vivência do negro na Bahia, a
ponto de elaborar pontes de entendimento com quem na África estava e de despertar a
curiosidade sobre a Bahia de estudiosos da cultura de povos africanos e em diáspora do
calibre de Pierre Verger.
Em Tenda dos Milagres, Jorge Amado coloca em prática, por exemplo, um método
que pode ser notado em tantos outros personagens de suas obras – o autor faz um jogo de
relação entre a personalidade de um personagem e o arquétipo do Orixá51 que a ele se refere.
É o caso de Pedro Archanjo, figura central do romance: Ojuobá de Xangô,52 o personagem
invariavelmente representa este Orixá nos seus passos pela trama, além do próprio Exú, que
seria seu Orixá de cabeça e que reúne em si o arquétipo do movimento, do mensageiro, aquele
que abre caminhos. Ainda neste mesmo romance, outros tantos exemplos como Rosa de
Oxalá, a qual o Orixá já está vinculado ao próprio nome, e de Negra Dorotéia, a qual se
desmaterializou e se tornou o Orixá Iansã, senhora do vento e da tempestade. Seriam esses
indícios do que foi a centralidade temática de Amado na obra?
É notório, no entanto, que, em seus romances, Amado pensou nesse negro em
conformação diaspórica, portanto, em cotidianos de encontros e convivências culturais
mediadas por certas forças díspares em luta e em contínua conformação –53 tomou o negro
como um elemento constituinte decisivo dentro do horizonte social de perspectiva
nacionalista de reunião étnica e de unicidade identitária.54 Nessa tensão de encontros de forças
culturais, Jorge Amado se pôs em vista da margem ao centro – foi a partir da vivência
africana radicada na Bahia, na Roma Negra,55 que o autor olhou para a mestiçagem. O que
51
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Reginaldo. Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras. 2001. Verger e Prandi documentaram em
vasta pesquisa os arquétipos dos deuses Iorubas e suas significações em África e em diáspora.
52
PRANDI, Reginaldo. “Religião e Sincretismo em Jorge Amado”. In: O universo de Jorge Amado. V. 2. São
Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 48-49. “Ojuobá, que significaria, em Iorubá, ‘os olhos de Xangô’ que
caracteriza Archanjo na observação e no registro da realidade que o cercava. Ojuobá é usualmente um título
dado a um homem influente que representa uma espécie de informante da mãe de santo sobre o que acontece na
cidade, um embaixador e defensor do candomblé junto às autoridades da sociedade fora do terreiro.”
53
WILLIAMS, Marxismo e Literatura,1979, p. 111-117. Esta formulação parte de Williams que, revisitando
Gramsci, pensa o conceito de Hegemonia indo além da cultura – ainda que a tome como uma “área mais ampla
da realidade do que as abstrações da experiência social e econômica” – pois rege uma totalidade social pelo que
Gramsci introduziu por domínio e subordinação numa conexão de muitas formas diferentes de luta. Williams
desenvolve além de Gramsci que a “hegemonia vivida é sempre um processo” e jamais será totalmente
dominante ou exclusiva.
54
GILROY, Paul. O Atlântico Negro. São Paulo: Editora 34, 2012, p. 35. Gilroy chama de nacionalismo cultural
esse valor de unicidade e essa concepção superintegrada que interrompem abruptamente as diferenças éticas.
“Contra essa escolha se impõe outra opção mais difícil: a teorização sobre crioulização, mêstissage, mestizaje e
hibridez”.
55
PINHO, Patrícia. Reinvenções da África na Bahia. São Paulo: Annablume, 2004, p. 44. À cidade de Salvador
foram cunhados epítetos como Roma Negra ou Meca da Negritude. O antropólogo Vivaldo da Costa Lima vai
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queremos propor e pretendemos desenvolver é que nos muitos momentos em que Amado
falava em “mestiço” estava se referindo ao “negro”, como num jogo discursivo político. É
possível pensar, então, que o lugar dado ao negro em sua literatura mantém certo desacordo
com a positivação da mestiçagem enquanto ideologia,56 a qual a sua imagem geralmente se
atrelou? Ou sua exterioridade – uma vez que branco e parte da elite intelectual – não o
legitima a falar da realidade negra? São questões dialógicas que abordaremos no curso dessa
dissertação.
Desse modo, caminharemos na historicização desse conceito e como Amado o
significou em seus dizeres políticos e artísticos e em suas vivências, a fim de avançarmos no
entendimento do que foi construído como extrato discursivo em Tenda dos Milagres.

1.1 Jorge Amado e a mestiçagem: historicizando um conceito
Dado o objetivo desta dissertação, é importante mensurar em que momento e com que
intensidade essas diversas teorias acerca de mestiçagem, nos seus diversos vieses biológicos e
culturais, foram significativas na construção da concepção de Jorge Amado sobre o tema,
principalmente o Jorge Amado de 1969, quando da produção e da publicação de Tenda dos
Milagres. A fim de chegar a esse ponto, é significativo o entendimento de que o escritor é
mais do que um repositório teórico de influências ideológicas, é um indivíduo servido dos
fatores subjetivos esparramados nas diversas dimensões do viver, é fruto de seu tempo
histórico e reage a ele, tendo em vista as reminiscências do passado e as perspectivas de seu
horizonte futuro. Nem o escritor, nem todos os outros pensadores citados, ocuparam seus
respectivos lugares na historiografia do pensamento de forma dada, pelo contrário, tornaramse representações de determinada realidade, projetando formulações de concepções sobre o
que lhes eram urgentes no seu diapasão cultural momentâneo.
Estas variantes também se aplicam ao trabalho do historiador, o qual perfaz uma
narrativa ancorada no passado, mas num passado parcialmente formatado em linguagem, na
grafia do passado. A história tal qual não está materializada ou concebida antes de ser

dizer que Roma Negra é um nome derivado de Roma Africana, que foi cunhado por Mãe Aninha, fundadora do
Ilê Axé Opô Afonjá, um dos terreiros de candomblé mais tradicionais da cidade. A comparação se dá uma vez
que Salvador seria o centro de culto aos Orixás, assim como Roma é o centro do catolicismo.
56
WILLIAMS, Marxismo e Literatura, 1979, p. 60-61. Williams trata sobre o conceito de ideologia aparado por
três concepções marxistas básicas: “i) Como sistema de crenças de uma classe ou grupo; ii) Como sistema de
crenças ilusórias – ideias falsas ou consciência falsa – que pode contrastar com o conhecimento verdadeiro ou
científico; iii) O processo geral de produção de significados e ideias”. Porém, não define uma conceituação
“correta”, mas destaca a premissa de se analisar “o termo e suas variações às questões dentro das quais ela, e
essas variações, se formaram, e especificamente, primeiro, para o desenvolvimento histórico”.
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designada parcialmente em linguagem. São decisivas também para os historiadores, portanto,
as dimensões temporais e suas interlocuções. O que nos dá a refletir que a história das ideias
ou dos pensamentos só é possível, pois, atrás de cada ideia, conceito ou formulação está a
sustentação de um campo de experiência que finda uma perspectiva parcial sobre a história e
se interliga a outros campos de experiências.57
Em perspectiva cultural, social e histórica, a mestiçagem é resultado preponderante da
experiência humana. O fenômeno do encontro se deu de forma inevitável com as diferentes
populações no planeta. Esses encontros, portanto, geraram trocas nos mais variados campos
do viver humano. A ideia de uma população que se manteve pura, sem encontros,
intercorrências ou vivências externas às suas circunscrições territoriais e culturais não
encontra acolhida na história. Em nenhum momento esses conjuntos de indivíduos que
estabelecem trocas de reprodução e viveres entre si – e que geram identificações de pertenças
– se isolou tempo suficiente para purificarem seus códigos genéticos e culturais. Entendemos,
então, que as trocas, fluxos e refluxos foram a constante das vivências entre as populações de
contrastes biológicos e culturais: uma relação que implicou em misturas, incorporações e
intercruzamentos desmedidos e incomensuráveis.58
A despeito dos encontros populacionais recorrentes na experiência humana, as
formulações raciológicas a respeito de mestiçagem produziram um repositório ideológico
vasto. Uma visão das formações populacionais pelas diferenças entre “grandes raças”, ou,
como traz Glissant, pelas culturas atávicas, silenciando o interior antropológico profundo
dessas circunscrições étnicas. É como se a abordagem raciológica tenha construído ideologias
ancoradas no biologismo e também o inverso, como num jogo de verdades. O suficiente para
eleger como argumento a diferença de estruturas fenotípicas e hierarquizá-las.59
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KOSELLECK, Futuro passado, 2006, p. 161. “Ninguém poderia contradizer, nos dias de hoje, a ideia de que
toda afirmação histórica está associada a um determinado ponto de vista. Pois quem poderia negar que a história
é observada a partir de diferentes perspectivas e que uma alteração no âmbito da história corresponderá
necessariamente a uma alteração no âmbito do discurso que a expressa?”.
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GLISSANT, Introdução a uma poética da diversidade, 2005, p. 23-30. Classifico por imensuráveis o que
Glissant chamou por imprevisíveis em relação ao resultante desta mistura, ao qual ele analisa pelo viés da
criolização dos países caribenhos euro-colonizados, portanto, pela perspectiva cultural-linguística da
mestiçagem, diferente da mestiçagem que se dá também no universo genético, que apresenta maior facilidade em
ser calculada em seus cruzamentos pela variabilidade fenotípica. O Autor entende que existem duas formas
distintas e genéricas de cultura na totalidade mundo, “atávicas, cuja criolização se deu há muito tempo (...) e
compósitas, cuja criolização se dá praticamente sob os nossos olhos”.
59
HALL, Da Diáspora, 2009, p. 67. Hall procura estabelecer os elos que se retroalimentam entre o conceito de
raça e o de etnicidade entendendo que a categoria “raça” não é científica e sim uma categoria política social que
produz um discurso de exclusão pautado em distinções biológicas, que geram a ambição de ser lida
fenotipicamente. Essa exclusão tem extensão discursiva nas diferenças sociais e culturais, englobando o campo
étnico, o que o autor chama de duas lógicas do racismo, cultural e biológica. “Quanto maior a relevância da
‘etnicidade’, mais as suas características são representadas como relativamente fixas, inerentes ao grupo,
transmitida de geração para geração não apenas pela cultura e a educação, mas também pela herança biológica”.

33

Esse discurso raciológico, que teve relação estreita com a diferença étnica, produziu o
princípio da segregação, purificação das populações e negação da humanidade em comum nas
últimas décadas do século XVIII. Embora não reste dúvida que a segregação entre povos se
dá desde antiguidade,60 destaco o despontar do Iluminismo, que guiou o pensamento ocidental
a partir de XVIII, quando o racismo ganhou suporte com a ideia da razão como qualidade
humana imanente e que tem o letramento como validade filosófica discursiva – tal noção
abstrai, portanto, excedentes populacionais que, por exemplo, têm a oralidade como veículo
de vivência e memória, como os povos africanos.61 Hegel, em 1837, que lançou fundamentos
referenciais sobre o pensamento ocidental, fala em relação ao negro, por exemplo, como um
sub-ser, bestializado, animalizado. Essas perspectivas históricas revelam a opressiva
teorização ideológica subsequente em relação ao progresso da mestiçagem no ocidente que,
como dito, é entendida aqui como consequência dos encontros culturais e biológicos entre as
diferentes formas de humanidades.
A principal característica dos negros é que sua consciência ainda não atingiu a intuição de
qualquer objetividade fixa, como Deus, como leis, pelas quais o homem se encontraria
com a própria vontade, e onde ele teria uma ideia geral de sua essência (...) neles, nada
evoca a ideia do caráter humano. (...) Entre os negros, os sentimentos morais são
totalmente fracos – ou, para ser mais exato, inexistentes.62

Posto esse cenário, podemos encaminhar o entendimento da profunda ambiguidade
guardada numa idealização do ser mestiço na história do pensamento. Como dito, esta
ambiguidade tem seu criadouro de forma recorrente durante o século XVIII no debate acerca
da unidade da espécie humana. Na construção ambígua sobre a idealização do mestiço temos
a concepção de fixidez da espécie que nos leva a uma redutibilidade ideológica: primeiro por
considerar a existência de grandes “raças” fixas sem atentar para o núcleo de sua formação e,
segundo, por basear essa fixidez a uma eleição seletiva de características fenotípicas, como a
cor da pele, subjugando as demais diferenças nas variabilidades de tipos, que não levam
exatamente a uma degeneração ou superação da “raça” humana, todavia, apontam para os
evidentes intercruzamentos populacionais.
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SCHNEIDER, Alberto L. “A imaginação científica e a invenção do conceito oitocentista de raça: a
historicidade de uma ideia entre a Europa e o Brasil”. In: Às margens do Atlântico Sul: Reflexões negras. São
Paulo: Factash Editora, 2010, p. 11-32. “O racismo não foi uma invenção súbita do século XIX, nem a ciência o
inventou a partir do nada. Já na Bíblia, esse texto fundamental da cultura ocidental, se encontra uma explicação
para a diversidade humana”.
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MBEMBE, Crítica da razão negra, 2014, p. 107. Mbembe entende que a “razão” tornou-se a epistemologia
geradora da exclusão e violência, no momento que identifica nas diferenças físicas e culturais traços de não
humanidade. A Europa iluminista redesenha conceitos universais sobre o indivíduo e sobre as populações.
“Admite-se, portanto, que a ordem do mundo é delimitada em esferas, separando o interior e o exterior”.
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HEGEL, G.W. Friedrich. Filosofia da História. Brasília, Editora da UnB, 1999, p. 84-85.
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A ideia de fixidez, que dialoga com purismos abstratos, coloca contraponto a
idealização sobre a unidade da espécie humana, uma vez que o ser forjado na categoria de
mestiço passa a ser o “outro” e não mais o mesmo. A fixidez da espécie, portanto, sustenta a
existência de “raça” e assume as variabilidades fenotípicas como degenerações. Voltaire, por
exemplo, enxerga o mestiço como fruto anômalo de um cruzamento entre “raças” totalmente
distintas, como que um cruzamento entre espécies diferentes. O pensamento que reforça essa
tese se concentra na condenação da mestiçagem como elemento abstraído das leis naturais,
posto dentro das balizas da concepção poligenista.63
Quer me parecer que agora estou muito bem fundamentado para crer que os homens são
como as árvores: assim como as pereiras, os ciprestes, os carvalhos e os abricoteiros não
vêm de uma mesma árvore, assim também os brancos barbados, os negros de lã, os
amarelos com crina e os homens imberbes não vêm do mesmo homem.64

A visão monogenista baseava-se na unidade da espécie, assumindo mais as variáveis
de tipos e formas fenotípicas, desconsiderando que essas variáveis fossem atribuídas às
diversas “raças”, mas sim resultado de uma mestiçagem, resultado de variações da mesma
espécie, mesmo que essas fossem sobrepostas em hierarquias. Buffon e Diderot foram
pensadores que compartilhavam desta visão, o que lhes dava como problemática as diferenças
fenotípicas evidentes entre as populações. Essa variabilidade dos tipos foi explicada por esses
naturalistas como fruto dos fatores climáticos e culturais, o que não as transformava em
espécies distintas, mas, pelo contrário, fazia crer que a fecundidade dos mestiços era prova
material da unidade da espécie humana. De todo modo, suas visões não estavam isentas de um
olhar evolucionista da espécie, pois também consideravam que, pelas benesses da
mestiçagem, os traços originais da natureza do homem se reconduziam ao princípio original
puro do ser humano. O mulato precisaria de algumas gerações de cruzamento com o branco
para perder as características degeneradas do negro – pensamento que se tornou base da teoria
do branqueamento, amplamente divulgada e defendida no Brasil do século XIX e XX.65
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SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 63-75. Apesar
de esta discussão ter se dado de forma incipiente a partir da segunda metade do século XVIII, Schwarcz afirma
que a origem dos pensamentos monogenistas e poligenistas, que tratam sobre a origem da humanidade, toma
forma mais definida a partir do século XIX. Segundo a autora, a visão monogenista congregou a maior parte dos
pensadores no início do século XIX, ancorados nas escrituras bíblicas, que acreditavam na origem una da
humanidade. A versão poligenista divergente “permitiria, por outro lado, o fortalecimento de uma interpretação
biológica na análise dos comportamentos humanos, que passam a ser crescentemente encarados como resultados
imediatos de leis biológicas e naturais”.
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VOLTAIRE. “Tratado de Metafísica”. In: Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 62-63.
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MUNANGA, Rediscutindo a mestiçagem no Brasil, 2008, p. 26-27. Munanga destaca que Buffon e Diderot
foram os únicos naturalistas que não reduziram a hibridade à esterilidade, pelo contrário, viam nelas uma noção
fecunda. E aponta que, ainda no século XVIII, Kant vai discordar de Buffon quanto “a uma mistura das diversas
raças, nas proporções determinadas, pode reconduzir ao novo tipo humano original”, para Kant, “longe de ser
um meio para melhorar a espécie humana, a mestiçagem parece destinada a estragá-la”.
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À frente trataremos dos processos ideológicos no Brasil baseados na reafirmação das
doutrinas europeias que, a partir da ilustração do século XVIII, adentrou o século XIX
tomando o mundo natural e o homem sob uma designação de totalidade abstrata. Porém, antes
de tratar da importação intelectual e ideológica europeia por pensadores brasileiros sobre a
questão social e os hibridismos étnicos e genéticos – ou seja, a origem dos pensamentos
prementes à nossa perspectiva nacionalista – é importante destacar que o “novo mundo” foi o
próprio objeto gerador da perspectiva de tais pensamentos euro-ocidentais. Nas suas
constantes variáveis e imprevisibilidades sociais foram objetos de observação eurocêntrica,
enquadrados como exemplos afirmadores das doutrinas que ganhavam forma e validação da
ciência. É o momento em que as grandes viagens se multiplicam no ocidente e aguçam a
percepção de alteridade.66 Os diferentes fenótipos, os diferentes costumes e as diferentes
lógicas eram descritas com estranhamentos hiperbólicos, quase ficcionais, nos relatos de
viagens67, documentos esses, legitimadores do passo seguinte à percepção da diferença: a
subjugação em relatá-las como primitivas.68
O século XIX é marcado pela obsessão de destacados pensadores em voltar suas
atenções para as diversas formações populacionais que eclodiam nas recentes ex-colônias,
principalmente na América. O fato é que essas observações, sob a patente da pesquisa de
estudo científico, não mais se baseavam em relatos de crônicas de viagens, mas em uma busca
desenfreada por ordenação de tipos humanos, atentando para suas diferenças físicas atreladas
às diferenças morais. É o momento que diversos pensamentos ancorados no determinismo
surgem como teorias sociais. A teoria racial ganha naturalidade e, paralelamente, o
evolucionismo social69 entra em cena, vertente de análise essa que geralmente esteve presente
66

HALL, Da Diáspora, 2014, p. 35. Hall trata a modernidade ocidental dentro dos projetos de construção da
ideia homogeneizadora de Estado-nação como carregada da necessidade de erradicar a diferença, seja por meio
da assimilação, ou pela abstração desta realidade material. “A maioria das nações modernas consiste em culturas
separadas que só foram unificadas por um longo processo de conquista violenta – isto é, pela supressão forçada
da diferença cultural”. GILROY, Paul. Entre Campos: nações, culturas e o fascínio da raça. São Paulo:
Annablume, 2007, p. 78. O pensamento de Hall converge com o de Gilroy quando esse considera que o conceito
de modernidade engloba “indagações sobre a conexão entre racionalidade e a irracionalidade ao dirigir atenção
para os laços entre as tipologias raciais e a herança do iluminismo”.
67
HOLANDA, Sérgio Buarque. Visão do Paraíso. São Paulo: Brasiliense: PubliFoha. 2000. Holanda traz, a
saber, sobre o caráter inato de homens do velho mundo em fantasiarem, em maior ou menor carga, os homens e
as terras conquistadas desde os primeiros momentos da colonização, ainda longe das expedições cientificas do
século XIX.
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SCHWARCZ, O Espetáculo das Raças, 1993, p. 58. “Primitivos porque primeiros, no começo do gênero
humano; os homens americanos transformaram-se em objetos privilegiados para a nova percepção que reduzia a
humanidade a uma espécie, uma única evolução e uma possível ‘perfectibilidade’”. A autora cita o conceito de
“perfectibilidade” da teoria humanista de Rousseau, que versa sobre a capacidade inerente de todos os homens
de se superarem. Essa que foi deturpada por evolucionistas do século XIX relacionando essa superação ao acesso
ao estado de civilização, divisor de águas no estabelecimento hierárquico dos diferentes tipos e modos.
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SCHWARCZ, O Espetáculo das Raças, 1993, p. 75. O evolucionismo social trata-se de um deslocamento
político conceitual a fim de apropriar do entendimento determinista de evolução biológica no campo dos
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nos discursos de pensadores de bases teóricas diversas – tanto entre monogenistas como entre
poligenistas.
As interpretações antropológicas e biológicas sobre o conceito de “raça”, que, para
uma gama de pensadores, também compreendem a ideia de evolução social, provindas da
base teórica poligenista, partem principalmente da publicação de A Origem das Espécies
(1859) de Charles Darwin;70 e as ideologias etnológicas, que partem da ideia de
monogenismo, ainda que também corporificando o princípio do evolucionismo social, têm
ancoragem teórica principalmente na teoria humanista de Rousseau, juntamente com a
percepção das reuniões populacionais baseadas no Estado-nação e dos ares de liberdade e
igualdade provindos da Revolução Francesa, mesmo que essas populações fossem submetidas
à régua do estágio de civilização e de razão ocidental europeia como o nirvana evolucionista.
Ambos os caminhos teóricos tomados no século XIX – tanto o conceito de perfectibilidade de
Rousseau, quanto à teoria das espécies de Darwin – foram deturpados de forma a encaixar nas
formulações emergentes sobre o ser humano e as sociedades.
Longe da concepção que será utilizada pelos evolucionistas no decorrer do século XIX, a
“perfectibilidade” não supunha o acesso obrigatório ao ‘estado de civilização’ e à virtude.
[...] Não são poucas as interpretações de Origem das Espécies que desviam o perfil
originalmente esboçado por Charles Darwin, utilizando proposta e conceitos básicos da
obra para a análise do comportamento das sociedades humanas.71

Meio a uma crescente concepção determinista de explicação das origens, divergências
e diferenças do ser humano – na qual, entre outras concepções, o biologismo justificaria a
moral, portanto, fatores genéticos hereditários tornavam-se explicativos da ideia de atraso
cultural, ideia que se vinculava à degeneração de “raças” e povos, caso essas supostas
diferenças entre espécies produzissem cruzamentos – dois estudos dão corpo às emergentes
teses: a frenologia e a antropometria,72 as quais justificaram, por sua vez, o estudo da
antropologia criminal, que teve como grande pesquisador e divulgador Césare Lombroso, que

caracteres culturais das sociedades. Essa apropriação leva a crer que as sociedades estão em progresso, em
desenvolvimento, compreendidas entre o estágio primitivo e a ideia eurocêntrica de civilização. “Para
antropólogos culturais como Morgan, Taylor ou Frazer – na época também intitulados evolucionistas sociais – o
grande interesse se concentra no desenvolvimento cultural tomado em um perspectiva comparativa”.
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DARWIN, Charles. A Origem das Espécies. São Paulo: Hemus, 1968.
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SCHAWRCZ, O Espetáculo das Raças, 1993, p. 57-86.
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LOMBROSO, Césare. O homem delinquente. São Paulo: Ícone, 2007, p. 206. A frenologia e a antropometria
eram teorias que relacionavam o comportamento e o caráter social do ser humano com suas condições físicas,
ordenando e interpretando as diferentes personalidades dos indivíduos e povos a partir de sua dimensão craniana
e da proporção do cérebro. A antropologia criminal se sustenta nessas teorias, determinando que o
comportamento criminoso estivesse ligado aos fatores biológicos comuns a certas populações. Lombroso
ordenou características próprias de dementes e o que ele chamou de delinquentes natos. “Não falta a preguiça
para o trabalho nos dementes morais, em contraste com a atividade exagerada nas orgias e no mal, exatamente
como nos criminosos natos”.
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acreditava na propensão maior ao crime por negros e mestiços devido as suas reuniões
genéticas e formações físicas. Tais teses encontravam acolhida metodológica dentro da
recente antropologia estritamente relacionada às ciências físicas e biológicas, sobre a luz das
bases teóricas poligenistas. Através de um deslocamento de conceito, e aplicando o que
Darwin chamou de seleção natural – quando tratou dos organismos individuais – às relações
entre diferentes etnias e populações, diversos homens da ciência passam a se designar
darwinistas sociais, o que nos faz relacionar erroneamente tais elaborações acerca de “raça” e
mestiçagem com o autor de A Origem das Espécies, o qual acabou influenciando diversos
ramos da compreensão humana com concepções de hereditariedade, evolucionismos, e “lei do
mais forte”.
A partir do parâmetro das diferentes “raças” e do vão social que se estabelece nesse
projeto de humanidade, aprofunda-se um valor de hierarquia entre populações, e a ideia de
evolução universal da humanidade perde força dentro da concepção de degeneração das
“raças” mediante seus cruzamentos genéticos. Evidentemente que esta ordenação de
humanidade recai sobre o “povo”,73 densamente idealizado nos projetos das nações modernas,
onde esse corpo social abstrato passa a ser indiferenciado e circunscrito territorialmente. A
evolução fica restrita às “raças” superiores, portanto. É tomada a ideia de vulnerabilidade dos
tipos puros diante dos processos de miscigenação, a qual proporciona, segundo teorias
raciológicas, a degeneração irrecuperável da espécie. Essas elaborações não demoram em
ganhar contornos políticos pragmáticos através da prática da eugenia,74 desenvolvida como
noção por Francis Galton em 1869.75
No Brasil, a crescente mestiçagem estava na contramão da busca civilizatória e dos
purismos genéticos que tornaria a espécie mais desenvolvida. Cientistas e pensadores
europeus chegavam a afirmar o caráter estéril de populações mestiças, posição que se
contradizia radicalmente à crescente mestiçagem nas Américas. Não só Gobineau foi
contribuinte da colonização científica da Europa sobre o Brasil. Durante a segunda metade do
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século XIX nomes como Louiz Agassiz, Herbert Spencer, Gustave Le Bom, Ernest Renan,
Hippolyte Taine foram alguns que desenvolveram teorias científico-racionalistas, tendo
recorrentemente o poligenismo como explicação da origem humana, o que deu corpo aos
determinismos raciais e também geográficos que tinham em comum a idealização de uma
humanidade cindida.76
É interessante compreender que essas importações de ideias se deram principalmente
num momento conjuntural do país em que uma série de fenômenos convergia para uma
ambientação política favorável ao papel que cumpria o impacto de tais modelos raciais. A
partir de 1871, com a promulgação da Lei do Ventre Livre, se anunciava o começo de
mudanças no regime trabalhista baseado na exploração do escravagismo, o que dava a
entender novas formas prementes de relações sociais; os estamentos monárquicos passam a
cair progressivamente em desuso, contestados por uma incipiente burguesia urbana; as novas
gerações de pensadores passavam a fazer contraponto aos românticos, aderindo às ideias
modernas europeias baseadas no naturalismo; as instituições nacionais se fortalecem com o
peso da ciência como explicativa da vida moral: faculdades de medicina e de direito, museus
etnográficos e institutos históricos; a partir de 1880 a intensificação da imigração europeia,
diante da aceleração industrial e da, cada vez maior, ausência de mão de obra escrava; e o
deslocamento da ideia de liberalismo, de forma a coadunar com os modelos escravagistas.77
Pensadores brasileiros, ao fim do XIX e começo do XX, estavam ancorados às teorias
raciais como espécie de única saída explicativa para supostos atrasos civilizacionais. Contudo,
tinham também demandas locais de aspirações nacionais, não podiam negar o convívio e as
mestiçagens que se sucediam entre as diversas etnias africanas, nativas e europeias –78
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portanto, fizeram malabarismos intelectuais para não praguejar contra a própria nação, em
vias de consolidação, o destino da degenerescência inevitável. Um desses malabarismos
retóricos pautou as teorias no Brasil e na Bahia ao final do século XIX. Consistia na ideia de
que o terceiro elemento, constituído do cruzamento entre “raças” supostamente diferentes –
tomando como exemplos o branco e o negro –, tendia a carregar maiores aproximações
genéticas do primeiro em relação ao segundo, portanto, a expectativa é de que em mais
algumas gerações a “raça” negra exemplificada tenderia ao desaparecimento, sendo a espécie
assim purificada, uma vez que o elemento caucasiano, considerado superior, se sobreporia aos
demais elementos no cruzamento genético: denominou-se essa concepção de teoria do
branqueamento.79
Não é de se espantar que todo esse determinismo biológico racialmente otimista se
embrionou diante de alguns fatores: i) na avaliação desta suposta evolução genética,
culminando em um retorno à “raça” pura, adota-se a ideia de superioridade das “raças” nos
processos de mestiçagens, os quais se constatavam no plano fenotípico, os quantitativos
científicos eram observacionais, portanto; ii) a realidade dos encontros e das relações
miscigenadas que viviam os intelectuais brasileiros era diferente do universo dos pensadores
europeus, portanto, fazia-se necessário lidar com a demanda social interna de intensa
mestiçagem no país e adaptar essa realidade às novas ideias de eugenia e segregação, que
chegavam da Europa com peso de lei; iii) por fim, pensadores determinavam que, na mesma
lógica da hierarquização genética, essa teoria se transplantava ao campo do viver, para as
formas de comportamento coletivo, enfim, para cultura: assim, processos transculturais –
intensos nas dinâmicas cotidianas no fim da colônia – levavam a uma espécie de
branqueamento cultural – o negro em convívio com o branco tendia a civilizar-se. Essa visão
não mal via o mestiço como degenerado sem recuperação, já que este seria tanto evoluído
quanto do mais caucasiano se aproximasse fenotipicamente e moralmente. A mestiçagem,
portanto, não precisava ser evitada, uma vez que o aprimoramento da espécie era contínuo.
Um representante de destaque desta teoria foi o médico João Batista de Lacerda, que,
em 1911, chegou a afirmar que a população negra e mestiça no Brasil desapareceria dentro de
nacionalista: a concepção das três raças que formavam a unidade nacional brasileira. O mito trançava laços entre
as aspirações românticas de miscigenação e o ideal de futuro da nação: “o português que deu as condições e
garantias morais e físicas para um reino independente; que o português se apresenta como o mais poderoso e
essencial motor. Mas também de certo seria um grande erro, para todos os princípios da historiografiapragmática se se desprezassem as forças dos indígenas e dos negros importados”.
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desenvolvida, para poder não apenas teorizar e explicar a situação racial do seu país, mas também, e, sobretudo,
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um século através do intenso cruzamento com a “raça” branca. Os posicionamentos de
Lacerda davam pistas às tendências intelectuais das recentes instituições culturais e
científicas, uma vez que atuava como subdiretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, o qual
sustenta o título de primeira instituição científica do país, e, diante do seu cargo, desenvolveu
ensaios sobre o panorama histórico racial brasileiro. Não à toa, Lacerda foi convidado a
participar do I Congresso Universal das Raças em Londres, onde apresentou a tese “Sur les
métis au Brésil”.80 Junto à sua tese, Lacerda exibiu o quadro do pintor galego Modesto
Brocos, de 1895, intitulado de “Redenção de Cam”, com a seguinte legenda: “Le nègre
passant au blanc, à la troisième génération, par l’effet du croisement des races”.81 O quadro
representava o ideal da formação racial nacional pensada por Lacerda. A pintura traduzia o
processo de branqueamento e se tornou um emblema de uma nação mestiça em processo de
transição.

O título da obra referencia a maldição lançada por Noé sobre seu filho negro, Cam, e sobre todos os seus
descendentes, relatada no livro do Gênesis na Bíblia.

Contudo, as nuances ideológicas sobre as formações raciais do país eram mais plurais.
Sílvio Romero, apesar de levar em conta a teoria do branqueamento, discordava de Lacerda
veementemente em relação ao tempo decorrente até desaparecimento de negros e mestiços no
Brasil, bem como em relação ao duplo fenômeno da persistência dos caracteres fundamentais
da “raça”. Isto é, Romero – também ávido leitor dos deterministas europeus – adaptava a ideia
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de superioridade racial, que encontrava na mestiçagem o pessimismo da degeneração, com a
perspectiva de futuro da nação. O negro e o índio só sumiriam por completo do corpo social
brasileiro se todos os encontros genéticos futuros incluíssem, determinantemente, um
elemento branco e, somente nessas condições, o processo tomaria de seis a sete séculos.82
Nessa perspectiva, na década de 1880, Romero claudicava entre não identificar no
mestiço o desaparecimento na fusão entre as grandes “raças” e em projetar para o futuro a
constituição de uma só “raça” provinda da mistura que marca a singularidade nacional. “O
povo brasileiro, como hoje nos apresenta, se não constitui uma só “raça” compacta e distinta,
tem elementos para acentuar-se com força e tomar um ascendente original nos tempos
futuros”.83 De tal forma transpunha essa idealização da formação nacional aos valores
transculturais: o mestiço tende a civilizar-se em contato contínuo com conquistadores
portugueses e com os imigrantes europeus que chegavam de forma crescente ao país. 84
Em contraponto, Raymundo Nina Rodrigues se aproximava mais das teorias
eugênicas, que relegava como incapazes os negros e os índios, bem como a fusão, tanto
genética quanto cultural, desses elementos com o branco. Em seu livro publicado em 1894, As
raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil, Nina retoma os estudos desenvolvidos
pelo criminologista Césare Lombroso, associando fatores biológicos às adaptações morais da
civilização europeia. Discorda diametralmente de Romero quanto à unidade étnica e racial
que esse projetava para o futuro da nação, reafirmava, portanto, que as desigualdades
profundas entre as “raças” deviam ser sanadas com modificações na responsabilidade penal,
uma vez que defendia a ideia de que negros, índios e mestiços não tinham a mesma
consciência cívica da “raça” branca, pois eram “raças” atrasadas em relação ao
desenvolvimento psíquico.85
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Professor renomado de medicina legal na conceituada Faculdade de Medicina da
86

Bahia, Nina retomou a ideia de degeneração da “raça” a partir da mestiçagem. Entende que
o cruzamento não resultará num tipo especificamente brasileiro no futuro, mas numa sentença
de degradação. A mestiçagem, segundo ele, citando Spencer, “parece produzir um tipo sem
valor, que não serve nem para o modo de viver da “raça” superior, nem para o da “raça”
inferior, que não presta enfim para gênero algum de vida”.87 As previsões de Nina também se
baseavam na perspectiva do determinismo climático, quando projetava uma divisão fática
entre o sul e o norte do país, uma vez que brancos europeus povoariam menos as áreas de
clima quente e úmido. A solução de Nina para salvar a harmonia no futuro do país era a
divisão, pelo menos entre quatro regiões que mais se diferenciavam climaticamente e em
relação ao seu povoamento.88 Ainda que pareça contraditório, Nina se interessava pela cultura
africana radicada na Bahia a ponto de participar ativamente de cultos de candomblé na cidade
de Salvador. Nina desenvolveu um vasto estudo etnológico sobre os africanos no Brasil e
defendia que os negros vivessem sua cultura, mesmo que pregasse a segregação desta
população com as diferentes etnias, um racismo travestido de imparcialidade científica.89
Um personagem historiográfico, esse que participou de forma marginal aos debates
hegemônicos acerca de “raça” e da formação do povo baiano, foi Manuel Querino, também
representado com destaque por Amado em Tenda dos Milagres, uma das inspirações para a
construção do personagem principal, Pedro Archanjo.90 Querino – o qual iremos explorar com
mais ênfase no terceiro capítulo, no cotejo com a ficção de Amado – lançava sua voz de
lugares diferentes ao da hegemonia intelectual de sua época: era um órfão negro baiano que
território do país: considero pouco provável que a raça branca consiga fazer predominar o seu tipo em toda a
população brasileira”.
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produziu suas elaborações longe dos postos oficiais do saber, como um intelectual orgânico
que se fez. O que nos mostra sua identificação com o lugar subalterno do panorama social ao
qual sempre esteve vinculado. Indo por caminho inverso ao de Nina Rodrigues, via no
africano o seu papel de colonizador da nação, não apenas como sujeito passivo destinado a
mão de obra escrava. Em suas diversas obras, reumaniza o africano e aponta que suas
qualidades foram decisivas para fazer valer as glórias da mestiçagem, a qual exalta como
grande trunfo da nação: “o Brasil possui duas grandezas reais: a uberdade do solo e o talento
do mestiço”91. O africano trazido à força para as Américas já viria preparado com as diversas
especializações do trabalho, diferente do português, esse, grande conquistador, mas um
colonizador displicente e vicioso.92
Outro que foi aluno na Faculdade de Medicina da Bahia, mas que, como Querino,
nadava contra a maré das ideias eugênicas da época, foi Manuel Bomfim, para quem a
mestiçagem não se tratava de uma degeneração das “raças”.93 Bomfim tinha repulsa pelo
positivismo europeu adotado na América Latina de forma osmótica e deixava explícito que a
subjugação da “raça” se constitui “de um sofisma abjeto do egoísmo humano, hipocritamente
mascarado de ciência barata, e covardemente aplicado à exploração dos fracos pelos fortes”.94
Bomfim refutava a ideia de inferioridade das “raças” e deslocava o problema brasileiro deste
imbróglio para a perspectiva sociológica e cultural. Junto a Alberto Torres,95 também
discordante das teorias racistas, encaminhou estudos sobre o atraso socioeconômico do país
chegando à conclusão de que uma série de fatores culturais e educacionais eram os
verdadeiros elementos explicativos do atraso. Entendiam, entre esses fatores, o problema da
herança colonial como influência maior que afetava a projeção de vida dos brasileiros e
promovia valores como a ideia do enriquecimento em curto prazo, sem se importar com os
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meios para isso; a ausência de uma guia científica nos ajustamentos sociais; o intenso
conservadorismo resistente às mutabilidades das relações; e a cultura hiperlegalista que
legitimava perspectivas burguesas sobre as desigualdades.96
É notável perceber que o convívio de Amado com a cultura popular da cidade de
Salvador se deu de forma empírica, muito antes de vir a conhecer as inúmeras ideologias da
literatura científica eugênica, a qual se contrapôs; e que as ferramentas de mensuração dessas
ideologias sobre o corpo popular feita mais tarde pelo escritor teve suporte decisivo nesta
experiência que se deu na sua juventude. Construir as pontes intelectuais que Jorge Amado
ergueu com certos pensadores não nos faz perder de vista as suas verdades condicionadas,
determinantemente, por sua inserção no interior das experiências vividas pela cultura popular
baiana.97
Jorge Amado chegou a Salvador com onze anos, exatamente em 1923, para estudar em
regime de internato no Colégio Antonio Vieira, de padres jesuítas, após deixar o universo de
sua infância nas fazendas de cacau do sul da Bahia, na região de Ilhéus e Itabuna, onde seu
pai, coronel João Jorge, comandava a lida da lavoura. Porém, a partir de 1926 passou ao
regime de externato e foi morar em um sobrado no Pelourinho, adentrando a vida urbana
soteropolitana, passando a escrever em jornais como “Diário da Bahia” e “O Imparcial”. Jorge
Amado se movimentava junto a outros jovens contemporâneos pela cena literária de
orientação política de esquerda, foi quando fundou um coletivo literário chamado Academia
dos Rebeldes.98
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educada, como poderá provocar as mudanças necessárias? [...] Mas ele mudaria e conseguiria se libertar desse
impasse teórico em sua última obra histórica, O Brasil Nação – realidade da soberania brasileira, publicada em
1931, um ano antes de sua morte e 26 anos após a publicação de A América Latina: males de origem”. Na obra
publicada em 1931, Bomfim vai defender não mais a educação e sim a revolução como remédio para o caso
brasileiro.
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Entre os anos de 1926 e 1930 o escritor entra em contato com as ideologias políticas
de esquerda – se associa à Aliança Liberal e faz campanha para Getúlio Vargas –, ao tempo
de uma vivência intensa na boemia e nos universos culturais da cidade de Salvador, ambas as
experiências estão impressas nas obras que escreveu nos anos seguintes. No ano de 1930 em
diante, já morando no Rio de Janeiro, aos 17 anos, e cursando a Faculdade de Direito, é
quando sua aproximação com o comunismo se estabelece.99 A literatura desenvolvida por
Amado na década de 1930 carrega forte influência do convívio com seus pares na Academia
dos Rebeldes, em Salvador, bem como das ideologias comunistas, que levava escritores a
buscarem a fórmula do romance proletário em suas narrativas.
Este período ficou marcado pela presença de uma série de escritores não só do
nordeste, mas principalmente desta região, que se desviam do romantismo idílico de começo
de século, destinando suas estéticas e conteúdos ficcionais principalmente ao que era colhido
na realidade, longe dos grandes centros, principalmente sobre o foco da cisão civilizacional de
quem vivia uma pretensa modernidade frente ao homem do campo ainda concebido pela aura
pitoresca do romantismo de início de século XX. Jorge Amado fez parte deste grupo de
escritores contemporâneos designados como a Geração de 30, do qual também faziam parte
Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Rachel de Queiroz, Erico Veríssimo e José Américo de
Almeida.100
As obras escritas por Amado durante a década de 1930 são divididas em dois blocos, o
primeiro conjuga seus três primeiros livros: País do Carnaval (1931), Cacau (1933) e Suor
(1934). Em comum em suas narrativas, a visão das relações sociais, os personagens criados de
modo a encaixar nas ideologias de luta de classe e a visão do proletário e sua missão na
revolução social – período que ficou conhecida por romance proletário – característica que
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retornaria nos romances entre 1941 a 1955, durante plena atividade no Partido Comunista e
dos diversos exílios pelos quais passou. O segundo bloco de romances dos anos 1930 contém
Jubiabá (1935), Mar Morto (1936) e Capitães de Areia (1937). Essas obras remetem,
exclusivamente, às suas experiências em Salvador, principalmente entre 1927 e 1930, quando
teve oportunidade de trabalhar em jornais na Bahia e de viver a vida cultural da cidade de
forma intensa, inclusive o universo afro-baiano, ao qual se introduziu nesse momento.101
Portanto, esse segundo momento é quando a visão uniforme das ideologias russo-comunistas
parecia ainda mais imposta à força ao cenário negro baiano de suas obras, que tinham na
questão racial uma variante ontológica mais complexa do que assumia a questão proletária em
destaque.102
Uma característica é comum a esses romances: na construção de seus personagens,
Amado parece procurar pelos valores coletivos do proletariado industrial, ainda incipiente na
Bahia. Essa busca nubla, por exemplo, o seu olhar em relação ao negro e à questão racial,
explicando a profunda desigualdade da sociedade de seu momento não pela experiência
histórica da escravidão, mas, unicamente, pela opressão do capital.
Em País do Carnaval evocou o nacionalismo, a homogeneidade proletária e
revolucionária da população brasileira, minimizando diferenças étnicas e tensões raciais; em
Cacau, enquadrou a situação dos trabalhadores rurais – panorama que pôde presenciar em sua
infância – não tratando da relação de trabalho continuada da escravidão, mas de uma visão
stalinista de etapismo culminante na revolução camponesa, com um corpo de trabalhadores
em tensão com o patrão dono da terra; em Suor abordou o panorama urbano de Salvador –
referenciando-se de sua vivência dos finais dos anos 1920, quando morou em sobrados do
Pelourinho – destacando o lumpenproletariado103 e não a vida sem mobilidade social do
negro no pós-abolição; em Jubiabá narrou a vida dos estivadores do cais do porto de Salvador
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também como um corpo proletário, mesmo que o personagem principal, Antonio Balduíno,
fosse negro e vivesse as agruras do racismo em sua rotina de luta; em Mar Morto se voltou
aos pescadores e suas essências na lida pelo peixe de cada dia e a tomada de consciência da
opressão a que eram submetidos, sem exatamente identificar nesses trabalhadores o negro e
suas condições sociais diante do racismo; e em Capitães da Areia, onde fala dos menores
abandonados da cidade, tomando o personagem principal, Pedro Bala, filho de um grevista,
como branco e que luta pela liberdade – não situando a luta negra como legitimada em si, mas
como componente da luta dos pobres, oprimidos pelo capital.104 Amado explicita essa
tendência na narrativa de Jubiabá:
Em Jubiabá, o problema da raça é colocado de uma forma muito violenta, a tal ponto que,
no fim do livro, Balduíno compreende que o problema de raça é antes de mais nada um
problema de classe. O problema de raça não é a causa, mas sim a consequência do
problema de classe: o problema do pobre e do rico, do escravo e do amo. Eu realmente
fico feliz por Jubiabá mostrar isso, e não o caminho estreito e fechado da separação de
raças, da negação de nossa realidade, e da própria experiência humanista, que é a mistura
das raças.105

A concepção de mundo impressa em seus romances na década de 1930 e a declaração
de 1985 sobre o orgulho que tem da mensagem passada por Jubiabá, citada acima, nos dá a
observar como a homogeneidade deflagrada por sua visão do povo como um corpo proletário
se altera para um exaltar da mistura, como que elegendo na mestiçagem o apaziguamento
racial. Pairava no escritor um receio de distúrbio social proveniente da ideia de diferença
racial que pode ser traduzido pela frase de Hermeto Vianna: “a possibilidade de as diferenças
deixarem de interagir, mantendo absolutamente afastadas, é um perigo constante para
qualquer sociedade”.106 Ainda que essas diferenças já estivessem afastadas por uma profunda
desigualdade social e econômica, Amado elegeu a mestiçagem como discurso resolutivo para
as ideologias raciológicas cultivadas no século passado, pretendendo eliminar a ideia de
pureza com o princípio da homogeneização da mistura, e passou a considerar as diferenças
nas contribuições culturais, também potencialmente misturáveis, de cada grupo populacional
reunidos na incipiente República Brasileira.
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Apesar de voltar sua militância, treinada no universo comunista, para a luta negra e de
exaltar a cultura negro-diaspórica-baiana no seu viver cotidiano e na sua arte, Jorge Amado
tem na mestiçagem o antídoto contra o receio que nutriu diante da segregação racial aos
moldes norte-americanos ou sul-africanos. Portanto, ainda que defendesse o negro como
oprimido, identifica e rechaça atitudes que chamava de “revanchismo”, de “racismo às
avessas”, ou mesmo do orgulho negro que, a seu ver, iam de encontro à ideia do
apaziguamento harmônico. Sua relação com o corpo negro afirmado em suas raízes – o qual
subverte as dinâmicas de poder no contato com o branco – apresenta pistas quando Amado se
depara com a população negra norte-americana.107 Como se a tomada de consciência do
oprimido diante de sua realidade fosse um potencial causador de distúrbios sociais. Uma
espécie de otimismo burguês que opta por convencer o opressor de sua opressão a afirmar e
empoderar o oprimido.
O que se percebe, portanto, é que seu conceito de mestiçagem funda-se num caráter
mais político do que científico. Justifica que as “raças” não podem ser classificadas, pois tudo
já está misturado. O fato é que essa mistura é tão evidente quanto a discriminação e o
preconceito étnico cultural, que o discurso apaziguador acaba por recobrir politicamente.
Tentando impor à sua realidade o que deveria ser o ideal das relações raciais, o escritor acaba
por manter o oprimido invisível, afirmando a ideia de homogeneidade, equiparidade, caminho
que, mais tarde, levou à sua concepção de democracia racial, termo do qual Amado se
aproxima e se apropria. Apesar de Gilberto Freyre, Arthur Ramos e até mesmo Oliveira
Vianna terem tratado sobre uma característica harmonizadora nas relações étnicas e raciais do
país, o termo “democracia racial” é dito pela primeira vez como subterfúgio de manutenção
de unidade nacionalista: “No Brasil, o Estado Novo, muito bem embasado nos intelectuais
modernistas e regionalistas, procurou evitar que os grupos étnicos assentados no território
brasileiro se colocassem internamente reproduzindo racismos que floresciam na Europa”, o
termo “democracia racial”, portanto, “foi anotado num discurso de Cassiano Ricardo,
proferido em 1937 na Academia Brasileira de Letras. A expressão aparece no bojo do
‘movimento da bandeira’”.108
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É indispensável que, se tratando da ideia de mestiçagem por Jorge Amado, não
deixemos de perfazer suas relações com Gilberto Freyre, uma das grandes influências afetivas
e intelectuais do escritor a partir da década de 1920 em diante – juntamente a Édison Carneiro
e Arthur Ramos – acerca de “raça”, mestiçagem e formação do povo baiano e brasileiro. 109 À
Freyre se dá, equivocadamente, a autoria do termo “democracia racial”, o que não o isentou,
mesmo não sendo o autor da palavra-teoria, apropriar-se de seu significado e o remetê-lo ao
campo da democracia política e da democracia social nos variados momentos. Só em 1962,
Freyre profere o termo ipsis litteris,110 antes, usou da ideia de democracia no campo cultural,
se despregando do valor de “raça” já muito desgastado nas teorias deterministas de final do
século XIX, portanto, elegeu o significado étnico e social de democracia para explicar as
relações entre as diferenças, entendendo a miscigenação como um trunfo, dado a presunção
que fazia da permissividade da população brasileira nas suas diversas relações internas –
essencial para construir um caminho sólido para perpetuação do convívio social em
democracia.
Em Sobrados e Mucambos, de 1936, Freyre já apresentava a “democracia” em
oposição à “aristocracia”, entendendo a mestiçagem como fator espinhal ao regime
democrático, pois “no amalgamento de raças e culturas” se despedaça formas mais duras da
aristocracia na “organização patriarcal de família, de economia e de cultura”. 111 Em Casa
Grande & Senzala, de 1933, associa a força da mestiçagem à flexibilidade natural do
português, mesmo na assimetria de relação entre senhores e escravos. Portanto, via na família
patriarcal do nordeste o princípio da inclusão e harmonia da sociedade brasileira.112
Concordamos com Munanga ao dizer da contribuição de Freyre sobre entendimento das
“contribuições positivas de negros, índios e mestiços na cultura brasileira” e, principalmente
por se desvincular do aspecto negativo da degenerescência, automaticamente, “ao transformar
a mestiçagem num valor positivo”. Concordamos, porém, que a compreensão de que a união
das três “raças” trouxe heranças no campo cultural e biológico e que “dessa dupla mistura,
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brotou lentamente o mito da democracia racial, de um povo sem barreiras, sem
preconceito”.113
Certo de não dar conta da sustentação intelectual e suas diversas nuances durante de
toda trajetória de Freyre, pretendemos nos concentrar nos fatores que o fez construir uma
relação de proximidade intelectual e afetiva com Jorge Amado. A ideia de Brasil constituído
por um paraíso racial, que tem uma solução própria, à brasileira, para questão das “raças”, que
remonta algumas visões minoritárias estrangeiras no início de século XX114 é a tradição
comum a que Freyre e Amado pertencem. Se não se aproximassem nesse campo, suas
afinidades pessoais e os encontros que tiveram durante a vida não seriam suficientes para
fomentar tanta sintonia. Além disso, os dois alimentaram relação de admiração mutua desde
que se conheceram, no início da década de 1930, no Rio de Janeiro. 115 Jorge Amado mostra o
quanto se apoia nas ideias de Freyre sobre cultura e mestiçagem, principalmente nas suas
obras a partir de 1955, quando resolve deixar a militância no Partido Comunista e sedimentar
forças na sua carreira de escritor, que passa por um renascer literário, mais voltado aos
retratos culturais do país, em 1958, com a publicação de Gabriela, Cravo e Canela.116 Esse
período tem seu ápice na obra paradigmática – no que diz respeito ao tema da mestiçagem –
Tenda dos Milagres, de 1969, podendo ser notado na construção de pensamento do
personagem principal Pedro Archanjo, que em diversas passagens parece parafrasear os
postulados freirianos.117
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Arthur Ramos, assim com Freyre, é uma figura de extrema proximidade com Amado.
Após passagem pela Faculdade de Medicina da Bahia, na qual ingressa em 1926, Ramos faz
parte e articula a formação nos estudos de olhar etnológico das “raças” e do negro, orientada
como “escola Nina Rodrigues”, a partir de 1934, já no Rio de Janeiro, junto com os baianos
Afrânio Peixoto e Anísio Teixeira. Mostra que, apesar de retomar os estudos etnológicos de
Nina Rodrigues sobre o africano e o afro-brasileiro, se desfaz da ideia eugênica e de
degeneração das “raças” lançada pelo patrono e busca compreender a mestiçagem como
futuro inevitável e promissor, por seu caráter democrático e agregador.
Influenciado pelo pensamento de Freyre sobre democracia étnica, enfatizou a ideia de
democracia racial, quando passou a ser referenciado como um dos mais destacados
antropólogos brasileiros no combate ao racismo – o que lhe rendeu a direção do
Departamento de Ciências Sociais da UNESCO até sua morte, em 1949. Entre os anos de
1940 e 1941, durante estada nos EUA, já sob o título de africanista brasileiro, Arthur Ramos,
defende pressupostos estreitamente ligados a Gilberto Freyre ao compreender a mestiçagem
como “uma nova combinação” responsável pela “democracia racial”, a qual divulgava como
realidade no Brasil. Como Freyre, também relacionou a mestiçagem à colonização dos
portugueses, “que se misturaram com os povos com quem entraram em contato, no plano
físico e no plano cultural”.118
Arthur Ramos nos parece assumir posição ainda mais próxima do que a de Freyre
como figura presente na vida de Amado, geograficamente, intelectualmente e afetivamente.
Apesar de não ser baiano, morou em Salvador num período seminal dos novos estudos sobre
“raça”, mestiçagens e formação do povo brasileiro, em 1926, mesmo período que Amado já
circula nas rodas literárias, culturais e políticas na cidade da Bahia. Juntos a Édison Carneiro,
formaram um trio que se afinava pelo interesse nas questões do negro, e na concepção de
nacionalidade que se formava, sendo Amado e Carneiro ligados ao projeto de revolução do
proletariado.119 Ramos e Amado também se mudaram para Rio de Janeiro na década de 1930
e, da mesma forma que com Freyre, sempre conviveram, se referenciaram e se admiraram.
Se em Tenda dos Milagres Freyre é parafraseado por Archanjo em diversas passagens,
Arthur Ramos, por sua vez, está no romance com seu próprio nome. Professor Ramos, como é
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RAMOS, Arthur. Guerra e relações de Raça. Rio de Janeiro: Gráfica Perfecta, 1943, p. 142.
ROSSI, A literatura de Jorge Amado nos anos 30, 2009, p. 65. “Acredito que não podemos deixar de olhar
Jorge Amado e sua obra sem levar em conta sua atuação conjunta, principalmente, ao lado de Édison Carneiro e
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que o consagrou: o romance. Ao mesmo tempo em que é reconhecido por seu trabalho e sua atuação pelos
intelectuais do campo de estudos das relações raciais como um de seus pares”.
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chamado na história, é o responsável, em 1968, momento mais duro da ditadura militar, por
organizar um seminário em homenagem ao centenário do já falecido Pedro Archanjo, a fim de
divulgar suas ideias acerca da igualdade provinda da mestiçagem. João José Reis, no posfácio
de uma edição da obra, comenta o uso da ideologia da mestiçagem por Amado contra um
possível levante negro que, segundo o autor, geraria segregações aos moldes do que foi
propagado pelos Panteras Negras nos EUA, ou similar ao cenário de apartheid vivido na
África do Sul:
Na pena do romancista, a ditadura, claro, seria inimiga de qualquer discussão sobre
questões raciais – no que ele estava certo –, mas também contra, supõe o autor, o projeto
de miscigenação celebrado em Tenda dos Milagres. Daí terem sido os professores Ramos
e Azevedo – respectivamente Arthur Ramos (1903-49) e Thales de Azevedo (1904-95),
ambos renomados antropólogos na vida real – desencorajados a organizar o simpósio
sobre relações raciais, um dos eventos a celebrar os cem anos do nascimento de Pedro
Archanjo. Vá lá que os estudantes decidem aproveitar a ocasião para sair em passeata em
apoio aos negros norte-americanos, a manifestação vira anti-imperialista, o consulado é
apedrejado... A ditadura, no livro, é feita ainda aliada da África do Sul. Os generais,
assim, seriam antibrasileiros porque, num país onde predominavam relações raciais
basicamente amenas, eles faziam negócio com um regime racista.120

Não pretendemos fixar rótulos em Jorge Amado sobre o entendimento de mestiçagem
relacionada à democracia racial, mas compreender que sua linha de discurso sobre a
mestiçagem, em toda abrangência do termo, teve maior abordagem nos seus romances a partir
de 1955 – momento que alguns autores chamam de sua segunda fase literária –121 tendo o
ponto alto em Tenda dos Milagres, em 1969, obra que tem como tema as próprias ideologias
acerca de “raça” e mestiçagem e o uso do discurso de democracia racial contra o racismo.
Esse fator nos leva a refletir que as duas ideologias que o influenciaram de forma considerável
durante a sua vida e que estão impressas em suas obras, em dois períodos distintos – a visão
do proletário em um e no outro a exaltação da mestiçagem como geradora de igualdade –,
caminham num mesmo vetor no quesito do apagamento étnico, seja homogeneizando o corpo
popular como proletário, seja homogeneizando esse mesmo povo como mestiços. Não há
interesse em deixar dúvidas de que esta observação não resume a experiência do autor, nem
os fatores que influenciaram a construção de suas narrativas, nem os diversos elementos
presentes em seus romances. A sua vivência no universo negro baiano é um exemplo
significativo de outro fator preponderante na sua vida e alimentador da sua arte, e que de
alguma forma se contradiz em alguns momentos que é refratada em sua ficção, de maneira
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mais latente, em 1969, por sua relação ambígua coexistente entre exaltação da negritude
frente ao racismo e a exaltação da mestiçagem determinante de uma democracia racial.
Quando apontamos contradição queremos nos remeter ao seu empenho em relação à
luta negra, uma vez que o discurso político que é elaborado sobre as relações sociais estão
diretamente ligados à situação deste grupo pertencente a uma luta por emancipação e
representação. Uma vez que Amado, desde seus quinze anos, passou a conhecer e habitar de
forma notável o universo negro-diaspórico-baiano, sua relação com esse universo, com esse
grupo étnico é de luta ao seu favor. Portanto, devemos observar a relação dos grupos e
movimentos negros com o termo “democracia racial” para compreender o porquê das críticas
em relação ao seu uso envolvido com a exaltação da mestiçagem, no período posterior ao
lançamento de Tenda dos Milagres, em 1969.
Há de se levar em consideração que o consenso sobre o impacto de se adotar a
“democracia racial” como código identitário das relações raciais no Brasil sofreu uma
desconstrução a partir de 1950, principalmente, no interior dos movimentos negros. Se na
década de 1930, a Frente Negra Brasileira se agarrou às formulações de exaltação da
mestiçagem como produtora de democracias, principalmente racial e cultural, como forma de
combater o racismo, é a partir da década de 1940, com a fundação do Teatro Experimental
Negro (TEN), por Abdias do Nascimento, que se passa a pensar na reinvenção da cultura afrobrasileira.122 O projeto sobre as relações raciais no Brasil patrocinado pela UNESCO, entre
1952 e 1955, também fomentou esse debate, que teve Roger Bastide e Florestan Fernandes
como destaques.123 Mas é só na década de 1970, com o Movimento Negro Unificado
(1978)124 irrompendo na política brasileira que o protesto negro por visibilidade de suas
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NASCIMENTO, Abdias. O negro revoltado. Rio de Janeiro: Edições GRD, 1968, p. 56. TAVARES, Júlio
César. “Teatro Experimental do Negro: contexto, estrutura e ação”. In: Teatro Experimental do Negro. Rio de
Janeiro: Dionysos, 1988, p. 79-88. Tavares vai dizer que o TEN surge da mobilização para uma ordem mais
democrática e inclusiva, tendo em sua fronte a crítica ao Estado Novo. E reitera as palavras de Abdias do
Nascimento, o qual admitia a democracia racial como singularidade, “apesar da sobrevivência entre nós de
alguns restos de discriminação”.
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PRAXEDES, Rosângela Rosa. Projeto UNESCO: quatro respostas para a questão racial no Brasil. São
Paulo: PUC-SP. (Tese de doutoramento), 2012, p. 21. O projeto UNESCO se tratou de um evento
interdisciplinar em História e Ciências Sociais que ajudou a colocar o Brasil no centro das discussões sobre
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como era o caso de Arthur Ramos”. O entendimento de democracia racial como indicio da falta de
discriminações raciais foi rebatido por Bastide e Fernandes, que entendiam que a democracia racial não era
fenômeno constatado naquele presente, mas um padrão ideal de comportamento. BASTIDE, Roger;
FERNANDES, Florestan. Relações raciais entre negros e brancos em São Paulo. São Paulo:
UNESCO/Anhembi, 1955, p. 123. Ver: CONSORTE, Josildeth Gomes. “Recordações de um aprendizado
antropológico”. In: Projeto UNESCO no Brasil. Salvador: EDUFBA, 2007.
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SANTOS, Joel Rufino. “O movimento negro e a crise brasileira”. In: Política e Administração. Rio de
Janeiro. V. 2. Nº. 2. Julho/ setembro, 1985, p. 298. “Ora, foi o colapso do mito da democracia racial que permitiu
avançar o movimento negro, nos anos setenta. Ele não abria caminho sozinho, pela exclusiva pertinácia de suas
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singularidades étnicas designa como mito a idealização de uma democracia racial. Não é a toa
que Jorge Amado tenha escrito uma suposta exaltação à mestiçagem em Tenda dos Milagres,
de 1969, como que a conter, ou acalmar, as novas reinvindicações sobre os tramites das
relações raciais.125
É buscando ainda procurar ruídos entre as práticas e fazeres sociais de Jorge Amado e
o extrato ideológico que reverberou em sua arte, e nele enquanto indivíduo, que passarei a
abordar, em seguida, o escritor menos no conjunto de ideias que o cercou e mais na sua
presença no mundo negro baiano e na presença desses cenários em seus romances, em contato
com o universo afro-diaspórico, principalmente no candomblé da Bahia, a fim de avistar
pluralidades, permanências e rupturas no seu discurso e na sua trajetória.

1.2 O Obá de Xangô pelas negritudes
A mãe de santo havia sabido da existência do Exu em nosso jardim e estava horrorizada.
“Tu não tem juízo, seu Jorge? Onde já se viu botar dentro das portas um orixá forte
desses, sem o fundamento?” Não quis nem ouvir Jorge, tentando lhe explicar que
colocara a escultura no jardim apenas como decoração. “Se tu não tens cabeça, eu tenho”,
disse Mãe Senhora, encerrando a bronca. No dia seguinte, mal o sol se levantara,
apareceu à porta Loló, emissário de Senhora. Trazia uma enorme sacola, dentro dela o
necessário para assentar o santo: um galo preto, um litro de azeite de dendê, um litro de
cachaça, farofa amarela, e alguns charutos. Cavou a terra, fez uma valeta em torno da
escultura, ela atirou os charutos, despejou o dendê, a cachaça, a farofa e o sangue do galo
de pescoço decepado na hora.126

Esta cena que se passa na década de 1960 foi narrada no livro de memórias, A casa do
Rio Vermelho, de Zélia Gattai e nos oferece elementos da proximidade de relação que Jorge
Amado mantinha com a Ialorixá Maria Bibiana do Espírito Santo, uma das grandes
referências do povo de santo e da cultura negra da Bahia. Maria Bibiana, conhecida como
Mãe Senhora, foi mãe de santo do Ilê Axé Opô Afonjá da Bahia entre os anos de 1942 e 1967.

lideranças; mas pela conjugação destas as condições históricas favoráveis, que liquidaram em bloco o pacto
ideológico que conformava a noção anterior de Brasil”.
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O mesmo terreiro de candomblé onde Amado ocupava uma das doze cadeiras do cargo
honorífico de Obá de Xangô,127 título vitalício do qual o escritor sempre se orgulhou:
declarava ser obá antes mesmo de ser literato. Algum tempo mais tarde, em 1967, Mãe
Senhora, faleceria e o posto de Ialorixá da casa passaria para Mãe Ondina e, posteriormente,
para Mãe Stella de Oxóssi, a qual segue à frente do terreiro até o presente.128
O título de Obá de Xangô não era o único que Amado ostentava no candomblé da
Bahia, uma vez que suas relações não se limitavam ao Ilê Axé Opô Afonjá. O escritor tinha
circularidade em outras casas de candomblé tradicionais, sendo muito próximo de Mãe
Menininha, do terreiro do Gantois; Mãe Olga do Alaketu, do terreiro Ilê Mariolaje; e do
babalaô Pai Procópio Xavier de Souza, do terreiro Ogunjá, no qual se tornou Ogã ainda
jovem, seu primeiro título no candomblé. Entendendo que o candomblé e todos os elementos
que o compõem foram e continuam sendo o principal núcleo da resistência africana em
diáspora129, tendo em vista que, em cada ilê, em cada terreiro, principalmente nos mais
tradicionais, estão contidos uma série de códigos que estabelecem uma ligação direta com
diferentes cosmogonias africanas, como uma reunião de variadas formas africanas de viver
em uma só religião, e é nesse universo que Jorge Amado esteve presente e pode ser
considerado como um de seus grandes divulgadores e defensores.130
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56

A estratégia de abrir a casa para personalidades de prestígio começou por iniciativa de
Mãe Aninha, mãe de santo que lutou com as armas de que dispunha para tirar o candomblé da
marginalização perante a sociedade e o poder público, o qual passou a investir com fortes
repressões ao culto no pós-abolição e no início da república, tendo em vista um projeto
civilizacional baseado no que se entendia da modernidade europeia, não abrindo espaço para
as diversas etnias, suas vivências e sua cultura.131
Refletimos que esta abertura do candomblé para a sociedade foi um fato decisivo para
elaboração de um discurso sobre o sincretismo religioso132 na Bahia. Digo, pois, recorrendo à
fusão, à mistura, o candomblé se protegeu socialmente numa sociedade de representações
políticas majoritariamente católica e europeia. Por mais que a mistura nos diversos âmbitos do
viver tenha se dado por inúmeros fatores, o sincretismo religioso, tão exaltado na Bahia,
principalmente pela figura de Jorge Amado, se deu em grande parte por uma movimentação
política do povo de santo em se legitimar – cenário que começa a se inverter em afirmação
étnico-religiosa, na segunda metade do século. Não chegamos a dizer que o sincretismo tenha
se iniciado no começo do século XX, até porque os nagôs já colocavam em prática essa
autoproteção através das irmandades católicas negras, mas frisamos o estabelecimento
progressivo do candomblé no século XX como um corpo religioso merecedor de espaço social
e político, o que alimentou o discurso sincrético de forma majorada.133
A posição firme de Jorge Amado ao entender o sincretismo religioso na Bahia como
um fato natural, atribuído por ele à suscetível mestiçagem nesta terra, é um ponto que, em
certo momento, encontrou discordâncias com Pierre Verger, o qual, coincidentemente,
descobriu o mundo negro-diaspórico do candomblé da Bahia pelas lentes amadianas.134

reconhecimento por parte do candomblé, que retribuiu com cargos honoríficos e dignidades que os terreiros
costumam conferir a protetores e amigos importantes”.
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antagônicos que presidem todas as ações humanas: o bem e o mal; de um lado a virtude, do outro o pecado. Essa
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expandir-se no início do século XIX em meio ao ambiente de luta pela independência nacional frente ao
colonialismo português. [...] Em Salvador multiplicavam-se as irmandades religiosas de negros, polos de
sincretismo afro-católico, mas também de irradiação dos valores míticos e comunitários dos africanos”.
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François e os demais velhinhos filhos-de-santo, ogãs, babalaôs, sábios titulares do candomblé baiano, mestres de
tudo quanto se refere às seitas afro-brasileiras, ao sincretismo religioso e cultural, estudiosos das relações África
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Verger, em dado momento, entendendo o candomblé firmado no bojo social, não acredita ser
mais válido recorrer ao sincretismo, mesmo porque na sua visão nada se misturava: “Não tem
sincretismo. Há uma aproximação de noções diferentes. Tem momento que ele é
profundamente católico e momento que ele é profundamente filho de Xangô”.135
De todo modo é interessante pensar que a introdução de Jorge Amado ao mundo
diaspórico do candomblé, no final da década de 1920, e sua intensa circularidade dentro dos
terreiros não teriam sido possíveis sem a mediação de seu companheiro de juventude e de toda
a vida, Édison Carneiro, que foi iniciado no santo e que mediou a relação de muitos homens
da vida pública, como intelectuais e artistas, com o candomblé, entre eles, Arthur Ramos, que
se notabilizou como herdeiro de Nina Rodrigues no estudo sobre os negros africanos e afrobrasileiros. Amado tinha em Carneiro um companheiro de mesma idade e de uma afinidade
política e cultural profunda: “todos nós fomos levados às casas-de-santo por sua mão de
iniciado. Por ter sido o pioneiro, marcou com as cores políticas da esquerda os mistérios dos
axés”.136
Édison Carneiro tinha no candomblé, principalmente no terreiro Ilê Axé Opô Afonjá,
de Mãe Aninha, um território de luta política a favor do negro, ancorado nos ideais de
igualdade sustentados pela esquerda comunista, haja vista o episódio de quando, perseguido
pelo Estado Novo, em 1937, se refugiou no Opô Afonjá sob a proteção de Mãe Aninha e de
Senhora, então filha de santo.137 Jorge Amado bebeu diretamente desta tradição, como ele
mesmo disse em 1992, “menino de quatorze anos comecei a trabalhar em jornal, a frequentar
os terreiros, as feiras, os mercados, o cais dos saveiros, logo me alistei soldado na luta travada
pelo povo dos candomblés contra a discriminação religiosa, a perseguição aos orixás”.138 Essa
motivação nos aponta que não há incoerência da sua presença nos terreiros – diante da
dimensão sutil do candomblé em relação às incorporações e ao mundo sobrenatural – com o
x Brasil, conhecedores das similitudes e das diferenças, sabendo que elas existem e porque existem, de repente,
sem prévio aviso, se fazem puristas africanos, negros imaculados. Pretendem que cerimônias, rituais,
designações, a língua iorubá, o culto nagô, o candomblé enfim se processe na Bahia igualzinho ao da África, sem
tirar nem pôr: muito se tirou, muito se pôs”.
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seu assumido materialismo, uma vez que seus interesses e suas identificações estavam,
principalmente, no campo cultural e político.139
Foi Carneiro que, em 1937, organizou, com a ajuda de Arthur Ramos, o 2º Congresso
Afro-Brasileiro na cidade de Salvador, o qual – diferente do primeiro organizado por Gilberto
Freyre em Pernambuco, voltado quase que exclusivamente à comunidade intelectual –, contou
com a presença ativa, presidindo o evento, dos grandes personagens que representavam a
população negra da Bahia – população a que o congresso se remetia –, como foi o caso da
Ialorixá Mãe Aninha e do Babalaô Martiniano Eliseu do Bonfim, sumidades da sabedoria
negra de raiz africana. Dessa forma, confrontou o preconceito latente da sociedade baiana
quando colocou em contato o núcleo do candomblé com renomados pesquisadores como
Mário de Andrade, Gilberto Freyre, Arthur Ramos, Donald Pierson, Melville Herskovits.
Jorge Amado também esteve intensamente envolvido na organização do congresso e fez uma
comunicação na qual apresentava Martiniano, intitulada de Elogio de um chefe de seita:
[...] Sobre todos esses nomes um nome a lembrar, a estudar, a louvar: o do Prof.
Martiniano Eliseu do Bonfim, chefe de seita, a mais nobre e impressionante figura da raça
negra no Brasil de hoje. Sua sinceridade, seu amor à sua raça, a sua dedicação, a sua
inteligência, a sua cultura fazem deste chefe de seita um dos tipos representativos das
melhores qualidades dos brasileiros.140

Jubiabá, escrito em 1935, é um romance inspirado e baseado no que ouviu e aprendeu
com Martiniano. É o momento em que Jorge Amado se dedicou a escrever uma narrativa
imersa na vida do negro de Salvador. Na obra, o negro Antonio Balduíno é o aprendiz de Pai
Jubiabá, que é a representação direta do babalaô Severiano Manoel de Abreu, conhecido por
Jubiabá, nome da entidade caboclo mais famosa da Bahia, guia espiritual que Severiano
recebia em incorporação. A obra soa como uma aula, em seus pormenores, sobre o candomblé
e a cultura popular e negra – narra os rituais em detalhes, inclusive transcrevendo os pontos
cantados em iorubá; explica sobre os arquétipos dos orixás e as formas de interação do povo
de santo com essas energias reverberantes da natureza; detalha sobre as diferentes linguagens
que assume cada instrumento, roupa, objeto, dança, som e as diferenças entre os títulos
hierárquicos da casa como Ogã, Obá, Bori.
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Ainda que o romance seja uma refração daquele seu presente histórico embebido na
sua formação etapista enquanto comunista – portanto, coadunando esse universo que descreve
como um corpo popular oprimido em vias de revolução dentro da luta de classe –, Amado
descreve com didática o mundo negro dentro dos terreiros através de uma poesia merecedora
dos cenários que selecionou.141
Oxolufã, que era Oxalá velho, só reverenciou Jubiabá. [...] E dançavam todos ao som dos
atabaques, agogôs, chocalhos, cabaças. E os santos dançavam também ao som da velha
música da África, dançavam todos os quatro entre as feitas ao redor dos ogãs. E eram
Oxossi, o deus da caça, Xangô, deus do raio e do trovão, Omolu, deusa da bexiga, e
Oxalá, o maior de todos [...] E a assistência em coro: “Êrô ôjá é pará món, é inun ójá li a
ô ló”.142

Tenda dos Milagres, também não fica atrás no quesito de “retrato da cultura negra
baiana”, principalmente do candomblé, afinal, como afirmou Amado, “Tenda dos Milagres é
Jubiabá revisitado [...] onde são colocados os mesmos problemas, com a perspectiva de uma
distância de vinte e cinco anos de tempo, quando a minha experiência literária e humana,
creio, era bem maior”.143 Ao narrar a comunidade vivente do Pelourinho, cita práticas e
elementos próprios do viver africano e de sua concepção natural de universo integrado, mas,
por fim, remete essa realidade à produção de uma “mistura original”: “[...] 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”144.
O manejo equilibrado de elementos da natureza – que compõem o modo de concepção
de universo de povos do oeste africano, que conjugam em organismo os reinos animal,
mineral, vegetal e humano145; e que alimentam suas interações com a comunidade através da
linguagem do som, do ritmo e da dança – está dito no trecho: “trabalham os metais e as
madeiras” – elementos da natureza que compõem a materialidade do instrumento percussivo,
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objeto esse responsável pelos “ritmos e passos” que estabelecem comunicação.146 A obra
inicia nos levando a pensar onde está o negro, onde está a África nessa dita “mistura”?
Devemos levar em conta também as outras várias expressões negras territorializadas
na obra e na vida de Jorge Amado. Em seus romances, os territórios culturais africanos estão
repletos, seja na roda de capoeira; no pequeno comércio de mãos negras do Mercado Modelo;
no cais do porto de Salvador, com os pescadores e os trabalhadores do mar; na culinária
colorida pelo azeite de dendê das especiarias baianas e do próprio tabuleiro da baiana de
acarajé; na vivacidade do samba de roda; ou mesmo no modo de vida do negro no cotidiano,
esmiuçado pelo escritor: seu riso, sua força diante da dor, seu aspecto comunitário e sua
resistência imanente.
São esses territórios correspondentes imediatos do seu viver e da sua identificação
que, transformados em literatura, difundiu positivamente uma identificação afro-brasileira
entre os diversos estratos sociais ao redor do mundo. Essas representações negras foram
exploradas não só em suas obras, mas também de forma material geográfica, pois, tais
representações se relacionam diretamente com os lugares concretos de sua vivência, como o
Pelourinho, na dimensão do Largo Terreiro de Jesus, habitado pelas baianas de acarajé, pela
capoeira e pelas feiras livres; as favelas, como no Morro do Capa-Negro, morada do negro
Balduíno em Jubiabá; o Cais de Salvador e a costa praiana, incluindo Itapuã, Pitúba,
Amaralina, Rio Vermelho, todas essas localidades referenciadas aos pescadores da Bahia; a
Igreja do Bonfim, como um local de sincretismo, mas, principalmente, da destacada atuação
das baianas na lavagem das escadarias da igreja na festa do Bonfim. Em sua própria casa, no
bairro do Rio Vermelho, onde passou a morar com Zélia Gattai a partir de 1963, ostentava
diversas referências à África no Brasil, como as esculturas da flecha de Oxóssi e do machado
de Xangô no ponto mais alto do muro que cerca a casa e a escultura de Exú no jardim,
representando o guardião da residência. São essas algumas partes do conjunto urbano
marcado pelas referências africanas e afro-brasileiras na vida e na obra do escritor.
No momento em que destina recursos artísticos e narrativos para elaborar lugares
representativos das culturas africanas radicadas na Bahia, Jorge Amado não intervém nesses
assuntos apenas imaginativamente, como quem atua num campo de criação deliberada e
desprendida de um lugar, mas por uma imaginação que recorre à sua experiência como peça
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cultural transitória. Portanto, se o autor não é exatamente mais um no bojo das culturas vistas
de cima, as encontra no seu olhar por diferenças culturais e reivindica esses lugares. Propor
esse pensamento não é abstrair os estereótipos da construção literária de Amado, a qual se dá
no olhar do outro por referências de alteridade, mas, ainda assim, identificar na sua literatura
um viver negro no sentido trazido por Zilá Bernd, quando fala sobre o poeta assumindo esse
lugar de contra fluxo literário no “interior do campo literário instituído”.147
Entretanto, como dito, não é possível abstrair o estereótipo ou a visão idílica presente
na literatura de Jorge Amado, principalmente no que diz respeito ao universo negro feminino.
Essa observação marca outra incongruência entre seu interior literário e a imagem a qual se
atrelou sobre suas suspeitas exaltações em relação à mestiçagem como ocorrente num espaço
de campo harmônico, sem luta, sem violência e que se destina à igualdade. O que acaba não
refletindo a abissal desigualdade do próprio ato do encontro de onde se origina essa mistura.
Afinal, a mestiçagem à brasileira se deu, desde sua nascença, da mais brutal violência ao
corpo feminino diante de uma realidade escravista de subjugação da mulher. Amado perpetra
a continuação dessa subjugação na construção de alguns personagens, a exemplo de Negra
Dorotéia, na própria Tenda dos Milagres, dotada de altos atributos sexuais e que, incorporada
a uma iaba148, mataria Archanjo no ato sexual, porém, esse, protegido por Exú e Xangô, se
livra desta encruzilhada. Outras tantas personagens de Amado reproduzem o estereótipo de
peça sexual e que corrobora com o romanceio de uma violência atrelada ao processo de
escravidão e, posteriormente, ao racismo.149
Para além da representação do negro em suas obras, como já foi dito, a luta de Jorge
Amado a favor da liberdade do negro em todas as instâncias sociais, principalmente na
liberdade religiosa, é um ponto que não pode ser desprezado sob qualquer perspectiva que se
faça das suas posições, mesmo da exaltação da mestiçagem como evidência de uma
democracia racial, ponto bastante criticado até o fim de sua vida. Porém, o fato de Amado, em
1946, então deputado federal eleito pelo Partido Comunista Brasileiro, ter colocado em
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votação e aprovado no congresso nacional um projeto de sua autoria que estabelecia no Brasil
liberdade de culto religioso é um avanço político da maior magnitude. Uma decisão política
que afetou e afeta positivamente a vida cultural do país, estabelecendo regras primárias de
convívio e tolerância, principalmente na proteção de uma minoria étnica na representação
política que sempre precisou lutar para existir perante um Estado de caracteres racistas e
autoritários.150
No entanto, é coerente que coloquemos em questão as possíveis motivações pelas
quais Jorge Amado tenha se aproximado e se tornado um personagem de destaque no saber
das histórias sobre a negritude baiana e, mais especificamente, sobre o povo de santo do
candomblé da Bahia. É importante também que, ao refletir sobre essas motivações não
deixemos de destacar a posição social do escritor, portanto, sua conformação no interior de
suas relações de poder – que estão diretamente ligadas a sua realidade econômica, intelectual
e étnica – perante este universo negro, que ocupa uma situação de profunda subalternidade
numa sociedade pós-abolicionista e marcadamente racista, de aspiração burguesa nacionalista,
em conflito com um tradicionalismo conservador aristocrático, principalmente na primeira
metade do século XX.
Amado é fruto desta aristocracia latifundiária, não é a toa que este cenário está repleto
em muitos de seus romances. Filho de fazendeiro do cacau do sul baiano, não viveu as
opressões destinadas àqueles que estão às margens do capital; quando jovem, teve a
oportunidade de ir estudar na capital, adquiriu seu status diante de uma roda intelectual seleta,
longe da experiência de trabalho dos que desde criança não tiveram a escolha de ingressar no
mundo das letras; de fenótipo branco, não sofreu os diversos estigmas sociais inerentes aos
pretos, estigmas esses majorados nas conjunturas do período que compreende sua vida. Visto
isso, duas hipóteses se mostram expressas como motivações de sua adesão à luta negra, ou à
luta a favor dos negros que desempenhou: i) a sua inclinação radical quando jovem ao projeto
comunista, tendo como premissa a visão humanista da igualdade – militância que pôde
exercer com profundidade, tomando a situação do negro como luta justificada em si; e ii) um
entusiasmo pela Bahia e pela cultura impressa na população que nesta terra se multiplicou –
sendo assim, tal entusiasmo passa preponderantemente pela exaltação do negro baiano nas
suas conjunções africanas e brasileiras, dado sua presença majoritária na cidade de Salvador.

150

COSTA E SILVA, Alberto (Org.). “Prefácio”. In: Essencial Jorge Amado. São Paulo: Penguin Companhia,
2010, p. 15. “Jorge Amado é eleito deputado em 1945 pelo Partido Comunista Brasileiro e participa da feitura da
nova constituição, propõe leis que asseguram a liberdade de culto religioso e fortalecem os direitos autorais. [...]
Em 1947, seu mandato é cassado, juntamente com o dos demais parlamentares do PCB, após essa agremiação
política ter sido declarada ilegal”.

63

As localizações nas estruturas sociais e as possíveis motivações em ter na cultura
negra a inspiração de sua vida e de sua arte, a nosso ver, não deslegitima sua aproximação
desde jovem a esse universo e às pessoas que, de alguma forma, respondiam por ele – afinal,
são essas próprias pessoas que o legitimaram como membro ou porta-voz desse grupo, como é
o caso das grandes ialorixás e babalaôs do candomblé baiano, com e por quem Amado tinha
grande intimidade e apreço.151
Em seguida analisaremos os processos de mediação e ideologia como conceitos que de
alguma forma podem nos trazer elementos teóricos presentes na construção artística de Jorge
Amado, principalmente, sobre os significados que podemos levantar do discurso sobre a
mestiçagem, agregado às suas concepções e à sua literatura, e muitas vezes como nuances que
alteraram a ordem de seu discurso.

1.3 Mediação e ideologia em Jorge Amado
Quando Amado comunica pela literatura o candomblé da Bahia, ele o faz com os
recursos que lhe são disponíveis, a experiência adquirida, que também está presente de forma
imanente na linguagem de sua comunicação, portanto, na sua arte, mesmo que essa esteja
destituída de ambições de reflexo da realidade tal qual.
De todo modo, não conceituamos arte e realidade como campos determinadamente
antagônicos – ainda que sejam diferentes –, compreendemos nossos objetos específicos, que
são Jorge Amado e Tenda dos Milagres, em muitos momentos, como mais um fator meio a
uma multiplicidade orgânica de mediações. Concentrando-nos no discurso acerca da
mestiçagem, podemos refletir que, muito antes de se designar como elemento estético de sua
obra e de sua figura pública – haja vista sua alcunha já citada de artista da mestiçagem –, esse
termo enquanto ato está de forma múltipla e circulante em sua experiência social. Não só
pelas evidentes relações raciais baseadas numa profunda miscigenação genética, bem como
pelos contatos culturais intensos entre diferenças étnicas – o que já classificamos como
hibridismos universais no início deste capítulo, os quais Amado evidenciou durante toda a
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vida, principalmente na Bahia –, mas também por suas formações que o posicionaram acerca
de discursos e dos sujeitos, aos quais prestou concordância, apoio e apropriação, como se
evidencia em Tenda dos Milagres.
Destacamos o fato de este discurso estar tipificado no bojo social, portanto, mediado
continuamente por múltiplos sujeitos, independente das possíveis intenções e efeitos destas
conjugações. Quando o personagem Pedro Archanjo diz: “formar-se-á uma cultura mestiça de
tal maneira poderosa e inerente a cada brasileiro que será a própria consciência nacional, e
mesmo os filhos de pais e mães imigrantes, brasileiros de primeira geração, crescerão
culturalmente mestiços”,152 Jorge Amado não está elaborando tais questões em posição de
intermediário ou de filtro da realidade tal qual, e sim comunicando, por meio da sua arte, uma
multiplicidade de mediações, ou seja, esse discurso já está formado por diversas vozes e
circunstâncias, já é intrínseco ao conjunto formal de um período, de uma dada fração da
realidade.
A partir dessa perspectiva, não queremos circunscrever e adequar o conceito de
mediação, tão criticado e revisitado na historiografia, mas articular com o nosso objeto as
próprias palavras de Raymond Williams, para quem o desenvolvimento do conceito de
mediação se tornou um “estorvo” e foi substituído paulatinamente pela concepção de
hegemonia. O autor admite que no caso específico de uma mediação comportar uma
concepção de multiplicidades, o sentido do conceito recai unicamente sobre as formas de arte
relacionadas às realidades ou estruturas já conhecidas e tipificadas, que observamos ser o caso
explicito do discurso da mestiçagem gerado por Amado. Assim, Williams vai dizer não ser a
mediação nesses casos um fator puramente intermediador, mas uma “agência intrínseca ao
objeto em si”:
Todas as relações ativas entre diferentes tipos de ser e consciência são antes
inevitavelmente mediadas, esse processo não é uma agência separável- um “meio”- mas
intrínseco às propriedades dos tipos correlatos. A mediação está no objeto em si, não em
alguma coisa entre o objeto e aquilo que é levado. Assim, a mediação é um processo
positivo na realidade social, e não um processo a ela acrescentado como projeção,
disfarce ou interpretação.153

Pela compreensão de que o discurso desenvolvido por Jorge Amado encontra guarida
e ressonância em inúmeros quadros sociais – portanto, encontra-se meio aos processos
hegemônicos, assumindo configurações de forças com interlocuções várias e em processo
dinâmico de significação, dentro de um espectro tipificado –, nos importa analisá-lo no seu
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contínuo narrativo para que possamos, pela ordem de seu discurso, auscultar – mais do que
suas evidencias textuais – os seus silêncios e hiatos pelas bordas e periferias de seus enredos.
Nessa medida, refletimos se o discurso acerca de mestiçagem sobressalente em sua
arte é um construto com fim em si mesmo, tomando como premissa um fragmento afirmativo
de Foucault: “[...] O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de
dominação, mas aquilo pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar”. 154 Essa
observação se dá pelo fato de que esse discurso de mestiçagem, do qual o escritor se apropria
e dá feição própria, não tem seu prazo de validade esgotado no momento em que a
mestiçagem como reafirmadora da democracia racial foge radicalmente da pauta da luta negra
da década de 1970. O que indica a perda ou mudança de seu sentido dentro da própria
linguagem, pois, se deslegitima em grau ideológico na mesma realidade de onde havia se
legitimado a partir da década de 1930, mas que, ainda assim, é posto em bojo, nesse estágio,
mais como força hegemônica do que como resistência contra hegemônica, como em outrora.
Dedicamo-nos, então, a pensar a relação entre realidade e arte, no caso de nossa
análise, especificamente a literatura. Entendemos que qualquer nuance que escolhamos
analisar no interior do objeto de estudo ao qual selecionamos – portanto, a relação da
literatura enquanto dispositivo material para uma interpretação parcial de dado panorama da
realidade histórica – passa intrinsecamente por uma busca de significados, e é nesse ponto que
o processo de elaboração da arte está ancorado: no seu manancial de sentidos, ou seja, no
conjunto de instrumentos que possibilitaram a apreensão do mundo no seu fazer-se.
Alguns fatores estão atrelados a essa busca por significados, como o entendimento que
fazemos do objeto artístico literário, bem como os meandros ocupados para essa realização
material deste. Esses pressupostos nos levam a outro fator, igualmente eloquente, que é a
função do artista na execução de sua expressão, sendo assim, o fato decisivo de que a arte é
uma elaboração humana e sua geração discursiva só é possível, pois, houve quem a produziu,
independente das intenções ou circunstancias a que esta produção foi submetida. Desse modo,
temos a reflexão de Jorge Amado em seu lastro de experiência e como produtor de sentidos
em linguagem.
Já chegando ao ponto, procuramos entender a arte como comunicação de determinada
experiência para com a realidade, esta, por sua vez, faz parte da consciência do indivíduo – e,
igualmente, a consciência do indivíduo é parte da realidade –, imerso nas experiências
culturais e materiais, e é expressa pelo aprendizado específico de como comunicá-la, portanto,
uma dimensão criacional, que está subordinada à conjunção entre experiência cultural e os
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suportes que esse campo oferece ao indivíduo como aprendizado para instaurar em linguagem
essa dimensão. Desse modo, procuramos não estabelecer oposição estanques entre realidade e
arte e, mesmo que a concebamos como duas dimensões específicas, ainda assim, entendemos
como dimensões que se retroalimentam.155
Findado este ponto, passamos a pensar no campo da experiência do indivíduo no
processo da elaboração artística, bordeado pelos significados culturais que o instrumentaliza
perante a concepção da realidade, a qual sua expressão artística se relaciona, portanto,
diretamente ligada aos fatores partícipes de uma sociedade como elementos ativos no
processo de construções de hegemonias, essas, lugares de atuação de forças várias, onde se
estabelecem tensões e distensões.
Entendemos, assim, que o campo cultural e material, onde se processa a percepção de
realidade, está imbuído de lutas entre vetores de forças díspares. No caso da literatura como
material eloquente da expressão cultural, esses processos hegemônicos se dão, antes de tudo,
na rede de significados e imposições expressas na língua, à qual o escritor está acoplado pela
linguagem, que tem relação de gestação na cultura e esta é permeada e dinamicamente
estruturada em processos hegemônicos e contra hegemônicos.156
Desse modo, se pensarmos na apropriação do discurso sobre a mestiçagem em Jorge
Amado como um manifesto político de combate ao racismo e de legitimação da igualdade
entre os homens, podemos observar nesse cenário uma imbricação entre a cultura – como um
processo social vivido pelo escritor, criador de modos de vida e de luta; hegemonia – como
um processo conflituoso e recriador de experiência, a partir dos extratos continuamente
recriados da realidade, onde há sobreposições de forças, nunca de forma completa ou total; e a
linguagem – como articulação de sua comunicação perante as suas dimensões de experiências.
Sondamos, então, que essa imbricação pode ser notada em sua literatura enquanto arte,
sublevando as pressões e limites da sua realidade e para ela retornando, sendo recepcionada
pelo cenário experiencial – que segue em processo contínuo de suas relações práticas – de
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onde foi gestada: pela comunidade e pelos grupos sociais incluídos nessa conjunção
experiencial.157
Com essa compreensão passamos a questionar a função específica do autor literário,
uma vez que a arte leva em si a comunicabilidade da experiência, o sujeito envolvido em sua
elaboração ocupa a função de mediador? Acreditamos que essa resposta não pode ser
universalizante, uma vez que o próprio conceito de mediação assume fraturas como operador
útil no tratamento de realidades, podendo ser cogitado não como explicação, mas como
direcionamento ao entendimento de cenários específicos.
Antes precisamos pontuar que não entendemos Jorge Amado como mediador no
sentido stricto sensu do termo, assumindo um papel de intermediador de dois polos opostos –
realidade e arte – e criando pontes entre eles. Se pensarmos nesses termos estaríamos indo de
encontro ao nosso posicionamento de que realidade e arte são duas dimensões igualmente
partes de um processo de experiência, o qual é comunicado pela linguagem – desse modo, o
mediador cumpriria a função de colocar em ligação categorias preexistentes e independentes
entre si, o que Williams chamou de dualismo básico. Tampouco pretendemos elaborar um
entendimento de mediação em Jorge Amado como filtro da realidade, onde faria o papel de
consciência seletiva, o que eleva a ideia de intervenção ao processo comunicativo – parâmetro
que encontra semelhança com o que Williams chamou de sentido negativo da ideologia.158
Em todos esses casos a armadilha segue sendo a mesma: a eterna relação entre antinomias
como única forma de gerar a arte original, o novo.
Nesse sentido, concordamos com Williams sobre a mediação poder se referir “aos
processos de composição necessários, em um determinado meio; como tal, indica as relações
práticas entre formas sociais e artísticas. Em seus usos mais comuns, porém, refere-se a um
modo indireto de relação entre a experiência e sua composição”. De todo modo, o mesmo
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autor tentou superar o conceito de mediação, uma vez que encontra inevitáveis semelhanças
com a teoria do reflexo, essa muito usada na fórmula marxista de infraestrutura e
superestrutura, que concebe o mundo real refletido na arte, ou, mesmo, a arte como reflexo da
realidade como é concebida pela consciência do artista. Segundo o autor, essa teoria leva ao
positivismo da arte, tornando-a objetivista, do contrário, nela não haveria valor. A ideia da
arte como reflexo leva a missão de exprimir o extrato puro da realidade, como é visto nas
correntes artísticas do realismo e do naturalismo.
Nenhuma das teorias dualistas, expressa como reflexo ou mediação, e nenhuma das
teorias formalista e estruturalista, expressa em variantes de correspondência ou
homologia, pode ser plenamente levada à prática contemporânea, já que de modos
diferentes todas elas dependem de uma história conhecida, de uma estrutura conhecida,
de produtos conhecidos. As relações analíticas podem ser tratadas dessa maneira, mas as
relações práticas dificilmente o podem.159

Tomando o discurso como evidência que passamos a pensar em que medida o conceito
de ideologia o permeia. Como fizemos com o conceito de mediação, antes nos precaveremos
dos pressupostos a serem superados neste conceito, principalmente sobre o olhar ao nosso
objeto específico. Portanto, primeiramente, fugimos da ideia de analogia entre ideologia e
classe, de forma reducionista, ou da garantia de que uma produção ideológica seja
correspondente direta de uma posição determinante nas relações sociais de produção; partindo
desta premissa descartamos a ideia de “falsa consciência”, como também criticou Althusser,
que determina uma verdade ideológica inconfundível para cada classe social como unidades
fechadas;160 por último, não associamos o conhecimento ao reflexo da realidade na ideologia,
mas como axioma das práticas sociais comunicadas pela linguagem em seus múltiplos
significados.
De forma ampla, compreendemos ideologia por uma das interpretações possíveis
trazidas por Williams: “o processo geral da produção de significados e ideias”, portanto,
deixamos de lado outras duas posições possíveis, segundo o autor, ligados aos estudos
ideológicos marxistas: “um sistema de crenças característico de uma classe ou grupo” e “um
sistema de crenças ilusórias que se pode contrastar com o conhecimento verdadeiro ou
científico”.161
Interessamo-nos, no entanto, em abordar menos a ideologia em dimensão universal e
uniformizante das práticas sociais, que mantêm correspondências fixas, e mais seu sentido de
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conotações distintas, dado os diferentes sistemas de equivalências nas diferentes estruturas em
que os significantes carregam significados. Pormenorizadamente, já se preocupando com o
construto específico da mestiçagem atrelada à arte de Jorge Amado e a ele enquanto sujeito,
“é importante examinar o campo semântico dentro do qual qualquer cadeia ideológica ganha
significado”.162 Desse modo, o discurso da mestiçagem não está fixado na história com um só
significado, pelo contrário, em uma análise historiográfica rápida – já abordada neste capítulo
– podemos identificar pelo menos três grandes rupturas associadas a esse discurso no Brasil: a
primeira no final do século XIX, quando tem suas formulações diretamente apoiadas nas teses
dos darwinistas sociais europeus, que, invariavelmente, recorriam à presunção racialista da
degeneração refletida diretamente no mestiço, quando não isso, recorria-se à idealização
colonizada do branqueamento a partir da mistura tanto genética como cultural; a segunda, na
década de 1930, quando, principalmente, com a crescente da antropologia enquanto
disciplina, se passou a ver no mestiço valor de união nacional, e quando o negro, recorrendo
ao discurso maquiador da democracia racial, pôde, minimamente, se emancipar no plano
social; e, a última, na década de 1970, quando a democracia racial opera de forma inversa,
como discurso legitimador de apagamentos étnicos, e o negro passa a querer pertencer e
afirmar suas raízes, para passar à igualdade social, ao tempo da valorização de suas diferenças
diante de um mundo que se quer europeizado.
Os três momentos históricos citados nos dão panoramas ideológicos diferentes para o
mesmo discurso, que ocupa posições hegemônicas distintas nos três períodos e que, apesar de
não estarem diretamente ligados à questão de classe dos respectivos panoramas, equaciona
também essa esfera. Tal elaboração se sustenta diretamente no que Stuart Hall traz de sua
experiência pessoal em contato com “um complexo particular de discursos que implicam as
ideologias de identidade, lugar, etnia e formação social, geradas em torno do termo negro”.163
O teórico explica as diferentes categorias pelas quais foi referenciado nos diferentes lugares e
tempos históricos durante sua vida pessoal, o que se explica pelos sistemas de representações
ideológicas aos quais as pessoas estão ancoradas imaginariamente em determinado tempo
histórico e as reais condições de existência material e das práticas sociais.
Várias vezes durante meus trinta anos de vida na Inglaterra tenho sido chamado ou
interpelado como “pessoa de cor”, “West Indian”, ou seja, das Índias Ocidentais, “negro”
ou imigrante. Algumas vezes na rua; às vezes nas esquinas; às vezes abusivamente, às
vezes amistosamente; outras vezes ambiguamente. [...] Todos eles me inscrevem “no
lugar” da cadeia de significantes que constrói identidades através de categorias de cor,
etnia e raça. [...] Na Jamaica, onde vivi minha juventude e adolescência, era
162
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constantemente tratado como sendo “de cor” [coloured]. A forma como este termo era
articulado a outros na sintaxe de raça e etnia era tal que produzia, de fato, o significado
“não negro”. Os negros eram o resto – a vasta maioria do povo, a gente comum. Ser “de
cor” era pertencer ao nível misturado da classe média marrom, um pouco acima do resto
– em sua aspiração, senão na realidade. [...] O significado não é um reflexo transparente
do mundo na linguagem, mas surge das diferenças entre os termos e categorias, os
sistemas de referência, que classificam o mundo e fazem com que ele seja apropriado
desta forma pelo pensamento social e o senso comum.164

Assim, o discurso da mestiçagem marcado na obra de Amado, de notáveis evidências
textuais de conteúdo em Tenda dos Milagres, é também uma articulação condensada das
posições e relações sociais ali envolvidas, determinadas pelo tempo histórico e o lugar
material das práticas sociais ali vividas. A ideologia expressa em linguagem no discurso,
portanto, encampa diferentes lutas. Refere-se e remete-se também a diferentes grupos e suas
reproduções ideológicas pela prática social, nos diferentes momentos que opera como
representação política nas relações sociais. Dialogamos esta análise com Hall, que dimensiona
a ideologia no processo de significados múltiplos, referentes aos múltiplos grupos e sujeitos,
de tal forma que o valor do vetor ideológico é também processual, entre disputas e
negociações, pois “frequentemente, a luta ideológica consiste na tentativa de obter um novo
conjunto de significados para um termo ou categoria já existente, de desarticulá-lo de seu
lugar na estrutura significativa”.165
A ideologia, portanto, funciona como uma espécie de reguladora das estabilidades e
dos funcionamentos, reguladora da prática de dominação perene pelo dominador. No
entendimento de que é por dentro das ideologias fixadas a um grupo social que o valor da
linguagem adquire novos vetores no tempo histórico e nos diferentes cenários sociais. Ao
mesmo tempo em que a sua função não está somente inscrita ao restrito campo da reprodução
das relações sociais de produção, uma vez que “a ideia de que as ideologias estão já e sempre
inscritas não nos permite pensar adequadamente sobre as mudanças de ênfase na linguagem e
na ideologia, o que é um processo constante e sem fim”.166
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CAPÍTULO 2
A SALVADOR DE TENDA DOS MILAGRES E O ARGUMENTO PRÓMESTIÇAGEM

“O espaço é um verdadeiro campo de
forças cuja formação é desigual. Eis a
razão pela qual a evolução espacial não
se apresenta de igual forma em todos os
lugares.”
(Milton Santos, 1978)

167

“É uma cidade negra, mas é também uma
cidade portuguesa. Por que explicá-la?
Basta que amemos como ela merece. Com
um amor que não tente esconder suas
chagas tão à vista.”
168

(Jorge Amado, 1945)

A tendência historiográfica recente que diz respeito aos pressupostos da História
Cultural amenizou o peso positivista da conceituação de história e abriu um leque de
possibilidades ao historiador para a aferição do estudo sobre o tempo, as relações e a vida
material. Essa ruptura epistemológica de ampliação das linguagens aceitas ou legitimadas
como fontes históricas, pela qual os historiadores produzem diferentes visões historiográficas,
abarcou a literatura como campo cada vez maior de interesse enquanto fonte de pesquisas.169
De fato, essa abertura contribuiu sobremaneira para o diálogo acerca da realidade,
pois, uma vez que a fonte histórica é um objeto material fático de aferição de realidades, a
literatura – mesmo contribuindo com criações ou invenções – passa também a ser objeto
material do olhar histórico de panoramas, conjunturas e suas rupturas, ainda que a literatura
por muito tenha feito às vezes de “contadora” do ocorrido – ou do não ocorrido –, da mesma
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forma como a narrativa histórica, vinculada, inerentemente, à ficção.170 O argumento
justificador desse capítulo é que a literatura, esse campo responsável por contar histórias, bem
como a historiografia produzida pela pesquisa histórica, tem um local incontornável de
origem, tanto no seu fazer-se, como o local a que se remete o interior literário, e nos
interessará as representações literárias que tomam a cidade de Salvador como representante
desse local. Mais especificamente a cidade de Salvador expressa no romance em seus
microcosmos, portanto, em seus sujeitos, em suas práticas e em suas conjunturas sociais.
Partindo da compreensão que essas representações dialogam com o local que também foi o
palco de vivência do autor literário, onde se deu seu campo de experiência.171
Esse romance, quando aferido como fonte pela pesquisa histórica, fornece
representações da cidade por sua categoria literária – entendendo a literatura como uma arte
que nasce e se remete a um lugar inescapável –,172 mas, principalmente, por seu conteúdo em
si. Tenda dos Milagres tem enredo ancorado em representações sociais e urbanas da Salvador
da segunda metade do século XIX da e primeira metade do século XX (tempo de vida de
Pedro Archanjo: 1868-1943); além do tempo presente no enredo, que se passa em 1969
(momento da corrida pela memória de Archanjo).
Ao rediscutir o discurso da mestiçagem nesta obra é imprescindível que se trate destas
representatividades sobre o local, refletindo as relações de incidência de suas imagens. 173 É
interessante, portanto, executar um jogo dialógico entre as leituras dos significados da cidade
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para que possamos antever a Salvador de Tenda dos Milagres não como resultado meramente
estético, mas como peça elaborada por um sujeito histórico entre práticas urbano-sociais e
entre uma confluência de imaginários sobre a urbe. Desse modo, nos interessa o campo
textual amadiano sobre a cidade de Salvador e o que esse campo – resultado de uma
articulação de mediações – produziu dos significantes dispostos nos espaços concretos da
realidade.174

2.1 Modernização, civilidade e a ideia de mestiçagem

O passado temporal na obra, que compreende os anos de vida de Archanjo, é marcado
por cenários de embates urbanos, numa divisão de grupos sociais que se antagonizam por suas
diferenças culturais e de classe, fruto da divisão étnica racial. Amado acena para o cenário
bastante debatido na historiografia que são as aspirações eurocêntricas das elites urbanas no
Brasil no início do século XX acerca da ideia de civilização, modernidade e cultura.
Aspirações que ditaram ações de repressão às culturas populares e, em Salvador
especialmente, às culturas de matrizes africanas. A passagem abaixo de Tenda dos Milagres
se passa em 1903, quando, no enredo, o “Afoxé Filhos da Bahia”, do qual também fazia parte
Pedro Archanjo, foi proibido pela polícia de desfilar no carnaval de Salvador. Amado faz
referência ao Afoxé Filhos de Gandhy,175 que só é fundado em 1950, mas o autor desloca essa
referência do carnaval negro baiano para a virada do século XX, como o alvo do que a elite
baiana não planejava para a cidade:
Em 1903, quando treze afoxés de negros e mulatos desfilaram seus cortejos portentosos
(“Romperão o préstito, atroando os ares com estridentes notas de seus instrumentos, dois
clarins, os quais envergarão lindos costumes de túnis como prova de que a civilização não
é utopia no continente negro, como propalam os maldizentes” — assim começava o
manifesto ao povo, de um dos afoxés) [...] A polícia finalmente agiu em defesa da
civilização e da moral da família, da ordem, do regime, da sociedade ameaçada e das
Grandes Sociedades, com seus carros e graciosos préstitos de elite: proibiu os afoxés, o
batuque, o samba, “a exibição de clubes de costumes africanos”. Ainda bem, antes tarde
do que nunca. Agora podem desembarcar sábios austríacos, alemães, belgas, franceses,
ou da loira Albion. Agora, sim, podem vir.176
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O autor explora o discurso historiográfico sobre o cenário da cidade de São Salvador
da Bahia de Todos os Santos,177 na virada do século XX e suas primeiras décadas, imerso em
uma ebulição social, atrelado aos diversos acontecimentos políticos que reconfiguraram as
suas paisagens de relações sociais e, por conseguinte, das movimentações urbanas. 178 Como
abordamos no primeiro capítulo, uma elite urbana embrionária, compostas de engenheiros,
médicos, advogados e gente do setor público, personificou as aspirações do Estado
republicano incipiente em relação aos rumos oficiais que se tomariam na cidade. O
interessante neste caso é menos a composição desta elite nascente – grande parte, frutos das
grandes famílias de senhores do engenho do recôncavo baiano e dos grandes agricultores do
interior sertanejo – e mais o conteúdo dessas aspirações: se afinar ao progresso material da
Europa, da Paris Haussmanniana,179 mas, principalmente, tomar de partida toda a filosofia
civilizatória como meta a se alcançar, sob a perspectiva racialista. A elite queria viver sua
Belle Époque à baiana.180
Mattoso nos fornece em sua pesquisa em inventários e testamentos entre 1801 e 1889
um panorama robusto das classes distribuídas na cidade de Salvador e o fruto de suas
riquezas. A conclusão que chega é a de um aumento de desigualdade no século XIX e o
crescimento de rentistas, que aplicavam seus capitais em imóveis, embarcações e escravos.
Nos aponta, portanto, uma elite nascente no meio urbano, resultado herdado dos anos de
glória da Bahia como primeira economia, ainda com a substituição do fumo pelo açúcar no
Recôncavo, produto este que assume hegemonia no mercado. Essa elite foi, portanto, a qual
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viveu as questões primeiras do urbanismo no fim do século XIX, atenta aos rumos tendenciais
da metrópole, porém, sedimentadas em sua realidade aristocrática e patriarcal.181
A elite citadina que se formou nesse período dispunha de conexões entre o recôncavo
baiano e Salvador, mantinham residência e presença constante em Salvador e cidades como
Nazaré, Cachoeira, Santo Antônio de Jesus e Santo Amaro da Purificação: “no caso da Bahia,
a maior parte da literatura histórica faz o vínculo direto entre a situação da economia
açucareira – principal setor produtivo dos quatro primeiros séculos –, e o desenvolvimento da
cidade de Salvador”.182
Jorge Amado destaca o sentimento de busca por uma modernidade possível na
sociedade baiana do início do século XX, principalmente as tensões sociais voltadas para o
costume e a moral das populações pobres, negras e mestiças, no convívio com uma cidade que
se queria europeizada em seus espaços autorizados. O fator da modernidade e da
modernização das cidades aparece como tema na obra e tem Salvador como panorama
primeiro, uma vez que a trama se desenrola sempre em meio urbano. Amado também se
remete às modernizações urbanas no Brasil, ao citar as grandes obras no Rio de Janeiro,
quando Tadeu Canhoto, sobrinho postiço de Pedro Archanjo, torna-se engenheiro civil e
muda-se para a cidade fluminense para trabalhar com o personagem “Paulo de Frontin”,
representação de quase mesmo nome do engenheiro Paulo Frontin, responsável pelas obras do
então prefeito carioca Pereira Passos, entre 1902 e 1906: “Tadeu decidira deixar o emprego na
construção da estrada e partir para o Rio de Janeiro, onde integraria a equipe de engenheiros
que, sob o comando de Paulo de Frontin, transformava a capital do país numa cidade
moderna”.183
Tadeu Canhoto é um personagem que vive um processo de branqueamento durante sua
vida: pobre, “negro-mestiço”, morador do Pelourinho, consegue ascender socialmente e se
afasta dos seus – torna-se doutor, casa-se com Lu – branca, filha do Coronel Gomes, família
tradicional da elite baiana – e, mais tarde, mudam-se para Paris, onde Lu faria tratamento para
engravidar e Canhoto, já doutor, ganharia bolsa do governo francês para um curso sobre
urbanismo. Jorge Amado expressa no personagem Tadeu a ascensão social do negro e
relaciona essa ascensão com as grandes cidades que, na virada do século, estão em
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crescimento proliferante. Elege como imagem o desenvolvimento científico em Paris, que
daria um filho para que Lu e Tadeu Canhoto misturassem seus sangues, cumprindo suas
funções literárias na trama traçada por Amado, que, na passagem seguinte, coloca em dúvida
o milagre da maternidade como fruto da fé religiosa da mãe de Lu ou dos avanços da ciência
europeia: “Os Gomes haviam-se mudado para o Rio de Janeiro, a fim de ajudar na criação dos
netos finalmente nascidos. Tratamento de Lu, na França, ou promessa de dona Emília ao
Senhor do Bonfim, na Bahia?”.184
É sintomático o que Amado aborda literariamente, uma vez que as cidades modernas
na Europa se apresentavam como o palco de um novo espetáculo do possível, como se ao
futuro pudesse tocar. A chamada segunda revolução industrial batia à porta na segunda
metade do século XIX. O fascínio das possibilidades técnicas e materiais de embelezamento
da urbe – que teve como um grande símbolo a estrutura de ferros retorcidos e estetizados
chamada de Torre Eiffel, na Paris de 1889. O século XX chega transformando o cotidiano das
sociedades e provocando uma ruptura decisiva no campo material da produção e na
concepção das relações sociais: “era o tempo do automóvel e do antibiótico, da comida
enlatada e do petróleo, da escova de dente e do rádio, do telefone e da maquina de escrever,
da anestesia e da lâmpada elétrica, do leite pasteurizado e do cinema, da geladeira e do
avião”.185 Toda essa transformação do viver material passou a servir de guia a qualquer cidade
que quisesse alguma visibilidade dentro da concepção eurocêntrica de progresso. Esse
momento mexeu com o imaginário das elites urbanas no Brasil de tal forma que as grandes
cidades se tornaram o alvo para o alcance do futuro, centro das realizações, lugar que passaria
a soar de forma expressiva como o oposto do campo, como trouxe Williams.186
Tenda dos Milagres aborda a aspiração por essa modernidade pela sociedade baiana ao
dar ênfase à repressão do Estado – representantes das elites – no campo cultural, contra as
práticas cotidianas das camadas populares: o candomblé, as festividades, a capoeira e a
própria presença na cidade e nas instituições, com destaque para a Faculdade de Medicina da
Bahia, onde se dá a jornada de Archanjo diante do preconceito e do racismo. Nesta passagem,
o professor da Faculdade de Medicina, Oswaldo Fontes – parceiro do personagem, também
catedrático, Nilo Argolo, nas teses racialistas sobre a população negra e mestiça da Bahia –
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escreve artigo para a imprensa baiana denunciando a circularidade de negros e mestiços em
lugares que deveriam ser destinados à elite da cidade:
Torna-se cada vez maior o número de indivíduos de cor a ocupar as vagas que deviam ser
reservadas exclusivamente aos moços de famílias tradicionais e de sangue puro.”
Impunha-se drástica medida: “a proibição pura e simples de matrícula a esses elementos
deletérios”. Citava o exemplo da Marinha de Guerra onde negro e mestiço não podiam
aspirar ao oficialato, e tecia elogios ao Itamaraty que, de maneira velada porém firme,
“impede o alastramento da degradante mancha em seus requintados quadros
diplomáticos.187

O fator modernizador pelo qual passavam as grandes cidades do país pode ser visto na
obra através da segregação urbana, consequências do processo higienizador. O racismo da
elite baiana diante do negro e do mestiço, ao qual Jorge Amado se remete, está diretamente
vinculado às populações viventes das periferias e dos cortiços, no Pelourinho, em seus becos e
vielas – espaços aos quais foram relegadas dentro da dinâmica citadina que Salvador também
esteve incluída, mesmo que tardiamente em relação ao Rio de Janeiro.
Tendo em vista essa concepção, um fator se destaca na leitura da Salvador de fins de
século XIX e início de século XX: a idealização da modernidade de viés eurocêntrico frente a
um corpo populacional majoritariamente pobre e negro, recém-saído do processo intenso de
escravização, tornaria a cópia da civilização europeia missão mais árdua. Os grandes
motivadores das importações ideológicas da Europa tinham pela frente, portanto, uma
modernidade que lhes cabia. À frente, o narrador constrói cenários dessa realidade negra da
cidade, ainda que não destaque a etnia ou cor da pele de seus personagens, as imagens que
surgem são de uma cidade negra prensada no mundo urbano à parte, situado no Pelourinho:
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 [...] Ao lado da igreja do Rosário dos
Pretos, num primeiro andar com cinco janelas abertas sobre o largo do Pelourinho, mestre
Budião instalara sua Escola de Capoeira Angola: os alunos vinham pelo fim da tarde e à
noitinha, cansados do trabalho do dia mas dispostos ao brinquedo [...] Aqui, no território
do Pelourinho, nessa universidade livre, na criação do povo nasce a arte. Noite adentro,
os alunos cantam. Os professores estão em cada casa, em cada tenda, em cada oficina [...]
São vários os riscadores de milagres, a traçá-los no óleo, nas tintas de água e cola, no
lápis de cor [...] Trovadores, violeiros, repentistas, autores de pequenas brochuras [...] São
poetas, panfletários, cronistas, moralistas [...] Na tenda de Agnaldo, as madeiras de lei se
transformam em oxês de Xangô, em Oxuns, em Iemanjás, em figuras de caboclos,
Rompe-Mundo, Três Estrelas, Sete Espadas, as espadas fulgurantes em suas mãos
poderosas [...] Seu vizinho é Deodoro, mulato de estridente gargalhada, especialista em
atabaques, de todos os tipos e nações: nagô e jeje, angola e congo, e em ilus da nação
ijexá [...] Prateiros trabalham os metais nobres: a prata e o cobre se revestem de uma
sóbria beleza em frutas, peixes, figos, balangandãs [...] Nas barracas de folhas, os obis e
187
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os orobôs, as mágicas sementes rituais, somam-se à medicina [...] 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.

As imagens que saltam da obra nos levam a refletir que o material humano de que
dispunha as grandes cidades pré-republicanas no Brasil, como Salvador, não correspondia às
ambições dos poderes públicos e da elite econômica em se afinar à moral racional da
civilização europeia – o que se tornou justificativa para reordenação urbana, de teor tão
segregacional quanto às relações experimentadas desde a colônia. A grande massa
populacional excluída desse projeto de modernidade não cumpria os requeridos “índices
civilizatórios”, composto por uma série de códigos culturais impostos à força –
principalmente o discurso raciológico, o qual trabalhamos no primeiro capítulo.
O fato é que ao conceber liberdade do jugo da escravidão ao negro, não lhe foi
concedido o direito à igualdade, mas nem por isso esses sumiram das dimensões da vida
citadina. No olhar desta elite, o problema urbano tinha cor e estavam aos montes nas ruas,
construindo seus territórios culturais, mesmo sob intensa opressão em todas as searas da vida.
Quando tratamos de territórios culturais nos referimos ao que sugeriu Muniz Sodré
sobre o espaço material ou subjetivo em relação com a identidade, o que o fez trabalhar o
conceito de “territórios negros”: “A ideia de território coloca de fato a questão da identidade,
por referir-se à demarcação de um espaço na diferença com outros. Conhecer a exclusividade
ou a pertinência das ações relativas a um determinado grupo implica também localizá-lo
territorialmente”, desse modo, “uma coisa é o espaço – sistema indiferenciado de definição de
posições, onde qualquer corpo pode ocupar qualquer lugar – outra é o território”.188
Ainda que os territórios negros fossem múltiplos antes e durante a escravização, após a
abolição se resinificaram pelo inchaço populacional urbano e pelo relativo aumento de
autonomia desses grupos, ainda que sob o jugo do racismo e das repressões sociais. O
candomblé, as irmandades negras católicas, os trabalhadores de rua – a exemplo das
quitandeiras –, os cortiços e casas de solidariedade, a capoeira, são alguns exemplos desses
territórios culturais constituídos pela conjunção entre identidade cultural e espaço.
Em diversas passagens de Tenda dos Milagres os grandes jornais da cidade
expressavam o querer das elites, apoiando os “bota abaixo” dos terreiros de candomblé e dos
cortiços. Propomos, então, refletir que em toda essa incursão literária, o autor é responsável
pela escolha de seus recortes, cenários, tempos e lugares, e entender esses enredos como
escolha consciente, como uma opção que vai ser justificada em seu significado na própria
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narrativa. Portanto, há de se notar que Amado constantemente faz questão de destacar em sua
literatura o projeto modernizador excludente da vida urbana baiana. Pedro Archanjo se
empenha em relatar aos jornais nas seções “carta à redação” a continua perseguição aos
terreiros de candomblé e à cultura negra de forma ampla.
Travou, sozinho, desigual polêmica com a quase totalidade da imprensa baiana da época.
[...] A primeira, longa, quase um ensaio, fora enviada à redação de um dos jornais mais
constantes e virulentos no ataque aos candomblés. [...] Ao fim da diatribe, a redação
reafirmava à sociedade baiana o propósito de manter cada vez mais intenso “o combate
sem tréguas à abominável idolatria, ao bárbaro baticum das macumbas que fere os
sentimentos e os ouvidos dos baianos”.189

Esse apagamento étnico, que teve na modernização aspecto palpável, e que se
promulgou no pós-escravidão sob justificativa de fim civilizatório, está narrado em Tenda dos
Milagres com um dos símbolos mais marcante desta repressão e do genocídio negro em fins
do XIX e primeira metade do século XX: a perseguição contínua contra as casas de
candomblé e os cultos afro-brasileiros, que resultaram em assassinatos a pais, mães e filhos de
santo, atacando seus territórios culturais. A criminalização do candomblé na cidade em certo
período se punha orquestrada entre imprensa, polícia, instituições públicas e ciência, que,
respectivamente, atuavam no campo da moral, da repressão física, da normatividade e da
legitimação do discurso quanto ao indivíduo e ao coletivo, ao privado e ao comum.
Jorge Amado, branco, defensor declarado do negro enquanto um corpo oprimido e,
principalmente, da religião negra, como costumava falar, contou sua versão deste panorama
em formato literário, onde Pedro Archanjo lutava pelo reconhecimento da cultura negra e era
protetor direto dos terreiros da cidade:
Simultaneamente com o debate sobre miscigenação, viu-se Archanjo envolvido na luta
entre o delegado Pedrito Gordo e os candomblés. Até hoje narram nas casas de santo, nos
mercados e feiras, no cais do porto, nas esquinas e becos da cidade, diferentes versões,
todas heroicas, do encontro de Pedrito e Archanjo, quando a atrabiliária autoridade
invadiu o terreiro de Procópio. Repetem sua resposta ao delegado mata-mouros, na frente
de quem todos se borravam. No entanto, a perseguição aos candomblés era natural
corolário da pregação racista iniciada na faculdade e retomada por certos jornais. Pedrito
Gordo punha a teoria em prática, produto direto de Nilo Argolo e Oswaldo Fontes, sua
lógica consequência.190

Nessa passagem, além de representar o panorama da perseguição do Estado à cultura
negra, Jorge Amado suscita alguns personagens que têm relação direta com os episódios de
destruições de casas de candomblé e do racismo científico que dava corpo a essas ações: o
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delegado Pedrito Gordo, grande carrasco do povo de santo no enredo, representa Pedro
Gordilho (1885-1955), chefe de polícia da cidade de Salvador, conhecido por sua truculência
na perseguição, na década de 1920, ao candomblé e aos capoeiristas, dois territórios negros
criminalizados.191
Pai Procópio, que teve seu terreiro invadido por Pedrito Gordo no enredo, representa o
próprio babalorixá Procópio Xavier de Souza, ou Procópio de Ogum – apresentado a Jorge
Amado na década de 1920 por Édison Carneiro –, pai de santo do Ilê Ogunja, fundado em
1906 e localizado no bairro do Matatu, em Salvador, terreiro onde Amado ocupava o cargo de
Ogã de Oxóssi. Na década de 1930, Procópio foi preso pelo delegado Pedro Gordilho. Por
fim, Nilo Argolo, o grande rival de Archanjo, aquele que representava as teorias racistas em
voga na cidade, é a representação de Nina Rodrigues, que também foi catedrático da cadeira
de medicina legal da Faculdade de Medicina da Bahia.
O contraste social abordado que transformou a segregação entre escravizados e não
escravizados em civilizados e não civilizados nos suscitam duas perguntas: para quem essa
modernidade civilizatória se pretendia? E, uma vez que a modernidade estava ligada ao
desenvolvimento técnico material da modernização, que está relacionado às reordenações
urbanas – quem deu viabilidade, através do trabalho pesado nas grandes reformas
proliferantes durante o século XX, o desejo da elite baiana em ser metrópole? A resposta
parece evidente: o mesmo corpo afrodescendente, responsável pelo trabalho, o mesmo corpo
responsável pela produção nas grandes minas e lavouras durante a escravização. Este mesmo
negro perseguido em suas práticas e em seu próprio ser promulgou a modernização aparente
para outro, através da ação de seu trabalho, ainda que carregasse a pecha de fator
problemático na cruzada civilizatória.192
Dessa forma, ainda que a elite tenha empreendido um processo de gentrificação e
higienização sob o farol das ideologias eugenistas que tem um marco a partir de 1870, há de
se destacar que o racismo era valor posto em todas as camadas da sociedade baiana. Se a
abolição foi um pacto instituído verticalmente, elaborado nos lugares mais elevados da
política brasileira, chegara o momento da luta do negro, agora livre, em afirmar seus corpos,
suas práticas, seus saberes e, portanto, seus territórios frente ao desejo branqueador
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eurocêntrico da elite intelectual, política e econômica da Bahia. Com a abolição e a
consequente lei antiescravagista, mesmo que não regulamentasse a inclusão do negro na
sociedade, redefiniu os distanciamentos físicos e morais entre negros e brancos na urbe. A
segregação que antes estava posta como fator inerente ao processo escravocrata, agora
precisava se renovar, caso quisesse manter suas definições hierárquicas e esta renovação de
domínio se deu vinculada aos reordenamentos urbanos modernizantes.193
Fica-nos evidente, no entanto, que a cidade tinha, para elite urbana baiana, uma
urgência maior do que o modernizar-se, era o civilizar-se, o que não foi resolvido com
inclusão, aceitação e reparo histórico mas com limpeza étnica e invizibilização social da
densa camada popular formada de negros e mestiços. Para o sujeito racista em fins de século
XIX, o negro é incivilizável. E mais, sua presença na cultura e na miscigenação afasta a
sociedade progressivamente desse ideal.
O projeto civilizatório trazia como planejamento para a população a ideia de
colonização epistemológica europeia (letramento, razão, erudição) – missão secular também
de apagamento étnico nas colônias –, usando esse sistema de pensamento como fator de
divisão, que se baseava em práticas de segregamento espacial com expulsão de negros e
mestiços pobres dos centros principais da cidade, sob a alcunha de modernização, mascarado
de um bem fazer social.194
No âmbito material, modernidade requeria, fundamentalmente, modernização urbana,
e nesse quesito a cidade caminhava a passos lentos. Esse atraso convivia – pela perspectiva do
progresso – com um sudeste em crescente riqueza, capitaneando uma afinação com os valores
europeus de modernidade e concepção de cidade como vitrine do novo mundo. O
descompasso da Bahia se dava por sua descentralização.195
Estava em jogo na sociedade uma oposição latente entre tradição e modernidade. É
fato que em ambos os casos quem saiu perdendo foi a maioria, os pobres, numa cidade
193
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majoritariamente negra. Diante de contra fluxos, a Bahia que vivia uma economia plenamente
agrária, tem uma elite urbana ainda fruto das ricas fazendas do recôncavo baiano, apegada a
um tradicionalismo moral e político monárquico, diante de uma urbe que se transformava
rapidamente na perspectiva populacional com a virada de século. Sua pobreza vem à tona, os
núcleos negros se formam de modo mais intenso do que antes, na profunda opressão da
escravidão, a exemplo das casas de candomblé que se proliferam no decorrer do século XX.196
Por outro lado, as aspirações provindas tanto dos centros nacionais, quanto
estrangeiro-europeias, estavam permeadas no imaginário desta elite citadina. Isto, pois,
Salvador sempre foi uma cidade de conexões globais intensas, haja vista seu porto que foi,
durante muito tempo, o principal do ocidente, lugar certo de passagem de navios de toda
parte. A ligação desta cidade com o mundo se dá pelo mar, desde a descoberta do continente,
passando pelo tráfico intenso dos africanos, até a abertura dos portos em 1808 em diante. Com
a mudança de capital para o Rio de Janeiro, em 1763, portanto, o porto de Salvador não era
mais considerado o mais importante, mas, ainda assim, mantinha uma movimentação intensa
no recebimento e no envio não só de cargas, mas de tendências.197
O que acontecia com Salvador nos últimos anos do século XIX, portanto, não é
sincrônico ao que acontece no Rio de Janeiro em relação à reformulação urbana com obras
baseadas em um progresso destruidor, porém, na Bahia reinava o pensamento mais embebido
das estacas colonizadoras europeias no que tangia a ciência, legitimadora primeira das
relações sociais, que designou os símbolos raciais, étnicos e validou a execução prática disso
em forma de higienização e branqueamento cultural.198 A segregação racial, social (classes) e
geográfica da cidade, portanto, se explicitou na vivência urbana. Uma camada densa de
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negros e mestiços, pobres, em situação de opressão serviçal, dava corpo a uma relação de
tensão – dado o fato relevante de a cidade ser a mais negra fora da África,199 frente uma elite
econômica, intelectual e política racista, num momento em que o racismo não é crime e sim
modus operandi nas práticas e relações sociais.
O início da república e os anos subsequentes foram marcados por um crescimento
econômico do sudeste como centro financeiro principal do país, em crescente
desenvolvimento industrial e atraindo mercado de trabalho imigrante. Ainda que Salvador
despontasse como a terceira maior cidade em população e como um polo ativo de exportação
agrícola de fumo, açúcar, cacau e algodão e, posteriormente, de produtos da indústria têxtil,
ainda assim, a cultura agrária exportadora da Bahia passou por crises e instabilidades durante
o século XIX pela baixa dos preços dos produtos exportáveis, somado a uma dificuldade no
desenvolvimento da produção, dado sua periferização político-geográfica no país.200 Os
fatores econômicos citados, com uma estrutura pública dependente das determinações
provindas do centro do país, e uma cultura agrária não só no mercado, mas nos meandros do
cotidiano, no modo de vida, levaram Salvador a uma modernização urbana tardia e, ainda
assim, modesta, comparada à grande reformulação urbana da cidade capital. Em fins de
século XIX, a característica colonial era totalmente presente na cidade, o que se fez cunhar o
nome da cidade de “velha cidade da Bahia”.201
Para a elite econômica desta urbe – imersa pelos ditames científicos disseminados pela
Faculdade de Medicina da Bahia –, a modernidade era sonho e a urgência era evitar a pecha
de cidade negra, mestiça, degenerada, o que a atrasava em todos os âmbitos. Há de se
observar como o projeto civilizador estava em alta e se tornou pauta permanente nos
principais jornais da cidade como o Diário de Notícias, que fazia parte do grupo Emissoras
Associadas, e o jornal A Tarde. Leite, que se preocupou em analisar o panorama do projeto
civilizador encampado pelas elites nas linhas dos jornais, afirma que o discurso midiático no
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começo do século urge em favor das regulações morais tanto no campo coletivo como
individual da vida, e que mais próximo de 1912, esse ideal de sociedade civilizada se atrelava
à remodelação da sua cidade em reformas: “As reformas urbanas modernizadoras deveriam
cumprir um objetivo pedagógico sobre os habitantes da cidade, de modo que a exposição
pública da nova civilidade por meio dos melhoramentos materiais pudesse ser internalizada
pelas pessoas, influenciando-as”.202 Os colunistas não economizavam em palavras para
declarar o discurso que representava a elite, como se vê publicado em 2013: “substituindo o
aspecto sombrio da architetura colonial pela physionomia alegre dos centros de civilisação
(grifo nosso)”.203
A grande ruptura urbanística aconteceu em 1912, no governo de José Joaquim
Seabra,204 que promoveu construções de vias e alguma remodelação urbana a custa de um
apagamento histórico e étnico – principalmente do centro da cidade.205 O que no Rio de
Janeiro aconteceu em 1902, com Pereira Passos, só terá certa ressonância em Salvador mais
de uma década à frente. Com Seabra, a elite regozijou diante da primeira mudança abrupta no
tecido urbano de Salvador, em seus dois governos, que tiveram sucessivos grandes marcos
urbanos, como a abertura da Avenida Sete de Setembro, que se tornou o ícone de seus
mandatos, conectando o centro antigo aos bairros ao sul cidade; a reforma no porto de
Salvador, que foi concluída em seu segundo governo; a estrada que liga o bairro do Rio
Vermelho a Itapuã e as inúmeras aberturas de avenidas, ruas nas reconfigurações da urbe.
Seabra empreendeu as primeiras grandes ligações entre a cidade alta e a cidade baixa, que
também passou por reforma para atender a alta movimentação no porto da cidade. Era tempo
de asfalto, concreto e redefinições, ao custo de desapropriações e decisões unilaterais dos
lugares a serem ocupados e modificados. A se ver pela justificativa do decreto de 1912 do
Governo do Estado acerca do plano diretor urbano implementado:
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O Governador do Estado da Bahia, considerando a conveniência de serem realizados, sem
prejuízo dos direitos e obrigações do Município desta capital, os melhoramentos materiais
de que carece a cidade, no sentido, e como obra de hygiene e esthetica, da abertura de
algumas Avenidas; Considerando também que se justifica, com a despesa de semelhante
empreendimento [...], atendendo às grandes vantagens que resultam para o Estado da
remodelação desta capital, como, à custa dos cofres federais, está sucedendo à área
comercial da parte baixa da cidade, como aconteceu no Rio de Janeiro com a Avenida
Rio Branco, construída pelo Governo Federal, e tem acontecido em vários departamentos
do país e em diversas nações por efeito de obras semelhantes, de influencia decisiva sobre
o adiantamento, progresso e civilização das cidades em que as mesmas se fazem. (Grifos
nosso).206

Interessa-nos, portanto, explorar a interlocução de sentidos que se estabelece entre a
representação literária desses microcosmos urbanos de Salvador – em seu determinado recorte
temporal – e a permanente discussão acerca de mestiçagem que tal representação suscita
Tenda dos Milagres. A obra nos leva ao universo negro baiano reprimido cotidianamente em
suas práticas: a perseguição da polícia ao candomblé; a proibição dos afoxés no carnaval e nas
festas de largo; a criminalização da capoeira em espaço público; e a própria circularidade de
negros e mestiços nas instituições, na vida social e nos espaços normativos da cidade. Como
na passagem a seguir, quando o professor de medicina legal, Oswaldo Fontes, denuncia em
um artigo à imprensa a “invasão” de “indivíduos de cor” nas faculdades:
O lente de psiquiatria reclamava atenção das elites e dos poderes públicos para um fato
que, a seu ver, constituía ameaça gravíssima ao futuro do país: as faculdades de ensino
superior do estado começavam a sofrer, em seu corpo discente, funesta invasão de
mestiços. “Torna-se cada vez maior o número de indivíduos de cor a ocupar as vagas que
deviam ser reservadas exclusivamente aos moços de famílias tradicionais e de sangue
puro.” Impunha-se drástica medida: “a proibição pura e simples de matrícula a esses
elementos deletérios”.207

Amado destaca o processo de modernização urbana menos por imagens das
transformações matérias na cidade e mais pelas imagens de higienização e segregação do
espaço. Essa repressão aos negros e mestiços no espaço urbano é esboçada no enredo no
plano temporal de começo do século XX, quando suscita a ideia de modernização atrelada à
exigência de códigos civilizatórios no convívio citadino. A discussão sobre o valor da
mestiçagem se dá, portanto, diante desses cenários contextuais e não no tempo presente do
enredo, em 1969.
Consideramos que a escolha desse cenário pelo autor reside na sua potencial eficácia
argumentativa, já que este panorama histórico de virada de século, que se findou numa visão
racialista das elites urbanas, abre espaço para o desenvolvimento, no correr da obra, do elogio
206
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ao mestiço como contraponto validado. A narrativa de Tenda dos Milagres nos levanta a ideia
de que a mestiçagem indiscriminada da sociedade, por si só, comprova a ineficácia da ideia
raciológica e segregacionista que regia a cidade no início do século, uma vez que todos são
misturados, portanto, iguais. Constata-se, desse modo, a estreita relação do construto
discursivo sobre a mestiçagem com as representações literárias associadas à cidade de
Salvador, portanto, o enfrentamento entre o pensamento social vigente na virada ao século
XX e o pensamento que se desenvolve a partir da década de 1930 – tendo o mestiço como
valor e identidade da nação, a própria síntese da harmonia social – é usado como a tônica da
argumentação amadiana a favor da mestiçagem. Esses dois períodos demarcados na
historiografia se relacionam por processos de rupturas sobre o entendimento das relações
raciais e da identidade nacional.
São as intenções contidas na escrita do romance, que se deu em 1969 e não na década
de 1930, que buscamos destacar. O início da década de 1970 é marcado por mais uma ruptura
de paradigmas diante do conceito de mestiçagem, que perde sua pujança enquanto força
discursiva contra o racismo, como é posto na obra.208 Podemos articular que através de sua
obra, Amado estaria usando o mesmo argumento contra o racismo cerca de trinta anos à
frente, quando da escrita do livro. O tempo de vida de Archanjo remontado no passado do
enredo mostra, portanto, sua função histórica: apresenta a luta do personagem contra o
racismo – sob o pensamento de que todos são mestiços, por isso, não hierarquizáveis – nas
quatro primeiras décadas do século XX como uma lição de como a sociedade de cerca de três
décadas à frente, em 1969, deveria lidar com as relações raciais. Como que, através de
Archanjo, Amado quisesse manter viva a idealização do mestiço como marca original da
sociedade baiana e brasileira. O discurso de elogio à mestiçagem é alimentado pelo
enquadramento dado pelo autor ao cenário urbano e social da Salvador de virada de século.
De todo modo, trabalhamos sobre a hipótese de que Amado, ao trazer à tona o
discurso da mestiçagem, se antecipa às mudanças sociais e no campo do pensamento no
Brasil, temeroso de que a crescente afirmação étnica por parte dos negros e seus movimentos
organizados alimentasse ressentimentos e revanchismos, e descambasse para mais segregação,
que analisava, com pavor, ser a realidade norte-americana. Pode se notar a preocupação do
autor com as relações raciais no país nas palavras do professor Ramos – personagem que
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homenageia o antropólogo Arthur Ramos –, o qual organizava um simpósio sobre a
mestiçagem no Brasil em homenagem ao centenário do falecido Pedro Archanjo:
Pode resultar num acontecimento magno para a cultura brasileira — o primeiro debate
sistematizado e em bases realmente científicas a propósito do problema racial, mais em
evidência e candente do que nunca, explodindo em conflito por todas as partes,
especialmente nos Estados Unidos onde o Poder Negro é um fator novo e sério;
agravando-se na África do Sul onde parece ter se fixado a herança do nazismo.209

No entanto, a tentativa de Jorge Amado em reavivar a ideia de mestiçagem em 1969
não se deu a contento, já que analisamos que as palavras “mestiço” e “mestiçagem” são postas
no texto à força. Não há na obra, em nenhum momento, elaboração original de uma suposta
identidade mestiça, de um suposto território mestiço. Os personagens e os cenários
construídos no enredo, como já frisamos, representam populações negras e territórios negros
por excelência, tendo como exemplo máximo o candomblé, em destaque no texto. O termo
“mestiço” aparece por imposição do narrador, meio a cenas que representam com detalhes o
mundo diaspórico afro-baiano. Considerar que os processos de cruzamentos genéticos e
culturais – as mestiçagens – se deram de forma preponderante na experiência humana, não
resulta em abstrair os grupos populacionais historicamente representados na sociedade. É
como se, ao fim da escravização dos negros no Brasil, esse grupo visse diluídos seus
territórios representativos, uma vez que passaram a ser mestiços.
Desse modo, reforçamos que a evidência textual em Tenda dos Milagres reafirma o
viver desse negro baiano, ainda que sobre alcunha de mestiço dada pelo autor. Fato é que esse
negro também não é um corpo homogêneo ou puro, mas resultado das muitas áfricas em
diáspora. Entendemos que a obra expõe territórios negros no seu interior textual, havemos de
nos perguntar: quem são esses negros?

2.2 A diáspora negra e a urbe baiana
Como dito anteriormente, Tenda dos Milagres está repleta de imagens do mundo
negro baiano, mesmo que Pedro Archanjo não se referisse a esse universo como um território
negro, mas como um território popular e misturado, e também não exaltasse as qualidades dos
negros, mas dos pardos ou mestiços. Como se falasse sobre o negro e sobre suas práticas, mas
não o referenciasse enquanto sujeitos dessas práticas – o negro na obra se torna um corpo
popular e mestiço.

209

AMADO, Tenda dos Milagres, 2010, p. 107.

88

Um fator determinante para o entendimento de que as imagens reveladas pela obra
constituem territórios negros é a mudança semântica do o termo “negro” após a abolição,
mudança essa que o discurso de exaltação da mestiçagem durante o enredo corrobora.
Durante o período de escravização, batuque, roda de dança, devoção aos orixás, azeite de
dendê, capoeira, samba, o mundo do trabalho, o manejo com madeiras e ervas eram alguns
dos signos que se remetiam às práticas cotidianas de africanos escravizados e de seus
descendentes.210 Após a escravização, portanto, esses territórios lhes fogem, diluem-se suas
referências grupais diante do discurso de inclusão da mestiçagem. Como que se para os
negros se incluírem socialmente fosse preciso que se tornassem menos negros e mais
misturados.
Depois da abolição o negro permanece cultivando os territórios dantes: na capoeira, no
candomblé, na culinária, na música, na dança e no trabalho. Jorge Amado narra com detalhe o
viver destes territórios, mas põe na voz de seu personagem principal a exaltação ao mestiço
como partícipe deles, como a verdadeira riqueza da cultura brasileira. O negro, protagonista
desses territórios, é referenciado por mestiço, por povo, ainda que a imagem que fazemos a
cada narração seja do negro baiano em suas práticas. Como abaixo, na fala de Archanjo, em
conversa com o professor Fraga Neto, quando se refere aos territórios da diáspora negra ora
como bem do “povo”, ora como bem que ainda será do povo no futuro, ou seja, que está para
ser com o correr das misturas na sociedade:
Eu penso que os orixás são um bem do povo. A luta da capoeira, o samba de roda, os
afoxés, os atabaques, os berimbaus são bens do povo [...] Amanhã será conforme o
senhor diz e deseja, certamente será, o homem anda para frente. Nesse dia tudo já terá se
misturado por completo e o que hoje é mistério e luta de gente pobre, roda de negros
mestiços, música proibida, dança ilegal, candomblé, samba, capoeira, tudo isso será festa
do povo brasileiro, música, balé, nossa cor, nosso riso, compreende? (Grifos nosso)211

Por essa perspectiva propomos auscultar esse mundo negro de Tenda dos Milagres e,
principalmente, de que forma esses universos fornecem substâncias para a propulsão do
discurso de exaltação do mestiço.
A cidade de Salvador como um dos eixos principais da diáspora africana na América
está esboçada em Tenda dos Milagres, nas cenas, nos personagens e nas situações da narrativa
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de forma permanente. Não podemos pensar a mestiçagem – palavra invariavelmente presente
nas explicações de Jorge Amado e de Pedro Archanjo sobre nacionalidade – fora do impacto
que foi a chegada forçada dos africanos na América. O significado de suas vivências, que tem
ponto de partida nos rastros e vestígios incorporados de suas culturas de além-mar. Tendo em
vista a tendência massiva da historiografia em perseguir os rastros históricos que levam a
perspectivas no vetor que vai do hegemônico para o contra hegemônico, é importante, ao
tratar de uma representação do negro da Bahia, que façamos um traçado inverso, a contrapelo,
ou, como disse Thompson, abordando a “história vista de baixo”,212 afim de, se não preencher
lacunas, dar-lhes substâncias.
A justificativa final para essa abordagem é que, se ao negro no Brasil e na Bahia não
foi dado o protagonismo no suposto progresso pelo qual a nação esteve sujeita no decorrer dos
séculos – como, de certo modo, podemos constatar na obra de Amado –, há que se perguntar,
então, de que “negros” estamos falando? Desta indagação nasce outra: do que teria feito do
negro esse abstrato “progresso”?
Não é de se estranhar que ao esboçar um elogio ao mestiço, Jorge Amado não tenha
construído cenários de identificação de uma identidade mestiça, uma vez que voltou seu olhar
ao universo negro, ao qual foi partícipe, e o salvaguardou discursivamente enquanto mestiço.
Afinal, Amado não tinha para onde se voltar ao falar de populações subalternizadas se não
para as populações negras que se constituiu em Salvador durante o século XIX e formatou
paisagens sociais distintas no corpo urbano.
Dez anos antes do nascimento de Pedro Archanjo em Tenda dos Milagres, portanto,
em 1859, o médico alemão viajante, Avé-Lallemant, em passagem por Salvador, escreveu os
impactos que teve ao chegar à cidade: “Poder-se-ia sem muita imaginação tomá-la por uma
capital africana [...] Tudo parece negro: negros na praia, negros na cidade, negros na parte
baixa (comércio e cais), negros nos bairros altos. Tudo que corre, grita, trabalha, tudo que
transporta e carrega é negro”.213
Em 1824, marco da primeira constituição brasileira, um censo do século XIX – não
mais exatos que os censos do século anterior –, realizados pelos alemães Von Martius e Von
Spix, após passagem pela Bahia, estimavam uma relação populacional de 28% de brancos
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para 72% “de côr” (negros mestiços e índios).214 Thales de Azevedo, que escreveu sobre o
povoamento de Salvador, cita Adriano Balbi, estatístico italiano, que estimou uma população
de 858 mil pessoas na cidade de Salvador neste ano, destas, 192 mil brancos, 13 mil índios e
653 mil negros.215
Apesar de Salvador não experimentar um inchaço populacional tão expressivo em
pouco tempo – como aconteceu com a capital, Rio de Janeiro, e com São Paulo, que passou
por uma explosão demográfica no pós-república –, a cidade não teve, em nenhum momento
do século XIX em diante, decréscimo em sua demografia, mesmo com os fluxos internos que
deslocou corpos migratórios para o sudeste.216 Segundo dados do recenseamento de 1º de
setembro de 1920 do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, Salvador teve um
aumento populacional de 59, 41% entre 1872 e 1900, e mais um aumento de 37,7% entre
1900 e 1920:217
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-4,76%
19,24%

18,00%
1,80%
92,87%

59,41%
-3,05%
55,74%

37,70%
111,16%
144,82%

O crescente aumento populacional em Salvador no último quarto do século XIX nos
faz refletir a constituição do corpo populacional negro da Bahia nesse período, afinal este
corpo é repartido em diversas áfricas:218 os africanos que já estavam estabelecidos e os que
chegaram nos intensos últimos anos do tráfico. Enquanto a presença europeia branca se deu
pelo universo ibérico português, entre a ala africana da formação populacional do país,
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diversas nações e etnias foram postas em homogeneidade na escravização sobre a alcunha de
“negro” ou também nos homogeneizantes nomes étnicos aos quais eram referenciados. As
diferentes populações africanas se condensaram forçosamente tanto pela na redução
semântica de suas identificações pelos senhores, quanto pela ação tática de misturá-las em
convívio nos campos de trabalho. Mesmo após o fim da escravização, com as ondas de
imigrantes europeus não tendo grande conotação populacional na Bahia, como aconteceu no
sudeste, manteve-se posta a conformação demografia concentrada entre o mundo português e
o mundo negro africano bantu-jêje-nagô-malê.
A população negra que se aglomerava na cidade durante o século XIX é resultado
principalmente da última leva de africanos escravizados pelo circuito do tráfico Bahia-Benin,
que permanece intenso até 1851.219 Da segunda metade do século XVIII até a primeira metade
do século seguinte grandes grupos de língua fon e iorubá chegam ao Brasil, principalmente
em Salvador e Recife. Na Bahia, essas populações de mesma língua se subdividiam em outros
tantos subgrupos, provindos de nações ou cidade-estado, a exemplo dos iorubanos egbá, ijexá,
kêtu, ijebu, sabé entre outros, identificados por nagôs. Os falantes da língua fon foram
identificados etnicamente no Brasil por jêje e também compunham subgrupos vindos das
nações como ashantis, fanti, mina etc. Esses grupos são provenientes do oeste africano,
principalmente do Golfo do Benin, região que atualmente compreende países como Costa do
Marfim, Togo, Gana e Nigéria.
Pode-se dizer que a presença e a cultura negro-africana na cidade de Salvador do
século XIX em diante foi hegemonicamente uma conjunção jêje-nagô,220 exatamente os
grupos étnicos que tem maior representatividade de suas práticas em Tenda dos Milagres,
com destaque para o candomblé. Invariavelmente Pedro Archanjo está envolvido no universo
jêje-nagô. A sua própria condição de Ojuobá, os olhos de Xangô, denota o sistema religioso
nagô, pautado pela presença dos orixás como divindades mediadoras entre o Aiê
(compartimento terreno) e o Orum (morada do sagrado), orixás esses que representam
imanência com a natureza e evidenciam os quatro elementos que regem vínculos com a
cosmovisão desses grupos étnicos: fogo, água, terra e ar.
Amado destaca em diversas passagens o cenário da população do Pelourinho com o
manejo de elementos da natureza como madeira e ferro na produção de peças artísticas,
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instrumentos musicais e utensílios. A própria língua iorubá está presente permanentemente na
vivência de Archanjo, principalmente no contato com o universo do terreiro de candomblé de
Majé Bassã, do qual assumia posto de guardião. Ou mesmo no carnaval, com o Afoxé
Pândegos da África, do qual fazia parte da diretoria e saía nas ruas da cidade entoando cantos
em iorubá. Na própria morte de Archanjo, em seu funeral, os preceitos do candomblé
fundamentado na vivência jêje-nagô tomam destaque. O axexê, cerimônia do ritual fúnebre, é
seguido à risca, com os presentes vestidos de branco, cor de luto do povo de santo, e entoando
os cânticos em iorubá.
A voz do pai de santo Nezinho se ergue no canto fúnebre, em língua iorubá:
Axexê, axexê
Omorodé
O coro repete, as vozes crescem na cantiga de adeus:
Axexê, axexê
Prossegue o enterro, subindo a ladeira: três passos em frente, dois passos atrás, passos de
dança ao som do cântico sagrado, o caixão erguido à altura dos ombros dos obás:
Iku lonan ta ewê xê
Iku lonan ta ewê xê
Iku lonan […]
O canto poderoso penetra as casas, corta o céu da cidade, interrompe negócios, imobiliza
passantes; a dança domina a rua, três passos à frente, dois passos atrás — o morto, os que
o conduzem e o povo inteiro:
Ara ara la insu
Iku ô Iku ô
A insu bereré 221

Os negros que compuseram a chamada primeira diáspora no país e que se mantinham
em grande quantidade na Bahia foram os bantu, provenientes, principalmente, de Congo,
Angola e Moçambique. Essa identificação étnica também era composta de diversos subgrupos
como os benguelas, cabindas, rebolo, macuas, quiloa etc. Foram populações africanas que se
estabeleceram em diáspora antes da chegada das populações do oeste africano.
Os bantu exerciam com desenvoltura o trabalho na agricultura e na metalurgia e
apresentavam alta capacidade de trocas ou assimilações culturais em diáspora diante da
opressão da escravização. Um exemplo de suas conformações sociais são as irmandades
católicas, que se tornavam confrarias solidárias aos negros e que se estendiam aos candomblés
congo-angolanos, onde os bantu cultuavam suas divindades chamadas “inquices”.222 Mesmo a
palavra “candomblé”, nome genérico para manifestações religiosas afro-brasileiras, é de
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origem bantu, ainda que seus fundamentos reflitam a vivência jêje-nagô. A própria igreja
Nossa Senhora do Rosário, situada no Pelourinho, nasceu da Irmandade do Rosário dos
Pretos, instituída pelos bantu no século XVI. A igreja é citada algumas vezes em Tenda dos
Milagres, o próprio Archanjo era membro da confraria da Irmandade do Rosário dos Pretos,
para onde cogitaram, após sua morte, levar seu corpo para ser velado:
O sacristão da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, parceiro de longa data e de
muita pagodeira, lembrou ser Pedro Archanjo membro antigo da Confraria, benemérito e
remido, com direito a velório no templo, encomendação do corpo, missa de sétimo dia e a
jazigo perpétuo no Cemitério das Quintas.223

De todo modo, a interação entre bantu e nagôs geraram hibridizações em diversos
campos do viver. Na obra, Amado não escreve a palavra bantu em nenhum momento, mas se
refere ao universo congo-angolano quando cita os instrumentos musicais que Deodoro,
“mulato de estridente gargalhada”, constrói nas portas do pelourinho: “atabaques, de todos os
tipos e nações: nagô e jêje, angola e congo, e em ilus da nação ijexá. Fabrica também agbês e
xerés”.224
Outro grupo étnico africano que convivia na cidade de Salvador durante o século XIX,
ainda que em menor proporção, eram os denominados malês, grupo étnico referente ao
haussás, falantes da língua haussá e povo autóctones da África norte e central225. Os malês se
constituíam do corpo negro africano islamizado que continham subgrupos: os fulas,
mandingas, gurunsi, tuaregue, tapa etc. Os malês chegaram em maior quantidade à cidade de
Salvador nas últimas décadas do tráfico e junto com os nagôs estremeceram a Cidade da
Bahia com insurreições sangrentas na primeira metade do século XIX.226 Eram negros
letrados, muitos que abandonaram suas línguas para adentrar ao mundo islâmico. Esses
grupos étnicos eram mais fechados e, na Bahia, com a morte em massa de negros dessa nação
após a Revolta dos Malês, em 1935, ter essa descendência passou a ser sinônimo de medo,
como disse o próprio Amado: “Levantaram-se os escravos, dominaram e ocuparam a cidade.
[...] a ordem dos senhores furiosos foi matar todos os membros da nação malê, sem deixar
nenhum [...] A repressão foi tamanha, tão desmedida, que até hoje a palavra malê continua
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como maldita; ainda hoje a ascendência malê é escondida, silenciada, quando já as razões do
medo foram esquecidas”.227
Em Tenda dos Milagres a palavra “malê” aparece duas vezes: a primeira ao se referir a
Risoleta, uma das amantes de Archanjo que era descendente desse grupo étnico; e a segunda
quando cita um dos codinomes que Archanjo usava para mandar suas cartas em defesa do
“mestiço” para as redações dos jornais, que travavam guerra contra o candomblé e a cultura
negra como um todo na cidade. No entanto, Amado revela a relação mais estreita entre Tenda
dos Milagres e a influência dos negros malês da Bahia. O décimo segundo capítulo da obra,
quando da prisão de Pedro Archanjo, Amado relata que construiu a cena inspirada na história
de Alufá Pacífico Licutã, um nagô que se tornou maometano e representava os negros malê na
Bahia, segundo Amado, “o mais culto dos malês”.
O fato que inspirou o autor foi a prisão de Licutã no momento do estouro da Revolta
dos Malês, quando negros rebeldes foram ao seu resgate, o qual acabou fracassando. Já a cena
a qual o autor se remete em Tenda dos Milagres, o desfecho é positivo para Pedro Archanjo,
que, após ser demitido de forma arbitrária do cargo de bedel da Faculdade de Medicina, aos
trinta anos de serviço, causou exaltações da população do Pelourinho e de professores
favoráveis ao bedel, de tal forma que a polícia o prendeu como culpado pela situação, o
acusando de “desordeiro, capadócio, mau elemento”, a prisão levou “primeiro algumas
dezenas de pessoas, logo centenas e centenas, cada vez mais, cada vez mais” à porta da cadeia
para reivindicar e protestar contra a prisão do reitor da “universidade popular”:
A notícia se espalhou e, sem prévia combinação, de toda parte começou o povo a se
dirigir para a praça em frente à central de polícia. Homens e mulheres, mulatos, brancos e
negros, velhos e jovens, Terência e Budião, o santeiro Miguel e Valdeloir, Mané Lima e a
Gorda Fernanda, Aussá. Gente pobre, de todos os lados, cada vez mais, crescente
romaria. Marchavam sozinhos ou em grupos de três e quatro, por vezes uma família
inteira, mães com filhos ao colo, todos no rumo da praça.228

As referências para a feitura da obra, bem como o próprio texto literário reforçam o
argumento da presença de imagens negras, permanentemente, como plano de fundo ao elogio
da mestiçagem, posto na voz de Pedro Archanjo. Ainda que encontremos vários signos que
remetam às etnias africanas em diáspora, dessas imagens negras, no entanto, destaca-se o
terreiro de candomblé – imerso na cosmovisão jêje-nagô – como um território negro
profundamente trabalhado na obra. Amado consegue delimitar os espaços de forma efetiva
durante a narrativa, como no exemplo do terreiro da fictícia ialorixá Majé Bassã que
227
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representa um espaço e um tempo alternativo ao espaço e ao tempo do mundo branco
civilizado das instituições, principalmente representado pela Faculdade de Medicina. Esse
espaço do terreiro remete à ancestralidade jêje-nagô impressa na língua utilizada – o iorubá,
nos orixás cultuados pelos diversos povos fon e iorubás – todos reunidos e devotados no
microcosmo do terreiro de candomblé. Um espaço que estabelece fronteiras limítrofes com a
cidade portão a fora, ao tempo que seja parte constituinte dela, onde se recria os diversos
signos africanos homogeneizados em diáspora.229
O espaço delimitado alternativo do terreiro se reforça nas cenas das seguidas
investidas da polícia para por fim aos cultos negros, o que gerou um forte enfrentamento entre
os espaços limítrofes – cidade e terreiro –, devido à ampla resistência da população de santo
frente à repressão armada do Estado. Representa essa perspectiva teórica a cena em que Pedro
Archanjo consegue expulsar a polícia comandada pelo delegado anticandomblecista, Pedrito
Gordo, do terreiro Ogunjá, de pai Procópio, ao proferir a frase em iorubá, “Ogum capê dã
meji, dã pelu onibã”, que Majé Bassã o confidenciou como mandinga na hora de sua morte,
quando contou-lhe um mito sobre Ogum ter derrotado soldados que estavam em missão de
destruir o terreiro de Ijenã.
Mãe Majé Bassã intuiu a guerra que a polícia estava prestes a promover na cidade
contra os terreiros e encarregou Archanjo de proteger o território sagrado usando como arma a
própria cosmogonia iorubá de relação com os orixás. Depois da frase proferida por Archanjo,
Ogum então se apossou do negro Zé Alma Grande – soldado do delegado, antigo filho de
santo que deixou a vida dos terreiros – para colocar para fora deste território o braço armado
do Estado, que representava o mundo branco e civilizado da cidade. Resguardou-se o
território apoiado na própria cosmovisão que o mantém.
— Vou acabar com você agora mesmo, santo de merda! — Pedrito Gordo apontou
Procópio a Zé Alma Grande: — Aquele. Vá buscá-lo, vivo ou morto [...]
Contam que, nessa hora exata, Exu, de volta do horizonte, penetrou na sala. Ojuobá disse:
Laroiê, Exu! Foi tudo muito rápido. Quando Zé Alma Grande deu mais um passo em
direção a Oxóssi, encontrou pela frente a Pedro Archanjo. Pedro Archanjo, Ojuobá ou o
próprio Exu, conforme opinião de muitos. A voz se abriu imperativa no anátema terrível,
na objurgatória fatal!
— Ogum capê dã meji, dã pelu onibã!
Do tamanho de um sobrado, os olhos de assassino, o braço de guindaste, as mãos de
morte, estarrecido, o negro Zé Alma Grande parou ao ouvir o sortilégio. Zé de Ogum deu
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um salto e um berro, atirou longe os sapatos, rodopiou na sala, virou orixá, no santo sua
força duplicava. Ogunhê!, gritou, e todos os presentes responderam: Ogunhê, meu pai
Ogum!
— Ogum capê dã meji, dã pelu onibã! — repetiu Archanjo. Ogum chamou as duas cobras
e elas se ergueram para os soldados! Ergueram-se os braços do orixá, as mãos de tenazes
eram duas cobras:
Zé Alma Grande, Ogum em fúria, partiu para Pedrito [...]
Foi riso da cidade, a galhofa, a notícia cômica nos jornais da oposição, o verso de Lulu
Parola, a trova dos cantadores:
Mestre Archanjo já acabou
Com a farromba de Pedrito.230

As palavras “jêje”, “nagô” ou “malê” pouco foram proferidas na obra, mas, ainda
assim, encontramos essas identificações étnicas no corpo textual das construções das cenas,
nas referências culturais representadas e na própria experiência individual do autor que
comprovam esses cenários negros intercalados com o elogio da mestiçagem.
A pesquisadora Patrícia Germano foi além do corpo textual como comprovador da
presença de territórios negros em Tenda dos Milagres, pensou a cosmovisão iorubá na
formatação narrativa da obra.231 Portanto, não só o conteúdo representa viveres diaspóricos na
Bahia, mas também as construções e os números dos capítulos estão relacionados ao sistema
de pensamento oracular iorubano dos odú.232 Germano aponta similaridade entre a quantidade
de capítulos da obra e de odú – dezesseis – número de grande significação para cultura iorubá,
o que valoriza o “universo mítico sacral keto-nagô já alavancado pelo próprio Jorge Amado”.
A obra também é a décima sexta do escritor e foi escrita durante quatro meses, mesmo tempo
necessário para criação dos odú da mitologia iorubana. Indo além, a organização do enredo a
cada capítulo também remete à ordenação dos odú:
Do mesmo modo, a composição dos capítulos desenvolvida por Amado é avessa à
linearidade temporal e nela, o leitor é convidado a desenvolver as concatenações entre as
mensagens expressas em cada uma das dezesseis partes. Logo uma analogia ao
procedimento técnico-oracular pode ser alavancada ao passo que, aos poucos, o leitor se

230

AMADO, Tenda dos Milagres, 2010, p. 240-242.
GERMANO, Patrícia. Tenda dos Milagres de Jorge Amado: o sistema oracular iorubano na diáspora
textual. 2014, p. 2. Germano entende que na arquitetura de Tenda dos Milagres “sistemas de signos são
diasporicamente impingidos a novas formas de significação por intervenção de um desenraizamento
epistemológico a que são submetidos os códigos mítico-sacrais iorubás que, pela habilidade do escritor,
convertido em “tradutor cultural” opera no literário a reterritorialização do sistema religioso nagô”.
232
ROCHA, Agenor Miranda; PRANDI, Reginaldo (Org.). Caminhos de Odu. Rio de Janeiro: Pallas, 2009. No
texto de apresentação para a obra de Agenor Miranda Rocha, Muniz Sodré disserta sobre o significado e a
função dos odú na cosmovisão iorubá. “Note que são dezesseis peças (búzios), daí chamar-se jogo de búzios de
meríndilogum (dezesseis, em iorubá) ou, ainda, dílegum. Pois bem, cada uma das posições assumidas pelos
búzios, ao caírem, é chamada de Odu [...] Os dezesseis odus principais contêm um número determinado de
caminhos (essé, em iorubá), desigualmente distribuídos [...] A cada um deles (caminhos) corresponde uma
história (ítan, em iorubá), que serve ao adivinho (babalaô) para orientar o consulente e indicar o ebó (despacho
ou oferenda a um orixá) a ser feito, em caso de necessidade”.
231

97

aproxima dos múltiplos sentidos ali depositados, tendo acesso ao passado, pela consulta
do presente – a própria narrativa enquanto pesquisa.233

Ambas as narrativas não se aproximam apenas pela arquitetura. A pesquisadora
encontra também conectividades entre o conteúdo narrativo dos odú e dos capítulos de mesma
numeração na obra. Cita como exemplo o décimo segundo capítulo, no qual Archanjo está
empenhado em combater as injustas repressões contra os terreiros, o que o coloca em frentes
de lutas sociais, tendo a justiça como horizonte, o que vem a dialogar também com o décimo
segundo odú, titulado Eji- Laxeborá, que é vinculado ao Orixá Xangô, o arquétipo da justiça:
“A Eji-Laxeborá é atribuído o senso de justiça plena, da divisão correta das coisas, da
separação daquilo que é bom do que é ruim, daquilo que serve e do que não serve. É o Odú
justiceiro, sábio nas escolhas, sensato e competente [...] É o supervisor das coisas criadas.
Odú da certeza do que está certo e errado.”234
A reflexão que a pesquisa citada nos traz está ancorada na observação de Jorge Amado
ter baseado seu formato literário na cosmovisão do universo negro baiano, mais
especificamente de origem jêje-nagô, tanto no conteúdo – pelo o que remete as cenas e seus
elementos – quanto na forma de construção da narrativa – como traz a pesquisa apresentada –,
ao tempo da exaltação da mestiçagem que traduz uma ideia de misturar para igualizar,
ideologia que, em determinada perspectiva, reforça a invisibilidade negra através de
apagamento étnico. Portanto, ao evidenciar os signos negros, principalmente iorubanos, no
universo de Tenda dos Milagres e, ao mesmo tempo, neste mesmo universo, realimentar o
discurso de mestiçagem, Jorge Amado, simultaneamente, fornece e retira hegemonia do negro
enquanto corpo político e cultural da cidade de Salvador. No mesmo texto literário afirma
etnicidades negras e exalta homogeneidades mestiças abstratas, em duas vias narrativas.
Construindo dois discursos que se chocam e produzem contrassensos.
Entendemos que as representações negras em Tenda dos Milagres replicam o ranço
etnocentrado europeu de homogeneização do africano, no entanto, mesmo com essa tendência
explícita, podemos verificar simultaneamente nas entrelinhas da obra, como tentamos esboçar,
as diversidades étnicas deste grupo forçosamente homogeneizado como “negros”. O que nos
trouxe possibilidades de rastrear singularidades desses grupos e suas diferentes participações
em diáspora em alguns momentos do enredo amadiano.235 Essas evidências pinçadas na obra
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nos leva a pensar sobre a força dessas etnias africanas na reelaboração de suas culturas na
Bahia, de forma que seus atributos culturais estão marcados num interior de uma elaboração
literária que não se pretende a demarca-las de forma deliberada.
Afinal, como tema, é interessante a Jorge Amado mais a ampla mestiçagem entre o
português e o negro africano do que os interstícios híbridos subalternizados, que ficaram ao
largo da narrativa historiográfica hegemônica. Por essa premissa, passaremos a observar os
territórios limítrofes relacionados à cidade de Salvador que estão impressos no enredo e
fomentam o discurso sobre a Cidade da Bahia como repositório de uma mestiçagem
idealizada. Desse modo, continuaremos a destacar o uso da representação do lugar como um
fator de influência qualitativa no discurso sobre a mestiçagem na obra.

2.3 Territórios limítrofes: o Pelourinho como zona de contato
O construto do discurso sobre a mestiçagem em Tenda dos Milagres não se dá
somente pela defesa do miscigenado contra o racismo na sociedade, mas também pela
exaltação de outros tantos lugares limítrofes no enredo, os quais representam possíveis
oposições em contato, misturas e hibridizações em panorama universal. A construção desses
lugares limítrofes pode ser observada pela própria representação da cidade de Salvador como
um espaço de mistura entre o negro e o branco, o pobre e o rico, o popular e o erudito.
De todo modo, o autor não deixa de apontar as tensões resultantes desses encontros no
espaço citadino e, invariavelmente, às ilustra através do racismo étnico-racial. O racismo é o
ponto chave da obra como elemento de denúncia, como característica a ser banida da
sociedade baiana. O argumento contra o pensamento racialista no texto, portanto, não emana
da afirmação étnica das populações subalternizadas, mas da afirmação de suas misturas em
variados campos. Amado não elabora uma identidade mestiça em Tenda dos Milagres – uma
vez que se volta ao território e às identidades negras para montar esse mestiço –, contudo,
propõe um orgulho em ser mestiço como um sentimento que deva prevalecer para que a
sociedade caminhe ao encontro da igualdade, como disse Archanjo ao elogiar o indivíduo
mestiço em uma passagem do terceiro de seus quatro livros publicados, Apontamentos sobre a
mestiçagem nas famílias baianas:
Assim sendo, a preservação de costumes e tradições, a organização de sociedades,
escolas, desfiles, ranchos, ternos, afoxés, a criação de ritmos de dança e canto, tudo
falar de fluxos migratórios de alemães e italianos, já que ambos são europeus [...] Alemães são diferentes de
portugueses? São. Mas não mais do que iorubás são diferentes de bakongos”.
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quanto significa enriquecimento cultural adquire a importância de verdadeiro milagre que
só a mistura de raças explica e possibilita. Da miscigenação nasce uma raça de tanto
talento e resistência, tão poderosa, que supera a miséria e o desespero na criação cotidiana
da beleza e da vida.236

“Da miscigenação nasce uma raça” nos mostra o quanto essa identidade mestiça é
buscada, de tal modo que a miscigenação, nesse momento, deixa de ser contraponto ao
racialismo, mas sim, afirma esse pensamento ao sustentar a ideia de existência de “raças”,
com o mestiço sendo mais uma a ser contabilizada.
Refletindo a partir do que traz Stuart Hall, o mestiço na obra é o significado mais bem
acabado das diferenças entre posições binárias, uma vez que o significado só se estabelece a
partir de uma mecânica relacional entre diferenças. Hall descreve essa teoria ancorada sob
duas formulações a partir da linguística: a primeira dialoga com Ferdinand de Saussure, para
quem o significado se estabelece pela característica relacional com o diferente, com o oposto.
De todo modo, tal teoria guarda ressalvas por seu caráter reducionista ao desconsiderar os
fatores de dominância e poder que invariavelmente recaem na relação entre esses polos
opostos, o que podemos reconhecer através do conceito de hegemonia. O teórico afirma:
“Sabemos o significado de preto, não pela existência de alguma essência da ‘negritude’, mas
porque podemos contrastá-lo com seu oposto – o branco”.237 A segunda teoria da diferença
entre polos, ordenada por Hall, dialoga com Mikhail Bakhtin, para quem a diferença é
essencial na construção de significado através do diálogo com o outro. Portanto, afirma o
teórico, os significados são constantemente disputados nos diálogos em alteridade. Essas
perspectivas nos fornecem substância para entender o significado de mestiçagem em Tenda
dos Milagres como um elemento permanentemente respaldado nas diferenças, nos polos em
oposição.
As imagens da cidade reforçam o fomento da ideia da mestiçagem como realidade da
sociedade baiana, bem como um ato que se deva afirmar no corpo social para a idealização de
um futuro mais justo – e a representação do Pelourinho é central nessa análise. De partida,
antes mesmo do primeiro capítulo, quando o autor esboça uma ambientação do romance, o
Pelourinho já aparece como cenário central, palco onde sucedem as relações que dão fruto às
mestiçagens, em cenas que estão relacionadas intrinsicamente ao local. O Pelourinho do
romance destaca-se, portanto, como uma das zonas de contato238 que o autor utiliza no
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argumento narrativo. A mensagem que pode ser captada através da construção narrativa é a
relação de imanência entre o Pelourinho e a mestiçagem como verdadeiros híbridos.
Na Tenda dos Milagres, ladeira do Tabuão, 60, fica a reitoria dessa universidade popular.
Lá está mestre Lídio Corró riscando milagres, movendo sombras mágicas, cavando tosca
gravura na madeira; lá se encontra Pedro Archanjo, o reitor, quem sabe? Curvados sobre
velhos tipos gastos e caprichosa impressora, na oficina arcaica e paupérrima, compõem e
imprimem um livro sobre o viver baiano.
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.239

De início, Jorge Amado indica dois espaços distintos, a “universidade popular” e a
“Faculdade de Medicina”, essa enquanto universidade da erudição; dois universos que são
colocados como antagônicos e em convivência no Largo do Terreiro de Jesus, lugar que traz
na própria conjunção semântica de seu nome uma zona de contato: “terreiro”, lugar do
candomblé, território negro consagrado em diáspora e, “Jesus”, figura central do catolicismo
europeu.
Ao enfocar dois territórios antagônicos ou, pelo menos, dessemelhantes, Amado
propõe múltiplas zonas de contato. Não por acaso, o personagem presente constantemente
nesta zona é Pedro Archanjo, defensor do mestiço, bedel da faculdade, intelectual e, ao
mesmo tempo, Ojuobá do candomblé de Majé Bassã e grande referência popular. Há de se
notar que a identidade de Archanjo e suas vivências são postas constantemente em zonas de
contato, sugerindo a mensagem de que o personagem não é só um indivíduo miscigenado,
mas vive a plena mestiçagem de seu tempo.
O microcosmo do Pelourinho alocado pelo autor, composto da rua do Taboão, com
seu comércio popular; das Portas do Carmo, com seus cortiços e terreiros; do Terreiro de
Jesus, com as igrejas católicas, a Faculdade de medicina e o corpo popular produz a
mensagem que atrela a mestiçagem ao espaço geográfico. Mundos vizinhos e distantes no
mesmo tempo. A miscigenação da população não tem fim em si mesmo e revela misturas em
outros tantos campos.
É interessante pensar no discurso que recai sobre a cidade em Tenda dos Milagres.
Nesse quesito, o Pelourinho cumpre a função abstrata de representação da cidade de Salvador,
reúne em seus limites todos os aspectos citadinos e responde por um espaço geográfico muito
maior do que suas fronteiras. Essa manobra literária desloca a margem para o centro – ainda
extremamente assimétricas de dominação e subordinação”. Nessa dissertação ampliaremos o entendimento desse
termo para a análise de uma situação coletiva em sua heterogeneidade. Cogitamos que o texto literário destaca
imagens de zonas de contato, onde polos heterogêneos se tocam, alimentando a ideia de mestiçagem.
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que o Pelourinho seja o centro histórico da cidade –, pois, centraliza no romance personagens
e cenários socialmente periféricos, ainda que em contato permanente com o corpo normativo
da cidade: a universidade, a delegacia, os jornais, os doutores. Pedro Archanjo nesse sentido
serve como elo principal a ligar as duas partes em uma zona de contato. O personagem
subalternizado que se insere no universo que lhe avizinha.
Pedro Archanjo continua exercendo a função de elo entre esses dois mundos mesmo
anos depois de sua morte, durante o tempo presente do enredo, em 1969. A corrida por sua
memória reativa o encontro entre duas cidades: a cidade legitimizada representada pela
Faculdade de Medicina, agências de publicidade e jornais, que se empenham em reconstituir a
memória do negro-mestiço; e, ainda, o universo popular do Pelourinho, local principal de
fonte de pesquisa do sociólogo Fausto Pena, encarregado de colher informações sobre mestre
Archanjo para o professor americano James D. Levenson. Amado constrói um personagem
que exerce sua força como elo mesmo depois da morte, a ponto de um cientista branco e
estrangeiro se interessar pelo universo no qual viveu Archanjo: o mundo negro baiano, ou
mestiço, como transmite o autor.
Outros personagens também cumprem essa função de elo em zona de contato em
menor frequência na narrativa, o que trataremos por completo no terceiro capítulo. Interessanos nesse momento, portanto, refletir a função da Salvador de Tenda dos Milagres,
especificamente o Pelourinho, como uma idealização de quem o observou e o comunicou
enquanto microcosmo.
Pensando temporariamente o conceito de comunidades cognoscíveis,240 Raymond
Williams nos traz a percepção de que a arquitetura de Tenda dos Milagres é uma comunidade
cognoscível em si mesma, onde o Pelourinho cumpre uma função essencialmente
comunicável e Jorge Amado a função do observador, o ponto de vista, “uma posição que faz
parte da comunidade que se quer conhecer”.241 Williams desenvolve esse conceito analisando
literariamente as escritoras inglesas George Eliot, Jane Austen e Thomas Hardy. Vai pensar
que a comunidade cognoscível “é uma questão de consciência, e de experiência prolongada,
além da cotidiana”,242 e essas evidências surgem do texto. Como quando analisa a ideia de
vizinhança nos personagens de Jane Austen: “os vizinhos não são as pessoas que moram mais
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perto; são pessoas que moram a uma distância um pouco maior e que, em termos de
reconhecimento social, podem ser visitadas”.243 Vê-se, portanto, uma comunidade escolhida
seletivamente pelo autor como fluxo de seu processo de consciência experiencial.
Articulando o conceito de Williams, se entende que Amado fala não de uma
“comunidade conhecida, e sim da cognoscível: uma sociedade selecionada por um ponto de
vista selecionado”.244 Configura-se, aí, um artifício literário de evidenciar cenários que de
alguma forma estão dispostos na realidade – um preenchimento representativo desta cidade.
Esta seleção tem uma primeira observação que é a dimensão geográfica dada ao Pelourinho
quando nele é identificado “universidades”, portanto, variados universos e universalidades em
um só bairro, que representam uma Bahia em totalidade abstrata; a segunda observação é
quanto à experiência e o ponto de vista do autor como contemporizador das relações sociais, o
que se pode notar no interior textual: “O capítulo dedicado a 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.”245
Começando pela segunda observação, podemos ver nessa passagem uso da
mestiçagem por um ponto de vista contemporizador do autor. O autor está citando trechos do
livro, Apontamentos sobre a mestiçagem nas famílias baianas, de Archanjo, que em seus
escritos tenta comprovar que o mestiço não é degenerado, uma vez que “o melhor da
inteligência do país” era mulato e miscigenado. Pela voz de Archanjo, o escritor chama de
mestiços barões do império, diplomatas e bispos, o que soaria como xingamento a esses
sujeitos em suas épocas, mas ao mesmo tempo os suaviza, mantendo-os no posto de “melhor
inteligência do país”.
A hipótese do ponto de vista contemporizador atrelado à mestiçagem pode servir
também para a primeira observação dita acima sobre a pluralidade e as universalidades
contidas no Pelourinho de Tenda dos Milagres. Jorge Amado recorre ao Pelourinho de sua
vida, esquecido pelas políticas públicas, e o compõe como espaço de saber, tal qual a
universidade canônica, quando diz “aqui, no território do Pelourinho, nessa universidade livre,
na criação do povo nasce a arte”.246 Podemos optar por perceber uma contemporização ao se
remeter a um universo destinado a uma imensa pobreza como um lugar de produção de
saberes, posta na obra de forma tão grande quanto a universidade legitimizada do mundo
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branco. Podemos pensar, portanto, a ideia de contemporização ligada ao discurso sobre a
mestiçagem visto na obra e a relação dessa contemporização com o próprio Pelourinho
enquanto espaço eleito da obra.
O Pelourinho que Jorge Amado conheceu e vivenciou do final da década de 1920,
quando chega a Salvador, até 1969, quando da escrita da obra, era um local abandonado pelas
políticas públicas, comportando habitações em ruínas e adensadas da população negra e pobre
da cidade. Em fins do século XIX, a elite citadina esteve em deslocamento para outros
bairros, deslocando na mesma medida o interesse público pelo local. Em grande parte do
século XX, este bairro deixou de ser o centro primeiro dos acontecimentos urbanos e passou a
comportar os sujeitos periféricos e, por conseguinte, as práticas culturais subalternizadas.247
É interessante pensar na revitalização literária que Jorge Amado faz no Pelourinho de
Tenda dos Milagres, no sentido de trazer importância para um lugar já descartado da dinâmica
urbana em 1969. Não há dissenso quanto o enquadramento da população pobre vivente no
bairro, mas o que se destaca é a convivência dessas populações com a elite citadina
representada e alocada na Faculdade de Medicina. Portanto, o circuito Pelourinho-Faculdade
de Medicina tem sua proximidade geográfica traduzida literariamente em proximidade entre
grupos sociais desiguais e separados. Amado transforma em seu cenário literário um
Pelourinho pobre, negro e esquecido em um Pelourinho que é o lugar primeiro da cidade, o
palco dos acontecimentos e onde as mestiçagens se dão em todos os planos.
Houve, no primeiro quartel do século, no burgo da Bahia, uma luta de ideias e princípios
entre certos professores da faculdade, entronizados nas cátedras de medicina legal e de
psiquiatria, e os mestres daquela universidade vital do Pelourinho, muitos dos quais só se
deram conta dos fatos — e ainda assim em termos restritos — quando a polícia foi
chamada a intervir e interveio.248

Vê-se que o território limítrofe entre a universidade de medicina e a “universidade do
Pelourinho” comporta o “burgo da Bahia”. É como se a Bahia pudesse ser sintetizada por essa
zona de contato. Quando coloca os habitantes do bairro como “mestres”, e o faz em
comparação aos mestres letrados da Faculdade, também cria dois elementos opostos, os
mestres populares e os mestres eruditos, portanto, criam-se zonas de contatos, ainda que a
tentativa de igualá-los como opostos seja pela métrica branca e eurocentrada do saber
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canônico professoral – como no exemplo de Archanjo, que faz o elo entre as duas
universidades ao se aventurar nos saberes científico-acadêmicos.
Amado impõe uma lógica de que quanto mais brancos os negros e os pobres do
Pelourinho se tornassem, mais mestiços, portanto, ideais, seriam. A estratégia literária
aproxima realidades distantes, a Faculdade e o Pelourinho, apresentando uma comunidade
cognoscível, posta à força a consciência do leitor. A narrativa faz referência a Salvador em
uma totalidade inauferível e que escapa, mas que se torna cognoscível na circunscrição do
Pelourinho e dos personagens e objetos que habitam e se relacionam nesse universo.
Outra zona de contato que podemos identificar na obra está situada nos polos de poder
que se estabelecem entre o candomblé e os diversos microcosmos da cidade, a exemplo da
própria Faculdade de Medicina. Archanjo, sujeito do território negro do candomblé do
Pelourinho, não adentrou parcialmente ao mundo da cidade, posta no microcosmo da
Faculdade de Medicina, de forma aleatória, uma vez que é o próprio poder de seu território,
do candomblé, que o introduziu nesse mundo.
Aos trinta e dois anos, exatamente em 1900, Pedro Archanjo foi nomeado bedel da
Faculdade de Medicina e assumiu seu posto no terreiro. Logo popular entre os estudantes,
em breve lhes ensinava rudimentos das matérias. O lugar fora obtido graças à intervenção
de Majé Bassã, multipotente em suas relações e amizades, temida até por graúdos do
governo. Com frequência, ao ouvir a citação do nome de um bambambã da política, do
comércio, de um potentado, até mesmo de sacerdotes da Igreja, mãe Bassã murmura:
“Esse é dos meus”. Entre todos, moços, velhos ou novos, pobres ou ricos, Pedro Archanjo
era o preferido, o corifeu.249

Archanjo assume dois postos de forma concomitante, torna-se Ogã no terreiro de Mãe
Majé Bassã e bedel da faculdade, onde, ainda que em posição subalternizada, estaria em
contato com o mundo “branco”, entre alunos e doutores. Dá a se ver que com trinta e dois
anos, Pedro Archanjo ocupa essa zona de contato, a qual se torna cada vez mais pujante com o
passar dos anos e sua dedicação a ambos os mundos: tanto no terreiro, tornando-se cada vez
mais uma referência ao povo de santo; como no seu desenvolvimento no trabalho intelectual,
movido pela sede de respostas aos doutores racistas de quem discordava.
O poder dado a Majé Bassã indica de onde essa cena é referenciada na realidade: do
próprio poder político que o candomblé baiano passa a exercer na cidade de Salvador a partir
de 1930, capitaneado primeiramente por Mãe Aninha, então matriarca do terreiro Axé Opó
Afonjá, a qual já tratamos no primeiro capítulo. Amado remete essa cena, portanto, ao ano de
1900, quando a afirmação política dos terreiros na cidade não havia despontado, porém, fora
as datas dessincronizadas, constrói uma representação muito difundida na Bahia, a influência
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no poder político das grandes Ialorixás da cidade. A imagem replicada em Salvador, da
segunda metade do século XX em diante, do político que quer se eleger a algum cargo
pedindo benção às ialorixás como quem pede permissão, pode ser, de certa forma, relacionada
com a passagem citada, mais especificamente no trecho “Majé Bassã, multipotente em suas
relações e amizades, temida até por graúdos do governo”.250
O candomblé é um território que, por si só, estabelece fronteiras na obra. Jorge
Amado tem sua vida e suas obras muitas vezes voltadas para o mundo do candomblé, com o
exemplo máximo em Tenda dos Milagres. No entanto, sua idealização quanto ao sincretismo
na Bahia obtinha a mesma atenção. A alternância entre o candomblé e a Igreja Católica, o
orixá e o santo. Não seria diferente no romance que analisamos, até mesmo pelo investimento
no discurso sobre a mestiçagem estar no plano central do enredo. O sincretismo, portanto,
torna-se para a narrativa mais uma zona de contato na obra reforçando a imagem da cidade
mestiçada. Interessa-nos pensar que esse sincretismo se deu, meio as muitas práticas nos
arredores da cidade, portanto, produto de uma vivência citadina. Especificamente
representado pelo território do Pelourinho na obra, como na própria morte de Archanjo:
candomblé e catolicismo compuseram seu funeral.
A igreja toda azul no meio da tarde, igreja dos escravos no largo onde se ergueram tronco
e pelourinho. É o reflexo do sol ou um laivo de sangue no chão de pedras? Tanto sangue
correu sobre essas pedras, tanto gemido de dor subiu para esse céu, tanta súplica e tanta
praga ressoaram nas paredes da igreja azul do Rosário dos Pretos [...] Dentro da igreja um
zum-zum, um vaivém, gente que entra, gente que sai, permanente aglomeração em torno
ao ataúde [...]Sentadas em torno, as mais veneradas mães de santo: todas, sem exceção.
Antes, ainda na casa de Ester, no esconso quartinho dos fundos, mãe Pulquéria cumprira
as primeiras obrigações do axexê de Ojuobá. Por toda a igreja e na praça, o povo dos
terreiros: respeitáveis ogãs, filhas de santo, iaôs de barco recente.251

Pedro Archanjo foi velado dentro da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos,
no Largo do Pelourinho, com toda a comunidade de santo reunida, cumprindo o ritual do
axexê, cerimonia fúnebre de filhos de santo. O autor evidencia mais uma zona de contato,
novamente como mais um microcosmo do Pelourinho. A morte de Archanjo acontece logo no
terceiro capítulo, o que expõe ao leitor, já no início da narrativa, signos de uma mestiçagem
requerida e intrinsicamente relacionada ao personagem principal.
O popular e o erudito, o terreiro e a cidade, o orixá africano e o santo católico foram
organismos postos em contatos no território do Pelourinho de Tenda dos Milagres, que
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funcionou como lugar de condensação. Resta-nos entender se essas zonas de contato, e outras
que iremos abordar, foram suficientes para que Amado chegasse ao traçado de uma identidade
mestiça. Até que ponto, em Tenda dos Milagres, o mestiço nubla suas polarizações
ancestrais? Até que ponto a confluência entre polos binários se sustenta sem a singularidade
de cada organismo posto em mistura?
A seguir nos aprofundaremos na análise do enredo e de suas intenções: demais zonas
de contatos, a lógica narrativa e o discurso da mestiçagem na vida dos personagens, a relação
entre negritude e mestiçagem nas diversas mensagens do texto e o extrato conclusivo sobre a
essência desta mestiçagem, eleita como guia nesse romance.
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CAPÍTULO 3
DO NEGRO AO MESTIÇO EM TENDA DOS MILAGRES

“Chegara-lhe às mãos um exemplar dos
‘Apontamentos’ e ele gozou, com
divertida malícia, o desmascaramento do
sangue azul e da bazófia dos “mulatos
escuros” (escuros porque escondida sua
condição mestiça), louvando os “mulatos
claros” (de clara, proclamada e
orgulhosa mestiçagem)”.
(Jorge Amado, Tenda dos Milagres,
1969)252
“[...] Trata-se, portanto, de um negro, não
importa a gradação da cor da sua pele.
Não vamos perder tempo com distinções
supérfluas...”.
(Abdias Nascimento, 1978)253

O trecho de Tenda dos Milagres citado na epígrafe deste capítulo é sintomático em
relação ao alvo do discurso de elogio à mestiçagem promovido por Pedro Archanjo. Na cena
citada, um famoso jornalista baiano, Lulu Parola,254 recebe um exemplar de Apontamentos
sobre a mestiçagem nas famílias baianas, escrito em 1928 por Archanjo, e reage de forma
efusiva por entender a mensagem da obra como um grande cala-boca, de um lado, nas elites
ditas brancas – “sangue azul” –; e, de outro, nos negros – “mulatos escuros” – orgulhosos de
sua cor e etnia. Orgulho que o autor caracteriza por “bazófia”, que é sinônimo de presunção,
vaidade, vanglória.
Ficam evidentes os alvos de Amado transpostos na voz de Pedro Archanjo: o mais
óbvio é a elite racista de forma genérica, a quem invariavelmente mereceu suas críticas e
representações literárias negativas; o outro está em segundo plano, se remetendo ao negro
autoafirmado, orgulhoso de si, representado no trecho não como elemento resistente à
hegemonia branca racista, mas como um sujeito vaidoso e prepotente. Indica-nos uma
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conjunção ambígua de ideias, onde o autor refuta sumariamente o racismo branco
hegemônico, mas, por outro lado, não valida a afirmação negra e o discurso de orgulho da
negritude. Para tal ambiguidade, o argumento do mestiço se fez vigorar, sendo uma saída
abstrata de “meio termo” que o autor levou a cabo. A “solução brasileira do problema das
raças”,255 como citou o personagem professor Ramos ao propor um seminário sobre Archanjo
e as teorias da mestiçagem nas comemorações de seu centenário.
É interessante pensar que essa obra de Archanjo – a que mais exalta o valor do mestiço
na sociedade – foi escrita pelo personagem na beira da década de 1930, justamente o período
em que essa ideologia ganhou força no combate contra o racismo no país, até mesmo dentro
do incipiente movimento negro no Brasil. Como vimos no primeiro capítulo, as relações
amistosas da Frente Negra Brasileira (FNB) com as ideias mestiças de Gilberto Freyre,
principalmente em Casa Grande e Senzala (1932), que foi determinante no esboço de uma
identidade mestiça como norte da nacionalidade brasileira até meados da década de 1950.
Podemos notar similitudes entre ideias profanadas por Archanjo e as elaborações de Freyre
em relação ao mestiço como uma “terceira raça” etnotransculturalizada.256
Na obra, Archanjo refuta os racistas da faculdade de medicina que espalharam suas
ideias segregacionistas desde o início do século: “só nos Apontamentos Archanjo se reportou
de frente e claramente aos livros e folhetos dos professores Nilo Argolo e Oswaldo Fontes”.257
Amado seleciona um período literariamente quando aborda a mudança do pensamento sobre
“raça” que aconteceu entre o início do século XX e os anos subsequentes, a partir da década
de 1930; e Archanjo é a voz promotora desse cenário, ainda que um “negro-mestiço”
esquecido do Pelourinho, o personagem que cumpre papel principal responsável por essa
mudança de paradigma na história.
Se Tenda dos Milagres pode ser entendida como um manifesto contra o racismo,
também pode ser como um recado, em 1969, aos proliferantes movimentos negros de que não
se fechassem em seus grupos, ou mesmo cultivassem orgulho de suas raízes ancestrais e
culturais, o que para o autor alimentaria uma segregação que poderia ter alguma
correspondência com o cenário racial americano, sobre o qual Amado cultivava pavor.
Archanjo nutre a mesma aversão ao cenário da questão racial nos EUA, como mostra um
diálogo entre o bedel e seu afilhado, Tadeu Canhoto, que pretendia se casar com Lu, uma
menina branca de elite, assunto que deixou Archanjo contrariado, dado as diferenças de cor e
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de mundo entre o casal: “Padrinho, não foi o senhor quem sempre disse que o problema de
raças e sua solução situavam-se de maneira não só diferente, mas oposta no Brasil e nos
Estados Unidos, que a tendência aqui, apesar dos obstáculos, era a comunhão de raças, a
mistura?”.258
Esses rastros nos mostram o envolvimento de Jorge Amado com o tema. Não é
exagerado que nos remetamos à obra Tenda dos Milagres como fruto de uma pesquisa
histórica e teórica empenhada pelo autor, evidentemente, com fins literários ficcionais e suas
parcialidades inerentes. A obra é declaradamente a preferida de Amado e chega a soar como
uma tese pessoal.259 Dá-se a perceber também a imersão do autor no seu tempo histórico,
dado a representatividade de suas escolhas na narrativa. Ainda que o debate a cerca da
mestiçagem, levada a cabo por Archanjo, seja o tema principal da obra, outros tantos temas o
circundam e terminam por alimentar a centralidade temática. É tratada na obra, entre outros
assuntos, 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 cenários com dois polos em
mútua atuação e criadores de intercessões e fusões, criando signos para alimentar o
significado de mestiçagem.
Como já abordado nos outros capítulos, os signos que remetem aos cenários de
contraposições e hibridizações são densamente expostos na narrativa. O elogio à mestiçagem,
portanto, é discurso consumado como um elemento direto da miscigenação racial: como se da
mistura genotípica brotasse outras tantas. Frisa-se a mensagem de que não somos só
miscigenados, mas misturados nos variados campos do viver e cotidianamente. Contudo,
ainda que tenhamos o autor como peça consciente decisiva na mensagem passada pela obra
literária, não perdemos de vista as significações que nos deram a perceber outras evidências
que emergem do texto literário e não exatamente da voz dos personagens: elementos nas
construções das cenas que muitas vezes fogem ao pulso do escritor, mas que também emanam
significações, como nos muitos cenários da obra quando o que é dito pelo personagem
exaltador da mestiçagem não coaduna com os signos dispostos nas cenas. Por exemplo,
quando as vozes dos personagens comportam a exaltação do mestiço, mas o texto literário
aponta para o universo negro baiano:
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São de tal maneira terríveis as condições de vida do povo baiano, tamanha é a miséria, tão
absoluta a falta de qualquer assistência médica ou sanitária, do mais mínimo interesse do
Estado ou das autoridades, que viver em tais condições constitui por si só extraordinária
demonstração de força e vitalidade [...] Da miscigenação nasce uma raça de tanto talento
e resistência, tão poderosa, que supera a miséria e o desespero na criação cotidiana da
beleza e da vida. 260

Nessa dentre outras passagens, o autor narra o mundo negro por volta de 1930, no
tempo do enredo: “mínimo de interesse do Estado” e “tamanha miséria”, ao tempo que atribui
à miscigenação, o fator da mistura de “raças”, como constituição decisiva para essas
populações superarem a pobreza com “talento e resistência”. Nesta cena, o professor Fraga
Neto passa por um concurso frente uma banca examinadora para se tornar docente da
Faculdade de Medicina, quando citou as palavras de Pedro Archanjo acerca das questões
raciais no país, “como autoridade científica, um bedel da faculdade”.261 A questão é que
quando Archanjo estava falando de populações pobres, vítimas do esquecimento do Estado e
entregue a própria sorte, não poderia estar se remetendo a outros sujeitos que não fossem as
populações negras recém-saídas do processo de escravização e que historicamente
constituíram, de forma majoritária, o corpo pobre do país, principalmente na Bahia. Porém,
quando também é oportuno lhes atribuir a força e a resistência nas suas sobrevivências e
resistências, o mérito lhes é negado e atribuído ao fenômeno da miscigenação. Temos o
exemplo do duplo cenário: no amplo texto literário vemos os negros e na voz do personagem
destaca-se o mestiço.
Pensamos essa exaltação ao mestiço por dois vieses que se complementam: i) a visão
idílica do negro enquanto sujeito social; ii) e o fato de Jorge Amado representar, em sua
própria imagem e função, o branco-mestiço no interior do mundo negro baiano. Na primeira
afirmativa, entendemos que Tenda dos Milagres é mais uma obra que o autor reproduz uma
visão estereotipada do negro como sujeitos voltados unicamente para festa, sexo e fetichismo,
principalmente a mulher negra, que é invariavelmente sexualmente objetificada: “Para dar-se
pálida ideia da beleza da negra basta dizer que, ao seu passar, enlouqueceram seis mulatos,
dois negros, doze brancos e uma procissão se dissolveu quando ela a atravessou. Viu-se o
padre arrancar a batina e renegar a fé”.262
Ainda que a obra apresente outros campos da vida social como o trabalho, a luta por
direitos, o racismo e a desigualdade, no enredo, repetem-se prostitutas negras e mestiças. O
próprio Pedro Archanjo tem muitos envolvimentos amorosos, é conhecido por seu apetite
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sexual e desejado pelas mulheres do Pelourinho: “estrovenga poderosa, pastor de donzelas,
sedutor de casadas, patriarca de putas, Pedro Archanjo, com umas e outras, povoou o mundo,
meu bom”.263 A festa e o carnaval atravessam toda a história de vida de Archanjo, conhecido
como festeiro e beberrão, diretor conselheiro dos “Pândegos da África”, afoxé que desfilava
no carnaval: “Afoxé significa encantamento, e o primeiro de todos, o inicial, fora posto em
mãos de Pedro Archanjo”.264 E, por fim, no candomblé como o lugar do fetichismo, o autor
recorre até mesmo ao realismo mágico para descrever uma cena onde Pedro Archanjo, com a
ajuda de Exú e Xangô, quebra o feitiço de uma “iabá” que decidiu “castigar severamente
mestre Archanjo, dando-lhe lição amarga e dura que lhe ensinasse o mal do amor na súplica e
na espera, no pedido e na recusa, no desprezo e no abandono, na traição e na vergonha, na dor
de amar e não ser correspondido”:265
Rolaram pela ladeira, penetrados, foram parar no areal do porto e atravessaram a noite. A
maré cresceu e os levou; no fundo do mar prosseguiram em louca cavalgada, na metida
insana [...] Durou três dias e três noites o grão embate, o sumo pagode, sem intervalo: dez
mil trepadas e uma só metida.266

Não há uma ideologia da mestiçagem amadiana em Tenda dos Milagres, mesmo
porque não é próprio da abordagem literária circundar conceitos, porém, não há de se negar o
jeito próprio do autor em tratar o tema na obra, o que nos leva a uma visão parcial de seu
universo. A se ver por outra visão idílica que se refere ao negro baseada na ideia de
passividade, ao assumir o discurso mestiço nos variados momentos do enredo. Jorge Amado
utiliza-se de polos em confronto de tal forma que leva a igualar o racismo branco europeu ao
negro em exaltação de sua negritude, opinião que declarou e que podemos constatar na
obra.267 Portanto, a mensagem que está em relevo é de que o negro brasileiro consciente há de
se dizer mestiço, pois é o meio termo, o nem lá nem cá, o território comum, um suposto ponto
de pacificação. Enquanto o negro que afirma sua identidade afro, extrapola no seu reivindicar.
Há aí uma visão idílica de Jorge Amado sobre a própria estrutura física e mental do negro
como uma figura mestiça. Nessa idealização, o negro deixa de existir como discurso, o que
existe é o mestiço em seus vários tons de marcas étnicas. O mesmo “negro”, que assim foi
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cunhado enquanto colonizado e escravizado, na visão idílica de Amado é cunhado novamente,
agora como “mestiço”.
Entendemos que essa forma de representar o negro esteve invariavelmente em suas
obras como estrutura de seu pensamento transformada em linguagem literária, como traz a
leitura de Bhabha inspirada em Fanon: é o extrato discursivo da sua relação de eu com o
outro.268 Na sua perspectiva da alteridade, Jorge Amado, em Tenda dos Milagres, elabora
uma visão idílica do negro: a sua transformação em mestiço. Daí o porquê de entendermos
que o autor fala do mestiço olhando para o negro, ainda que esteja claro para nós de que
mestiço somos todos, mas quando afirmamos para onde se volta o olhar do autor, portanto, ao
“negro”, nos remetemos aos seus territórios e suas identidades.
Já pensando a segunda afirmativa, quanto a relação de sua própria representação
enquanto sujeito branco no mundo negro baiano e a exaltação ao mestiço na obra, analisamos
que Jorge Amado é consciente diante de sua posição como sujeito não proveniente do mundo
negro, porém, partícipe deste. Importa-nos os possíveis motivos que sustentavam essa pujança
discursiva de plena exaltação da mestiçagem pelo autor, para além de suas familiaridades
intelectuais, as que já discutimos no primeiro capítulo, mas pensando em seu próprio
simbolismo, em sua própria constituição como sujeito vivente do universo sobre o qual versa.
Jorge Amado tem um lugar representativo próprio diante do cenário ao qual retrata, é
sujeito que ocupa lugares na fala política, social, étnico-racial e cultural. Não é estranho que
sua iniciativa seja de um apaziguamento apoiado no argumento da mestiçagem, em vista de
sua própria existência e sobrevivência nesse universo negro enquanto branco-mestiço. Amado
não pode afirmar o negro, uma vez que essa afirmação não pode partir de outro se não de um
negro. A afirmação negra, portanto, ameaça a posição do autor como influente neste universo,
no qual cumpre um papel de destaque, que passaria a ter prazo de validade. As duas propostas
citadas para a compreensão da exaltação da mestiçagem na obra, portanto, se cruzam e
compartilham um ponto: a relação dos significados da narrativa com a própria vivência do
autor em alteridade. A visão idílica é elemento dependente do nível de relação em alteridade
que Jorge Amado vive e concebe em suas representações, em sua linguagem.269
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Ainda insistindo na visão idílica do negro baiano como propulsão para a exaltação da
mestiçagem em Tenda dos Milagres, concordamos com Sodré quando esse afirma sobre a
imagem do negro na construção da ideia de mestiçagem – na análise dele, não exatamente em
Tenda dos Milagres, mas em Jorge Amado de forma ampla: “É, assim, enquanto ‘reagente
químico’ para a mestiçagem, que o sujeito negro, indivíduo ou grupo, pode ser valorizado”.270
No sentido de que a afirmação étnica não é o propósito e sim a contribuição das “raças” para a
formação de um tipo original: os territórios e as identidades negras não se valem, portanto,
com fim em si mesmo, como um auto enriquecimento étnico, mas “como uma espécie de
tempero para o ‘prato’ de uma única cultura nacional”.271 Essa visão idílica está presente em
Tenda dos Milagres de forma tardia, já que a ideologia da mestiçagem, que alimentou o
discurso de democracia racial, esteve em ápice, pelo menos, quarenta anos antes da
publicação do romance.
Outro ponto de concordância com Sodré é o fato de esse discurso carregar consigo a
mesma ideia racialista a qual tenta combater na obra, uma vez que a mestiçagem veste-se de
um ideal de “terceira raça”, o que corrobora com o conceito. A mestiçagem seria “capaz de
resolver o problema da distância entre o paradigma branco-europeu e a diversidade das
pigmentações de pele humana no mundo”.272 Desse modo, um fator é comum entre o
pensamento racialista e a ideia de mestiçagem: os dois mantêm a confusão entre o biológico e
o cultural: por vezes o mestiço é um transeunte dos diferentes territórios étnicos, por outras é
a conjunção genética de diferentes “raças”, as quais pressupõe pureza. É como se o objetivo
fosse esmagar a ideia de “raças” puras, com o argumento de uma nova “raça”, essa,
misturada. Teses que não deixam de ser equivalentes.
Pensamos que a identidade mestiça que tenta se esboçar na obra dialoga
permanentemente com o território da negritude baiana e muitas vezes se referencia a ele como
parte própria, “o território misturado”, o “território popular”.273 É por esse entendimento que
nos guiamos para perscrutar um viés do discurso da mestiçagem em Tenda dos Milagres. No
entanto, outros cenários históricos são comtemplados no romance, ainda que alimentando uma
estética de opostos, denotando encontros e mestiçagens. Adiante, abordaremos três pontos: i)
outros cenários históricos no enredo que não centralizam a questão branca, negra e mestiça,
seu olhar ou locus”; “Segunda: o próprio lugar da identificação, retido na tensão da demanda e do desejo, é um
espaço de cisão”; “Finalmente, a questão da identificação nunca é a afirmação de uma identidade pré-dada,
nunca uma profecia autocumpridora – é sempre a produção de uma imagem de identidade e a transformação do
sujeito ao assumir aquela imagem”.
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mas que também afetam o entendimento do discurso sobre a mestiçagem, uma vez que
indicam conjunturas significativas em seus períodos e relacionam-se com a temática racial,
que é central na obra; ii) os discursos de mestiçagens e negritudes no texto literário e nas
vozes dos personagens, indicando sensos e dissensos, além das relações entre personagens
fictícios e reais, apontando interlocuções; iii) e, por fim, as demais zonas de contato no
enredo, para além da relação do território do Pelourinho ou do candomblé e a cidade, como
foi abordado, e mais pelas interações entre determinados personagens e situações na narrativa,
que promovem ideias de encontros e hibridizações.
3.1. Outras tramas: ditadura, “raça” e classe
As diversas tramas que atravessam o enredo de Tenda dos Milagres podem ter seus
conteúdos narrativos comparados com cenários do chamado mundo real ou historiográfico,
mas a relação vai além de nos proporcionar um jogo de similitudes da literatura com a história
– propicia um entendimento da perspectiva por onde e como essa realidade histórica é
abordada e representada.274 Portanto, para continuar perscrutando os significados do discurso
da mestiçagem, que emana como tema central do romance, é desejável que abordemos esses
outros cenários históricos na obra, os quais não são diretamente sustentados pela temática da
“raça” e da mestiçagem, mas que a elas chegam e com elas dialogam, devido ao
posicionamento de seus contextos no enredo.
Uma trama de destaque que acontece em paralelo a discussão sobre a mestiçagem está
ligada a ditadura militar e às greves de trabalhadores. O cenário de ditadura militar é abordado
no tempo presente da narrativa, em 1969, mesmo ano de escrita e lançamento do livro, um
ano após o Ato Institucional nº 5, ponto alto da ditadura, quando militares estabeleceram
censura prévia, perseguições a movimentos sociais. Neste mesmo presente da narrativa data
dos cem anos de Pedro Archanjo. Amado repetidas vezes critica a ditadura suavemente por
duas direções específicas: a primeira parte de sua própria substância política como homem de
esquerda diante de uma ditadura de direita; e a segunda se relaciona com a crença de que a
ditadura era avessa à discussão sobre o projeto de miscigenação capitaneado na obra,
afirmação que é amplamente contestável.275
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As conferências, seguidas de perguntas e debates inflamados, por vezes ácidos, deram
lugar a violentas manifestações estudantis de apreço ao sábio e de repúdio à ditadura. De
pé e durante longos minutos, por mais de uma vez, os estudantes ovacionaram-no em
delírio. Certas frases suas caíram no gosto do público, correram o país de extremo a
extremo: ‘Mais valem dez anos de intermináveis conferências internacionais do que um
só dia de guerra e são mais baratos’; ‘As prisões e os policiais são idênticos e sórdidos em
todos os regimes, sem exceção de nenhum’; ‘O mundo só será realmente civilizado
quando as fardas forem objetos de museu’.276

Nesta cena o intelectual americano James D. Levenson, responsável por trazer à
memoria do povo baiano a figura de Pedro Archanjo, está discursando em uma conferência e
inflando a plateia contra a ditadura militar estabelecida no Brasil, ainda que arriscando uma
visão não sectária, pensando nos espectros políticos de direita e esquerda, ao afirmar que os
homens de farda são “idênticos e sórdidos em todos os regimes, sem exceção”. Dois
elementos se destacam na chegada do cientista americano: i) a crítica à ditadura ser elaborada
e inflamada por um estrangeiro, o que denota o peso da opinião internacional sobre o país e,
ao mesmo tempo, a colonização cultural da população baiana na aclamação do cientista; ii) o
outro elemento se refere ao posicionamento frisante de que qualquer ditadura, de direita ou
esquerda, é maléfica a sociedade, o que nos atenta às visões políticas de Jorge Amado, já a
alguns anos distante do comunismo, ainda ressentido com suas negativas descobertas do
comunismo russo de Stalin, o que aflorou sua aversão ao sectarismo, como muitas vezes se
manifestou.277 Desse modo, é uma mensagem direta de confronto e repúdio aos militares. A
abordagem da ditadura nessa cena também está contextualizada narrativamente às zonas de
contato que reforçam a ideia de mestiçagens – um estrangeiro a querer descobrir a história de
um negro baiano do Pelourinho aponta para fronteiras transpostas.
De todo modo, Amado faz questão de lembrar ao leitor o período que está vivendo o
Brasil em 1969, alocando o assunto no tempo presente da narrativa. O autor faz diversas
denúncias no texto literário: a perseguição aos professores e estudantes, “a primeira passeata
transcorreu em ordem, mas a segunda foi dissolvida a gás e a bala pela polícia. Prisões em
massa, estudantes feridos”;278 a proibição de manifestações e “comícios políticos (quando
eram permitidos, antigamente) sem distinção de partido”279 – nessa passagem pode-se ver
mais uma vez o cuidado em frisar o não sectarismo partidário; a censura da imprensa, na cena
276
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em que um jornalista fazia entrevistas para reconstituir a vida de Pedro Archanjo: “‘é melhor
não falar em greve na situação atual, evite esse tópico, seu Ari’, recomenda o doutor ao
jornalista de cabeça quente capaz de fazer da greve o centro da matéria, criando dificuldades
com a censura”.280
O autor até mesmo representa em sua narrativa o episódio fatídico da invasão de
militares ao Mosteiro de São Bento, em 1968, para prender e espancar os estudantes que
promoviam protestos.281 O Mosteiro era presidido pelo abade D. Timóteo Anastácio, que é
personagem de mesmo nome em Tenda dos Milagres, estudioso do sincretismo religioso e
amigo de Pedro Archanjo, inclusive o ajudava com indicações de leituras para seus estudos.
Na passagem a seguir, o sociólogo Fausto Pena, encarregado por Levenson de reconstituir a
vida de Archanjo, narra o episódio da repressão, quando uma peça sobre a vida do bedel
estava sendo preparada:
Decidimos não esperar o resultado da censura para iniciar os ensaios e o fizemos em
semana de intensa agitação estudantil. Tendo constatado a presença de provocadores na
Faculdade de Direito, os alunos entraram em greve e logo foram apoiados pelas demais
unidades universitárias [...] o convento dos beneditinos invadido, o comércio fechado,
violências brutais, um fim de mundo. Toninho Lins foi preso na Rua Chile, conduzia um
cartaz e o usou na luta contra os tiras [...] A censura proibiu a peça e, segundo me
disseram, enviou o nome dos autores à polícia para as competentes fichas.282

Jorge Amado foi além na confrontação da ditadura militar ao fazer uma homenagem,
nas entrelinhas da narrativa, a Carlos Marighella,283 por meio do personagem Tadeu Canhoto,
que responde uma prova inteira em versos decassílabos, fato idêntico protagonizado pelo líder
guerrilheiro na Faculdade Politécnica, onde também estudava Tadeu: “Ainda hoje persiste na
Politécnica a lembrança do estudante Tadeu Canhoto: a prova em versos decassílabos,
famosa”.284
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Além da luta contra a ditadura, Marighella representava o sujeito mestiço em sua
constituição – o que favorecia sua presença em Tenda dos Milagres – sendo filho de um
italiano e de uma negra descendente de Haussás, denominados malês na Bahia, que invocaram
grandes revoltas na cidade durante o século XIX. A homenagem ganha maior peso, alguns
meses depois do lançamento do romance, quando da morte de Marighella, assassinado em
uma emboscada pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, em novembro de 1969.
Na própria guerra às tradições africanas, como acontece aos terreiros de candomblé,
Amado denota a reação violenta das forças militares, nesse caso representadas na obra na
primeira metade do século, antes da ditadura de 1964, mas que reforça a crítica ao militarismo
da ditadura que estava por vir. A intolerância às manifestações afro-brasileiras alimenta a
associação dos militares a uma negação da discussão acerca do povo brasileiro e da
miscigenação. Não é por acaso que ao se aproximar da temática “relações raciais e ditadura”
no enredo, Jorge Amado o faz selecionando a representação de dois personagens pelos quais
nutria admiração nos estudos das relações raciais: Thales de Azevedo e Arthur Ramos,285
respectivamente, professores Azevedo e Ramos na obra. Os dois professores ficam
encarregados de organizar um seminário nas homenagens dos cem anos de Pedro Archanjo e
decidem pelo título de “mestiçagem e apartheid”, o que é sumariamente coibido por Dr. Pinto,
um dos professores da executiva, em reunião a decidir sobre as comemorações:
Esse seminário, com uma temática explosiva – mestiçagem e apartheid –, é perigosíssimo
foco de agitação, dele pode nascer um incêndio de proporções imprevisíveis, meus caros.
Pensem nos rapazes da universidade, nos meninos dos ginásios. Não lhes nego razão em
certos reclamos e o nosso jornal o tem dito, corajosamente. Mas convenhamos que
qualquer pretexto serve para os agitadores infiltrados no meio estudantil, para os
profissionais da desordem e da baderna [...] Nada mais fácil do que transformar esse
seminário de caráter científico em passeatas, manifestações de rua, de apoio aos negros
norte-americanos e contra os Estados Unidos; se o realizássemos, poderia terminar com o
incêndio do consulado americano. O senhor mesmo disse, professor, que se trata de um
simpósio de esquerda.286

Jorge Amado deixa evidente com o título do seminário que a saída contra o apartheid
está na mestiçagem e que essa discussão poderia inflamar os estudantes de esquerda contra o
racismo e fazê-los apoiar os negros americanos e sul-africanos, o que sofreria repressão
intensa dos militares. Para o autor, a ditadura fechava os olhos para a discussão racial, o que é
plausível se considerar, mas acredita que essa discussão racial precisava desaguar como ponto
pacífico na mestiçagem. Já para essa questão, pelo contrário, os militares não fechavam os
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olhos, como sugere Amado, e estavam dispostos a empenhar esse projeto como característica
da nacionalidade brasileira. Na obra, portanto, a ditadura está a favor dos regimes sulafricanos e, na lógica de Jorge Amado, contra a mestiçagem.
A outra trama que levantamos no início deste tópico diz respeito às greves trabalhistas
e nos aponta algumas análises que estão plenamente ligadas à ideia da mestiçagem no texto
como borradora de polos contrários e constituidores de novos corpos em zona de intercessão.
Essa análise recai basicamente sobre Pedro Archanjo e sua relação entre a luta negra e a luta
de classes. Archanjo é o herói popular, o herói do candomblé, das culturas negras, contrário às
injustiças sociais como o racismo e termina a vida com as vestes de operário, se afasta
parcialmente da luta contra o racismo e se apega a luta de classe.
Como disse o personagem Fausto Pena, ao abandonar sua pesquisa sobre o bedel:
“quanto a mestre Pedro Archanjo, aqui o deixo, na cadeia, não o acompanho adiante, não vale
a pena. Que saldo positivo oferecem seus últimos quinze anos, à exceção do livro de
culinária? Greve, operários, decadência, miséria”. A mensagem que destacamos, portanto, é a
ideia do negro – ou do mestiço como quer Jorge Amado – perder a significação de “negro”
enquanto corpo coletivo, como se a luta contra o racismo estivesse findada após anos de
estigmatização desses grupos. Portanto, destaca-se o negro em processo de apagamento de sua
identidade ao se homogeneizar enquanto corpo “operário”, “trabalhador” e ou “popular”. Um
processo de transformação que tem paralelo com mudança que ocorre no personagem Antonio
Balduíno, de Jubiabá, figura de destaque na bibliografia de Amado.
Para além da declaração de Amado de que Tenda dos Milagres é Jubiabá revisitado
(ver rodapé 143), as evidências no texto literário são os principais fatores que nos despertam
para essa análise, nos fazendo identificar essa revisitação concentrada especificamente nos
acontecimentos narrativos sucedidos com os personagens principais das duas obras.
Jubiabá é o quarto livro de Jorge Amado, publicado em 1935, quatro anos depois do
primeiro romance, O País do Carnaval, justamente na década em que o paradigma sobre a
mestiçagem ganha um novo e positivo sentido enquanto discurso em substituição a ideia
racialista do branqueamento. O ser mestiço passa a perfazer um significado de nacionalidade,
de brasilidade. É a década dos ensaios seminais de Gilberto Freyre (Casa Grande & Senzala),
Sérgio Buarque de Holanda (Raízes do Brasil) e Caio Prado Júnior (Evolução Política do
Brasil) que, apesar de diferirem em diversos pontos, foram protagonistas de um revisionismo
historiográfico das relações políticas, culturais e econômicas do país. A década de 1930
também é de grande agitação no mundo negro, principalmente em Salvador com a insurgência
das tradicionais casas de Candomblé da cidade reivindicando espaços políticos e culturais – é

119

a década que ocorre o 2º Congresso Afro-brasileiro, no qual Amado esteve ativamente
presente na realização, se relacionando diretamente com Arthur Ramos, Freyre, representantes
da Frente Negra Brasileira e dos ícones das religiões de matrizes africanas como Mãe Aninha
Obá Biyi.
Portanto, Jubiabá é uma obra que nasce dialogando diretamente com seu tempo e seu
espaço enquanto concepção temática. É quando se tem um negro como protagonista de um
romance, coisa rara no meio literário, e os temas de “raça” e classe são predominantes. Dado
essas conjunturas, Tenda dos Milagres, de 1969, também voltado para as questões raciais e de
classe, poderia ser uma obra subsequente a Jubiabá, sem grandes distensões geracionais
quanto ao seu tema, a se ver pelas fortes relações com o temário que se enunciava nesse
período da história: luta “racial”, luta de classe, racismo e colonização cultural.
Eduardo de Assis Duarte evidencia a simbologia depositada no personagem Antonio
Balduíno, que pode ser analisado como uma representação direta dos deslizamentos
discursivos emergentes daquele período:
É, pois, no contexto de uma apropriação marxista da negritude que Jorge Amado faz de
Balduíno o primeiro herói negro da literatura brasileira. Referimo-nos a heróis no sentido
maior do termo, e não a protagonistas como Ricardo de José Lins do Rêgo, ou, recuando
um pouco mais no tempo, o Rei Negro, de Coelho Neto, ou o Feiticeiro, de Xavier
Marques. Em sua constituição romanesca o personagem amadiano ultrapassa todos esses,
destacando-se frente à sua raça e à sua classe, no momento em que se inaugura uma nova
etapa das lutas sociais no Brasil.287

Na obra, Antonio Balduíno é um negro órfão do Morro do Capa-Negro que, ainda
criança, é entregue aos cuidados de uma família rica, o que evidencia o mesmo cenário sobre
zonas de contatos, que analisamos em Tenda dos Milagres, impregnado na vivência cotidiana
do protagonista de Jubiabá: é posta permanentemente na obra a estratégia binária entre
preto/branco, pobre/rico como geradora de significados. Portanto, a vida de Balduíno é
permeada pelas constantes discriminações e os conflitos de “raça” são escancarados mesmo
que por vezes se confunda e seja amenizado pelos supostos conflitos de classe. De todo modo,
o discurso que pode ser analisado flutua de forma perene nas discriminações entre as duas
searas, o que conota uma desigualdade permanente, ocupando o espaço subalternizado por
vezes o negro e por vezes o pobre. Assim são ordenados esses sujeitos na trama, ainda que as
duas características – pobre e negro – fossem comuns aos mesmos indivíduos.
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A vida do morro do Capa-Negro era difícil e dura. Aqueles homens todos trabalhavam
muito, alguns no cais, carregando e descarregando navios ou conduzindo malas de
viajantes, outros em fábricas distantes e em ofícios pobres: sapateiro, alfaiate, barbeiro
[...] Coisa que o negrinho Antônio Balduíno aprendeu desde cedo no exemplo diário dos
maiores. 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.288

O tema racial se dá com mais ênfase na trama a partir da paixão proibida que Balduíno
nutre por Lindinalva – a qual carrega em seu nome os significados de beleza (“linda”) e
brancura (“alva”), filha do patriarca comendador que o adota. Alvo da inveja da governanta
portuguesa da casa, Baldo, como é chamado, é acusado injustamente, “esse ‘negro’ é safado
que faz medo. Quando dona Lindnalva ia tomar banho ele espiava pelo buraco da
fechadura...”,289 e é escorraçado, nutrindo ódio pela tradicional família e por todos os outros
brancos. Com o fato, Balduíno se junta a uma gangue de pivetes de rua em Salvador e
mergulha em uma vida errante. Com o passar dos anos, a família que o adotara entra em
progressiva falência, o pai de Lindinalva morre e seu marido branco a abandona grávida, o
que a leva para o mundo da prostituição e do alcoolismo. Balduíno resolve se vingar da antiga
paixão, mas a encontra morrendo e, em suas últimas palavras, pede ao protagonista que cuide
de seu filho branco.
Nesse ponto da trama, Jorge Amado evidencia a mensagem de que o fator que os
separava residia em suas disparidades de classe e não em suas diferenças de cor, uma vez que,
pobre, a moça viria a confiar-lhe o cuidado de seu filho branco, missão que Balduíno abraça
com afinco. Baldo volta ao Morro do Capa-Negro e passa a ser mais um trabalhador da estiva,
no cais do porto, se envolve progressivamente na luta trabalhista e se torna um líder grevista.
Passa a identificar a luta proletária como maior do que a luta racial, uma vez que tinha sobre
sua tutela uma criança branca que provavelmente viria a ter o mesmo destino oprimido que o
seu, ainda que fosse branco. Amado sublinha uma visão marxista da luta racial. Dá a entender
que a verdadeira luta é proletária, a qual engloba todas as outras e muda o vetor das
hierarquizações de “raça”. Em perspectiva simbólica, o negro Balduíno deixa de carregar
consigo o fardo da opressão coletiva do povo negro e agrega a si a simbologia da opressão ao
povo trabalhador, como dito na obra, “escravizado” pelas duras condições de trabalho:
“Aqueles galegos que dirigem os bondes também estão com fome. A gente é negro, eles são
brancos, mas nesta hora tudo é pobre com fome…”.290
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A construção do protagonista Antonio Balduíno apresenta múltiplas similitudes com o
protagonista Pedro Archanjo, de Tenda dos Milagres. Podemos elencar ao menos três
semelhanças temáticas entre os dois personagens: i) suas relações enquanto negros de
submissão ao mundo branco: se com Balduíno essa relação se dava em seu universo afetivo,
com a família branca que o adotou e o discriminava, com Archanjo a relação está no seu
ambiente de trabalho, enquanto bedel da Faculdade de Medicina, perante os catedráticos
racistas que o subjugavam; ii) a semelhança no envolvimento amoroso com personagens
brancos, o que dava a entender laços profundos construídos entre polos antagônicos – negro e
branco: com Baldo a trama se desenvolve em torno do amor e da paixão que sente pela branca
Lindinalva, já com Pedro Archanjo podemos constatar o envolvimento amoroso com a
finlandesa Kirsi, com a qual o bedel teve um filho, denotando o produto direto da
mestiçagem; iii) por fim, a semelhança a qual iremos nos ater: a mudança na concepção da
luta social, uma vez que ambos personagens, após uma tomada de consciência, redirecionam
suas energias da luta racial para a luta de classes.
Pedro Archanjo foi um ferrenho opositor ao racismo que reverberava da Faculdade de
Medicina e tomava a cidade – representada no território do Pelourinho – por instituições
como a polícia. As quatro obras que escreveu giravam tematicamente sobre o racismo
promovido pela elite baiana – o qual combateu com o argumento de que o sujeito mais branco
daquela terra também era mestiço, portanto, não haveria motivos para descriminações, como
em Apontamentos sobre a mestiçagem nas famílias baianas (1928) – e sobre um discurso de
exaltação da “cultura popular”, o que dá o tom do orgulho que emana da negritude – como
pode ser notado em A vida popular na Bahia (1907), Influências africanas nos costume da
Bahia (1918) e em A culinária baiana – origens e preceitos (1930).
Seu ativismo em defesa do negro – ou do mestiço como é discursado – e contra o
racismo dominante foram os motes da vida do protagonista, o que proporcionou grandes
polêmicas e agitações no Pelourinho. No entanto, o fim da vida de Archanjo é marcado por
uma virada, a qual sua energia ativista passa a ser concentrada às greves e aos movimentos
trabalhistas. A temática de sua luta se transformara e essa transformação é expressa na trama
como coerência pelo autor, “o racismo na vergonha da anticiência, sinônimo vil de
charlatanice, de reacionarismo, arma de classes e castas agonizantes contra a indomável
marcha”:291 passando a mensagem de que a luta maior não é do e pelo negro, mas pelo pobre
trabalhador, ou que o racismo é puramente uma desculpa para o preconceito de classe. É desse
modo que a peça teatral montada com o objetivo de rememorar a história de Pedro Archanjo,
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nas comemorações de seu centenário, teve grande embate entre os realizadores no que
concerne seu conteúdo. Para uns Archanjo deveria representar a luta racial, para outros a luta
proletária:
Estácio Maia, declarando-se irredutível partidário brasileiro do Poder Negro norteamericano, transformava Pedro Archanjo em membro da organização Black Panther a
declamar no palco discursos e palavras de ordem de Carmichael advogando a separação
de raças, o ódio irremediável. Uma espécie de professor Nilo Argolo às avessas. Negros
de um lado, brancos de outro, proibida qualquer mistura e convivência, em luta mortal.
Jamais consegui saber onde o violento líder da negritude nacional situava os mulatos [...]
Ildásio não lhe aceitava as teses, desejava mostrar, sobretudo o Pedro Archanjo grevista,
de pé contra patrões, trustes e polícia; fazia da luta de classes o centro do espetáculo. O
problema racial, camaradas, é consequência do problema de classes — explicava, citando
autores, calmo, sem exaltar-se. No Brasil, camaradas, negros e mulatos são discriminados
em sua condição de proletários: branco pobre é negro sujo, mulato rico é branco puro.292

Nota-se nessa passagem a radicalidade imposta ao personagem Estácio Maia, que
pretendia representar Archanjo como um líder da luta “racial”, denotando que a luta “racial”
remete a mesma segregação que o racismo branco, pondo em dúvida uma luta “racial” que
exalte o negro numa busca de igualdade social. Amado põe nas palavras do personagem
Fausto Pena, que narra a cena, a ideia de que os Panteras Negras pregavam um “ódio
irremediável” e se remete ao interlocutor da proposta de construção da peça como
“irredutível” e “partidário”, lhe dando conotações intransigentes.
Já o personagem Ildásio – que defendia a representação de Archanjo enquanto um
líder grevista e comprometido com a luta de classe – é posto na passagem argumentando suas
propostas de forma amena, “citando autores, calmo, sem exaltar-se”, o que denota ser sua
proposta a mais coerente e equilibrada. Tais observações indicam intencionalidades do autor
literário nos significados de sua narrativa que apontam ao entendimento de que é na classe
que se localiza o verdadeiro problema e não na “raça”.
Após trinta anos atuando como bedel da Faculdade de Medicina, Archanjo, já nos seus
últimos anos de vida, tornou-se trabalhador da Companha de Energia Elétrica, onde exercia o
papel de entregador de contas de luz – mais do que isso, o ex-bedel era o membro mais ativo
de uma comissão de solidariedade aos grevistas, quando em 1934, no tempo da trama,
funcionários da Companhia Circular da Bahia entraram em greve, estendida num momento
seguinte à Companhia de Energia Elétrica e Companhia Telefônica, o que não tardou em se
tornar uma greve geral.293 “Pedro Archanjo não mais perdeu reunião do sindicato: poucos
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moços podiam competir com aquele velho na ação e na iniciativa. Porque ele não o fazia a
mando, por obrigação, para cumprir tarefa de grupo ou de organismo partidário. Fazia-o por
achar justo e divertido”.294 Definitivamente, Archanjo passa a representar na trama a luta
proletária, semelhante ao que acontece com Antonio Balduíno em Jubiabá: “Movimento
justo, professor, os salários são miseráveis. Se a Energia Elétrica e a Telefônica aderirem...
nossa vitória é certa”,295 diz Archanjo ao professor marxista Fraga Neto, o qual é procurado
pelo ex-bedel na busca de ajuda para contribuir com ideias na reunião do sindicato.
O que podemos extrair dessas análises está no extrato discursivo que se estabelece
entre a abordagem sobre classes e greves e a abordagem sobre a mestiçagem. Tendo Jubiabá
e o personagem Antonio Balduíno como suporte de similaridade, identificamos que o discurso
de luta de classe imprimido na vivência de Pedro Archanjo alimenta e é alimentado pelo
discurso da mestiçagem na obra, o qual nos interessa. Destacamos que há uma
retroalimentação de sentidos. No momento em que o protagonista, em uma tomada de
consciência, desloca o seu alvo de militância da luta negra (ou mestiça, como quer o autor)
para a luta proletária, a sua inserção enquanto representação de um corpo coletivo também é
deslocada. Evidenciar sua posição enquanto pobre e trabalhador não apaga sua condição
negra, mas a desfoca, põe em segundo plano.
A mensagem que se destaca é de que o racismo, antes de tudo, é um problema da
desigualdade entre as classes, o que não está diretamente relacionado com a cor ou com a
“raça”. O indivíduo “pobre”, “trabalhador” ou “popular” representado na imagem de Pedro
Archanjo, como invariavelmente é remetido por Amado, está agora preocupado com os
baixos salários e com as más condições de trabalho que são supostamente inerentes a qualquer
condição étnico-racial, o que faz desse personagem um típico mestiço e não um negro que
ainda vive sob as condições de um racismo profundo, fincado pelo recém findado sistema
escravocrata.
O discurso de mestiçagem, portanto, é mais uma vez alavancado, agora a partir das
tematizações acerca de classe social, e essa abordagem discursiva tem relação íntima com a
vivência de Jorge Amado, como já vimos.
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3.2 Os personagens falam: negritude ou mestiçagem?

Passamos agora a abordar as construções de alguns personagens de Tenda dos
Milagres, a fim de prosseguir no entendimento do que se constitui o discurso de mestiçagem
na obra. Justificamos essa abordagem por entender que é nos personagens de um romance que
está concentrada toda linha lógica e coerente de uma narrativa literária. Em outras palavras, é
nos personagens que repousa de forma mais enigmática o fator da verossimilhança que a
ficção produz da realidade.
Como traz Antonio Candido, no personagem concentra-se o encontro mais estreito
entre o ser vivo e o ser fictício: “[...] o romance, ao abordar as personagens de modo
fragmentário, nada mais faz do que retomar, no plano da técnica de caracterização, a maneira
fragmentária, insatisfatória, incompleta, com que elaboramos o conhecimento dos nossos
semelhantes”.296 A partir dessa ideia, a elaboração de um ser (fictício) por um ser (real) é uma
construção intencionalmente fragmentária e que adquire novos significados no contato com o
leitor, que também possui uma visão parcial dos seres, mas, a partir da construção do autor,
elaboram um todo coeso e imaginativo.
Tenda dos Milagres, dentre outras características, pode ser lido como representação
em arte literária de uma história intelectual, com a adição de arestas figurativas, como é
próprio da linguagem romanesca, porém, inteiramente verossímeis. Jorge Amado brinca com
os significados sociais todo tempo na narrativa ao construir personagens que se remetem
diretamente a sujeitos históricos, muitos representados de forma homônima. O autor ficciona
pessoas de seus convívios e de outros sujeitos que fazem parte de sua pesquisa intelectual, e
essa sua opção artística o põe em constante ressignificação dos personagens históricos aos
quais se remete. Como numa revisão dos discursos que existem em torno desses personagens.
É importante, portanto, que destaquemos a intencionalidade que pode ser observada em cada
nuance no interior da representação desses personagens, e como essas possíveis
intencionalidades dialogam com o projeto de exaltação da mestiçagem ao qual se dedica o
livro.
Por esse pressuposto, outra análise não seria mais oportuna para iniciarmos do que a
representação do médico legista, Nina Rodrigues, pelo personagem Nilo Argolo, na obra. Nilo
d’Ávila Argolo de Araújo, nome pomposo que remete – intencionalmente, ou não, por Amado
– à família de Garcia de Sousa d’Ávila, filho de Tomé de Sousa e o maior latifundiário das
Américas, dono das terras que iam do litoral norte da cidade de Salvador até o Maranhão, no
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século XVI.297 O que coaduna com tom dado ao personagem: homem de elite, erudito,
intocável, autoridade do poder pelas lentes da ciência, representação máxima do saber
canônico respaldado por sua cadeira catedrática em medicina legal no reduto eurocêntrico na
obra que é a Faculdade de Medicina: “Dr. Nilo Argolo – catedrático de Medicina Legal na
faculdade e mentor científico da congregação, com renome de sábio e descomunal
biblioteca”.298
Tendo em vista a comparação com o personagem real, Argolo é um personagem
construído para vestir a personalidade do grande vilão da narrativa. Suas posições e atitudes
sugerem ao leitor enxergá-lo como o polo negativo da trama: o prepotente, arrogante, racista,
preconceituoso, conservador e ultrapassado: “‘Monstro!’ – diziam os estudantes ao citar o
professor Argolo, reportando-se, ao mesmo tempo, à sua tão propalada fama de luminar: ‘É
um monstro, lê e fala sete línguas’, e à sua ruindade, à sua desoladora aridez de sentimentos:
inimigo do riso, da alegria, da liberdade”.299 Características que também sugerem – na
dinâmica direta que se suscita ao leitor da relação entre personagens da arte literária e da
realidade – pensar de forma negativa a imagem do personagem real sobre o qual se é
construída a representação.
O próprio Nina Rodrigues é citado na obra – não através de Nilo Argolo, mas de si
próprio – como um dos pensadores que influenciavam o racismo perpetrado pela polícia,
comandada pelo delegado Pedrito Gordo, no tempo passado da narrativa que se remete a vida
de Pedro Archanjo: “nos trabalhos de Nina Rodrigues e de Oscar Freire, o estudante Pedrito
Gordo, aprendera que negros e mestiços possuem natural tendência ao crime”, o que
justificava o ódio que o delegado alimentava pela cultura negra: “práticas bárbaras do
candomblé, das rodas de samba, da capoeira, escolas de criminalidade a aperfeiçoar quem já
nascera assassino, ladrão, canalha”.300
É interessante, portanto, rastrear as intencionalidades da representação no cotejo com o
sujeito histórico neste caso e até mesmo desvelar a eleição pelo autor da figura de Nina
Rodrigues a ser representada enquanto vilã. Afinal, este personagem não carregou consigo
durante vida a pecha de cruel e “monstro” como é posto na obra, ainda que sustentasse
posições muito comuns à elite científica de sua época, tais como teorias acerca da
hierarquização de “raças” e culturas.
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As evidências, portanto, de que Nilo se remete a Nina estão expostas desde o princípio
nas informações basilares do personagem fictício: assim como foi Nina, Nilo Argolo ocupava
o cargo de catedrático na disciplina de Medicina Legal na Faculdade de Medicina da Bahia;
ambos os personagens foram grandes porta vozes da ciência médica vinda da Europa, com a
aura do que havia de mais novo; Nilo Argolo e Nina Rodrigues eram fiéis seguidores dos que,
no romance, foram chamados de famosos representantes da nova escola criminalista como
Enrico Ferri, Cesare Lombroso e R. Garofalo, além de Gobineuau, Madison Grant, Otto
Amnon, Houston Chamberlain e outros intelectuais que contribuíram teoricamente com a
propulsão do racismo científico; ambos os personagens escreveram livros de temas correlatos
– que girava em torno da degeneração psíquica e da maior tendência ao crime por parte de
negros e mestiços –, sendo que uma obra de Nina Rodrigues, Jorge Amado faz questão de
transpor o mesmo título da vida real para a ficção: As raças humanas e a responsabilidade
penal no Brasil – tendo Nilo Argolo escrito em 1904 e Nina Rodrigues em 1894.
Não faltam evidências da representação, no entanto, Amado não adiciona ao perfil do
personagem fictício Argolo as contradições que coexistiram sob a imagem de Nina Rodrigues,
a exemplo da robusta pesquisa etnológica que o médico legista empenhou sobre as culturas
dos africanos no Brasil – documentadas, principalmente, em Os Africanos no Brasil (1932) –
301

que o levou ao convívio com o mundo negro, principalmente, na Bahia e no Maranhão, ao

ponto de se tornar Ogã no terreiro do Gantois, uma das mais tradicionais casas de Candomblé
de Salvador, como conta a história oral.302
O feito de destacar a herança africana na cultura e, digamos, nos genes da população
baiana, porém, é atribuído ao herói, o protagonista da trama, Pedro Archanjo, que escreve,
dentre outras obras, Influências africanas nos costumes da Bahia (1918):
Livros hoje considerados fundamentais para o estudo do folclore, o conhecimento da vida
brasileira nos fins do século passado e nos começos do atual, e sobretudo para a
compreensão do problema de raças no Brasil. Ardente defensor da miscigenação, da
fusão de raças, Pedro Archanjo foi, na opinião do sábio norte-americano (prêmio Nobel),
James D. Levenson, “um dos criadores da moderna etnologia”.303

Os Africanos no Brasil, no entanto, foi fonte direta de pesquisa para Jorge Amado, de
modo que trechos inteiros foram tirados do livro de Nina Rodrigues e transcritos em Tenda
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dos Milagres, principalmente as citações às matérias de jornais do início do século XX que
condenavam o candomblé e aprovavam a dura repressão policial contras as casas de santo.
Nina tinha posição radicalmente condenatória em relação à guerra instaurada pela polícia e
coadunada por políticos, elite urbana e os jornais contra as casa de candomblés, pais e mães
de santo. Enquanto que Nilo Argolo, pelo contrário, era um entusiasta da dura repressão: “a
propósito da campanha da polícia, o professor Nilo Argolo a definiu com justeza e elogios:
‘Guerra santa, cruzada bendita, a resgatar os foros de civilização de nossa terra conspurcada’.
Entusiasmado, comparou Pedrito Gordo a Ricardo Coração de Leão”.304 Ainda que Nina
Rodrigues concordasse quanto a inferioridade “racial” e cultural de negros e mestiços, e
entendesse que deveria se isolar o convívio entre negros e brancos, defendia ardentemente que
a existência cultural negra não deveria ser perseguida:
Em que direito se baseia, pois, a constante intervenção da polícia na abusiva violação dos
templos ou terreiros africanos, na destruição dos seus ídolos e imagens, na prisão, sem
formalidades legais, dos pais de terreiros e diretores de candomblés? [...] Esses atos não
podem deixar de revoltar os espíritos educados no sentimento da justiça, da liberdade de
consciência e do respeito à dignidade humana, mesmo nas suas formas mais rudimentares
e humildes.305

Mesmo escrevendo a obra à beira da década de 1970, Jorge Amado usa da mestiçagem
para combater o racismo de início de século e não o racismo mais complexo já presente na
época do livro, o qual se ressinificou na sociedade brasileira: velado e com conotações
culturais a camuflar o preconceito fenótipo. Para esse racismo, o discurso baseado na
exaltação da mestiçagem não fazia mais efeito, não é coincidência que passa a ser rejeitado
progressivamente pelos negros. É nesse sentido que retornar ao racismo que tratava
abertamente sobre inferioridade humana, degenerescência e inclinações bárbaras e selvagens é
uma estratégia de encontrar vulnerabilidade no discurso que se oporia à solução insistida pelo
autor: o fato da inexistência da pureza “racial” e a incontornável ideia da miscigenação.
Uma vez que pretende tomar a mestiçagem como cavalo de batalha contra o racismo
mais primitivo – o de início de século XX, ainda preso nos determinismos evolucionistas dos
teóricos europeus – não é estranho que Jorge Amado tenha optado por representar a maior
referência na divulgação dessas ideias no Brasil, o patrono de estudos antropológicos
posteriores que o tomavam como base epistêmica. O fato de Nina Rodrigues ter firmado
raízes na Faculdade de Medicina da Bahia foi outro fator fundamental para fechar sentido na
trama amadiana. O discurso sobre a mestiçagem em Tenda dos Milagres, portanto, ganha em
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pujança e validação tendo um personagem antagonista baseado em Nina Rodrigues, pois sua
imagem está atrelada diretamente ao racismo na Bahia e, melhor, no território do Pelourinho,
através da Faculdade de Medicina. Nilo Argolo representando a radicalização do sistema de
pensamento raciológico, portanto, pode ser considerado a grande motivação e justificativa da
narrativa para se defender a ideia de mestiçagem vinculada, contraditoriamente, ao valor de
igualdade social.
Racismo e mestiçagem, então, são os polos binários aos quais Jorge Amado recorre na
construção de significados de seu romance. Se o discurso racista está muito bem representado
no personagem Nilo Argolo – esse que se escora enquanto arquétipo em Nina Rodrigues e na
sua fortaleza intelectual, situada na Faculdade de Medicina da Bahia –, a representação do
polo oposto recai no protagonista heroico Pedro Archanjo, tendo esse, por sua vez, fortaleza
intelectual e cultural situada nas ruas do Pelourinho. A correspondência com a realidade do
personagem protagonista da obra, no entanto, é mais complexa do que a do antagonista Nilo
Argolo. Em entrevista concedida na década de 1990, Amado revela ser Pedro Archanjo uma
confluência de inspirações, “a soma de muita gente misturada” (ver nota de rodapé 90).
As correspondências com cada personagem da vida real invoca uma determinada
faceta da personalidade de Archanjo: a personalidade festeira, de ardente amante, desejado
por muitas mulheres, o apetite sexual, a popularidade, a relação de alto prestigio que mantinha
com os candomblés da cidade – sendo Ogã de diversos terreiros e Obá de Xangô do Ilê Axé
Opó Afonjá, titulado por mãe Aninha –, além do próprio sobrenome do personagem, foram
baseadas em Miguel Archanjo Barradas Santiago de Santana (1896-1974). Miguel Santana
Obá Aré, como era conhecido, foi um bem sucedido empresário do meio portuário de
Salvador, considerado “o rei da estiva”, o que lhe situava entre os negros de elite da cidade,
chegando a figurar no livro de Thales de Azevedo, de título sintomaticamente racista, sobre a
ascensão social de negros na Bahia: As Elites de Cor.306
Obá Aré também tinha a mestiçagem destacada em sua descendência de avôs ibéricos
e avós africanas tapa e ganense. Além de ter inspirado Pedro Archanjo, Obá Aré também é
citado na obra com seu próprio nome na passagem em que o americano Levenson, no tempo
presente da narrativa, correu a cidade na busca de informações sobre Archanjo: “Conversou
com variada gente: Camafeu de Oxóssi, Eduardo de Ijexá, Mestre Pastinha, Menininha e
Mãezinha, Miguel de Santana Obá Aré”.307 Podemos avaliar que a faceta popular de Pedro
Archanjo, amplamente conhecido na cidade, deve-se em boa parte à Obá Aré, o qual mantinha
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relações próximas com o escritor Jorge Amado, sendo citado em outras obras como O sumiço
da Santa (1988),308 Tereza Batista Cansada de Guerra (1972)309 e Bahia de todos os Santos
(1944), neste último, um livro guia da cidade de Salvador em que Obá Aré revela ter tido filho
com uma sueca, o mesmo fato ocorrido entre Archanjo e Kirsi, em Tenda dos Milagres:
Encontro no peji de Xangô, o velho Miguel Santana, o mais velho, o mais antigo dos obás
da Bahia, o derradeiro dos obás consagrados por Mãe Aninha [...] Quantos filhos você
semeou no mundo, Miguel? O sorriso modesto, a voz tranquila: 51, meu amigo, entre
homens e mulheres, um deles nasceu de uma sueca, outro de uma índia. Descemos juntos
a Ladeira do Cabula, a voz de Miguel Santana Obá Aré recorda distantes acontecimentos.
Sabe mais sobre a Bahia do que os doutores, os eruditos do Instituto, os historiadores e os
membros da Academia. Sabe por ter vivido. Foi rico e é pobre, teve mando de barcos,
hoje possui apenas o respeito do povo – bênção, Obá Aré!310

Outros personagens historiográficos também constituíram o arquétipo de Archanjo,
ainda que com menos ênfase, como o babalaô Martiniano Eliseu do Bomfim, o poeta Artur
Sales, o compositor Dorival Caymmi e o alufá Licutã, além do próprio Jorge Amado, como
confessa o escritor. De si, Amado cede à Archanjo o não sectarismo do qual se orgulha
representar, principalmente depois de sua desvinculação do PCB.311 Esse não sectarismo
estaria na forma como Pedro Archanjo combate o racismo em que vive cotidianamente, como
foi pensado seu perfil na formulação da peça teatral que o homenagearia em seu centenário:
“propunha um Archanjo sem sectarismo, consciente de sua força e da força do povo, a
defender a solução do problema brasileiro, a miscigenação, a mistura, os mestiços, as
mulatas”.312
É perceptível no texto literário como o escritor alia o significado de mestiçagem com o
não sectarismo de forma a positivar a exaltação da mestiçagem como uma flexibilidade
ideológica. No entanto, a representação que tem maior destaque no personagem Pedro
Archanjo, e que faz referência direta a sua faceta de intelectual e militante grevista, é a de
Manuel Querino, a qual iremos nos ater com mais atenção.
Se Nina Rodrigues e suas obras de cunho etnológico foram fontes referenciais para
escrita do romance, Manuel Querino e suas pesquisas não ficam atrás nesse quesito. As
similitudes de pensamentos acerca de “raça”, mestiçagem, direito dos trabalhadores, cultura
popular e igualdade social entre Archanjo e Querino são intencionalmente estabelecidas pelo
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autor. Assim como Archanjo, Querino foi um intelectual negro que desenvolveu suas teses
acerca da cultura baiana e dos aspectos gerais das “raças”, sendo um dos pioneiros nos
estudos etnológicos da cultura africana na Bahia.
Querino também atuou ativamente no movimento do operariado, da mesma forma que
o grevista Pedro Archanjo. Até mesmo os períodos de vida dos dois personagens são
similares, Querino nasce em 1851 em Santo Amaro, recôncavo da Bahia e, tal qual o
personagem fictício, foi aluno fundador do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia e da Escola de
Belas Artes, um artista e intelectual que morre em 1923, em Salvador, vinte anos antes da
morte de Archanjo, no tempo da obra. Querino serviu o exército brasileiro na guerra do
Paraguai, o mesmo fato que acontece com o pai de Pedro Archanjo, o qual o bedel não
conheceu. Antônio Archanjo morreu na guerra deixando Noêmia de Tal – conhecida por Noca
de Logunedé – grávida de Pedro, “primeiro e único filho”.313 Portanto, nota-se que a
construção desse personagem não é resultado apenas de inspiração nos personagens da vida
real, mas uma correspondência deliberada praticada pelo autor na geração dos significados
literários que intentava.
Os dois personagens que mais contribuem para a personalidade de Pedro Archanjo,
Manuel Querino e Miguel Santana Obá Até, eram negros. Tal fato é importante destacar dado
a referência que Amado faz de Archanjo durante toda a obra: o “pardo”. Tal alcunha reforça a
ideia da mestiçagem em suas intenções e efeitos, afinal, pardos são aqueles que não são
brancos e que também não são negros. Referenciar por pardos, portanto, os personagens
históricos aos quais Pedro Archanjo deve sua existência é embranquecê-los – o que se torna
uma contradição da construção do protagonista.
Fica evidente que Tenda dos Milagres e seus personagens fictícios são inspirados no
mundo negro e nos personagens negros da história, contudo, Jorge Amado pretendia uma
narrativa de exaltação ao mestiço, de tal modo, que os personagens que são chaves no enredo,
bem como os cenários coletivos construídos, necessariamente precisariam vestir a capa do
mestiço e da mistura de forma esteticamente forçada.
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Manuel Querino à direita e Miguel Santana Obá Aré à esquerda foram as principais fontes para a
construção do personagem Pedro Archanjo

Ambos os personagens, Querino e Archanjo, transitam entre a defesa do mestiço
enquanto valor incontestável da nação e a defesa do negro africano e afro-brasileiro, o que
conota orgulho étnico-racial, próprio do discurso da negritude. Notamos que na obra de
Querino, O colono preto como fator da civilização brasileira (1918), os significados da
colonização são subvertidos, o autor desloca a posição do africano, dando-o o lugar do
colonizador, aquele por quem há de se reconhecer o valor na formação cultural, material e
humana do país: “Quem quer que compulse a nossa história certificar-se-á do valor e da
contribuição do negro na defesa do território nacional, na agricultura, na mineração, na
independência, como elemento apreciável na família, e como herói em todas as aplicações
úteis e proveitosas”.314 Já na página seguinte podemos observar uma exaltação ao que ele
chamou de “colaboração das raças”: “Do convívio e colaboração das raças na feitura deste
país procede esse elemento mestiço de todos os matizes, donde essa plêiade ilustres de
homens de talento que no geral representam o que há de mais seleto nas afirmações do saber,
verdadeiras glórias da nação”.315
Jorge Amado usou da similaridade dos títulos dos seus livros dos dois personagens
para aproximá-los. Por conseguinte, Pedro Archanjo também se divide em muitos momentos
da narrativa, como vimos, entre a exaltação da mestiçagem e a exaltação da cultura negra e da
negritude. No mesmo ano da publicação do livro de Manuel Querino, Archanjo escreveria
Influências africanas nos costumes da Bahia (1918), título quase idêntico também a um artigo
de Querino publicado dois anos antes, A raça africana e os costumes na Bahia (1916),316 nos
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anais do V Congresso Brasileiro de Geografia, que aconteceu em Salvador. Neste que é o
segundo livro de Pedro Archanjo, Jorge Amado se remete a uma descoberta na pesquisa de
Querino sobre as dinâmicas de vivência africanas da cultura jêje nas práticas religiosas negras
da Bahia e quanto a presença de cucumbis,317 uma dança popular que dialoga com congadas,
que não constavam nas obras de Nina Rodrigues.
Ainda que não haja registros de embates intelectuais diretos, nem mesmo relação de
conhecimento, entre Manuel Querino e Nina Rodrigues, Amado transfere essa descoberta de
Querino para Influências Africanas nos costumes da Bahia, de Archanjo, a fim de apontar
superioridade das pesquisas de Archanjo sobre as de Argolo, esses que, diferente de seus
correspondentes na vida real, se opunham diretamente travando disputas teóricas e
estabelecendo a principal zona de contato da narrativa.
A geração de significado entre os polos “racismo” e “mestiçagem” estão
majoritariamente concentrados nesses dois personagens. Essa é uma das passagens que
podemos notar a exaltação da cultura negra:
Diziam ter o bedel Archanjo provado em livro posto à venda naqueles dias a
sobrevivência, em terreiros de candomblés da nação jeje, do culto da serpente, do orixá
Danh-gbi ou simplesmente Dan. O professor Argolo, em trabalho anterior, negara
peremptoriamente qualquer sobrevivência em terras da Bahia de tal culto: nem indício
nem notícia. Agora numa absoluta falta de respeito, ousava o pardo Archanjo exibir o
inexistente orixá, Cobra, Serpente, Danh-gbi, Dan, com peji, obrigações, trajes e
emblemas, dia de festa e legião de feitas, a dançar no terreiro do Bongó. E a história dos
cucumbis? Essa, segundo os estudantes, era antiga, já no primeiro livro o mestiço
contestara afirmações de Argolo e agora encerrava o assunto com tal cópia de provas
que...318

O permanente elogio ao mestiço, por outro lado, pode ser observado no decorrer de
toda obra, no entanto, o livro de Archanjo que mais marca o argumento de que o racismo é
uma falácia, uma vez que todos são mestiçados, portanto, iguais é em Apontamentos sobre a
mestiçagem nas famílias baianas (1928). Neste livro Pedro Archanjo se esforça no
empreendimento de grande pesquisa para descobrir a árvore genealógica das famílias baianas,
principalmente as da elite branca, que se diziam orgulhosas de seus antepassados europeus. O
livro é recebido com um grande estrondo na sociedade baiana, dado a desconstrução das
diferenças “raciais” alimentadas pelos intelectuais e pela elite de forma geral. Em suas
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pesquisas, Archanjo descobre que o próprio Nilo Argolo é seu primo distante, da linhagem
Obitiko, a mesma de Archanjo:
Aliás, o livro era a ele dedicado: “Ao ilustríssimo senhor professor e homem de letras, dr.
Nilo d’Ávila Oubitikô Argolo de Araújo, em contribuição aos seus estudos sobre o
problema de raças no Brasil, oferece as modestas páginas que se seguem seu primo Pedro
Archanjo Oubitikô Ojuobá”. Archanjo não medira nem pesara consequências. Por parente
e primo Archanjo tratou o professor de medicina legal nas cento e oitenta páginas do
livro. Meu primo para cá, meu parente para lá, meu ilustre consanguíneo. 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.319

A diferença de tempo da primeira obra de Archanjo que trata sobre a influência
africana, até a segunda, que trata sobre mestiçagens, é de dez anos, o que aponta para uma
superação no nível do aprofundamento da pesquisa de um Archanjo mais maduro
intelectualmente. A mensagem que pode ser identificada é a de que a influência da cultura
africana tem de ser destacada com o proposito de explicitar a ampla mestiçagem que gerou o
convívio do negro com o europeu. Parte-se do negro para se chegar ao mestiço no discurso
literário elaborado. As outras duas obras de Archanjo também cumprem correspondência com
as de Manuel Querino. A primeira obra a ser escrita pelo bedel, A vida popular na Bahia
(1907) e a última, A culinária baiana – origens e preceitos (1930) mostram equivalência
temática com, respectivamente, As artes na Bahia (1909) e A arte culinária na Bahia (1928)
escrita por Manuel Querino.
Da mesma forma como acontece na relação de similitude entre Nilo Argolo e Nina
Rodrigues, acontece com Archanjo e Querino: as controvérsias dos personagens históricos
não são transferidas para os personagens literários. A se ver pelas ideias evolucionistas em
alta em fins de século XIX e início do século XX as quais Manuel Querino ainda estava preso.
Na abertura de A raça africana e seus costumes na Bahia, Querino, ainda que ativo militante
contra o racismo, se alia a ideia de evolucionismo na sua fala, entendo os africanos como mais
adiantados que os índios: “consignado o nosso protesto contra o modo desdenhoso e injusto
por que se procura deprimir o africano, acoimando-o constantemente de boçal e rude, como
qualidade congênita e não simples condição circunstancial, comum, aliás, a todas as raças não
evoluídas”.320 Pedro Archanjo, por sua vez, não herda essa visão evolucionista de seu
correspondente na realidade.
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Avaliamos, portanto, que essa dupla defesa, ora do “negro”, ora do “mestiço”,
proferidas por Querino e por Archanjo, nos indica o quanto essas duas atribuições fenotípicas
se consubstanciavam enquanto discurso de luta contra a opressão do racismo no início do
século XX. Defender que todos são mestiços nesse período histórico é argumentar que não há
“raça” pura, portanto, esvaziar o conceito racial de diferenciação, por conseguinte, galgar o
negro ao posto de humanizado e rejeitar a ideia de inferioridade e degeneração – ainda que
notemos deslizes no discurso de Querino de combate ao preconceito. Não por coincidência, a
Frente Negra Brasileira, um dos primeiros grupos organizados em torno da luta negra,
endossou a exaltação da mestiçagem na década de 1930 como valor positivo, ao qual nossa
identidade deveria se espelhar, e o fomento desse discurso perdurou entre os variados
movimentos negros até meados dos anos de 1950.
O que nos chama a atenção são esses postulados discursivos serem novamente
destacados em um texto literário num período histórico em que os conceitos de mestiçagem,
negritude e racismo se resinificavam destacadamente. Tenda dos Milagres é escrito em 1969,
e nesse momento a ideia de “raça” pura já havia perdido sua força científica, portanto, a
exaltação da mestiçagem já não colaborava com a luta de emancipação negra. Se antes a
defesa da mestiçagem significava acesso civil de grupos sociais subalternizados, a partir dos
anos setenta esse discurso passa a cumprir a função de apagamento étnico e a contínua
dissolução do negro enquanto corpo político dado sua conotação homogeneizadora. Desse
modo, a função discursiva de não hierarquização das “raças” agrega um sentido de apagadora
ou encobridora das diferenças.
Nesse entendimento que buscamos centralizar os personagens eixos de Tenda dos
Milagres que representam de forma mais destacada e proliferam essa dicotomia discursiva
entre “negro”/ “mestiço”, “negritude”/”mestiçagem” na narrativa da obra. Contudo, além de
Archanjo e Argolo, outros personagens mais periféricos do enredo – que analisaremos aqui de
forma mais breve – estão incluídos nesse sistema semiótico que defendemos haver entre
negritude e mestiçagem na trama amadiana. Esse “sistema” ao qual nos referimos é composto
por múltiplos significados: personagens fictícios ditos mestiços, mas que fazem referências a
personagens negros da historiografia; cenários literários da coletividade urbana notadamente
voltados ao mundo negro – candomblé, capoeira, carnaval – e que são denominados na obra
como cenários da mistura e da mestiçagem; personagens da historiografia ligados ao universo
da negritude e citados, com seus próprios nomes na obra, em contextos literários de defesa do
mestiço; enfim, as diversas imagens literárias que intercruzam significados distintos.
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As imagens que o texto literário produz sobre a negritude estão disseminadas ao longo
de toda trama, ainda que na voz do protagonista Pedro Archanjo ela se confunda com o
orgulho do ser mestiço, alguns personagens são porta-vozes da reinvenção africana na Bahia,
a exemplo de Mãe Majé Bassã. Esse personagem representa o oráculo maior da “universidade
do Pelourinho”, como denomina Amado.
Bassã é a Ialorixá do terreiro onde Archanjo é filho de santo, exercendo o cargo de
Ojuobá, e a responsável por repassar toda a sabedoria dos ancestrais africanos e da
comunidade em que vivem ao protagonista, “Majé Bassã, a doce e temível, a prudente e
sábia”.321 O arquétipo desta personagem não faz correspondência direta a nenhum
personagem historiográfico, embora sua personalidade nos remeta às grandes matronas do
candomblé da Bahia como Mãe Aninha e Mãe Senhora, do Ilê Axé Opó Afonjá; Mãe
Pulchéria e Mãe Menininha, do terreiro do Gantois; e Mãe Olga de Alaketu, do Ilê Mariolaje
– essas que, além de comporem a personalidade de Majé Bassã, também são citadas na
narrativa com seus próprios nomes.
– Soube que tu disse que vai escrever um livro, mas sei que tu não está fazendo, o teu
fazer é só da boca para fora, tu se contenta com pensar. Tu passa a vida xeretando de um
lado para outro, conversa aqui, conversa ali, toma nota de um tudo e para quê? Tu vai ser
toda a vida contínuo de doutor? Só isso e nada mais? O emprego é pra teu de-comer, para
não passar necessidade. Mas não é para te bastar nem para te calar. Não é para isso que tu
é Ojuobá.
Então Pedro Archanjo tomou da caneta e escreveu.322

Nessa passagem fica demonstrada a grande influência e o poder que tinha Majé Bassã
sobre seus filhos de santo quando chama a atenção de Pedro Archanjo sobre sua grande
missão vocacional na vida. Os fundamentos e a sabedoria estrutural de Pedro Archanjo se
concentram no candomblé e nas orientações de Majé Bassã. Os pressupostos teóricos e a luta
que empreende o personagem estão diretamente calcados em sua experiência no âmago da
resistência negra em diáspora que é o espaço do terreiro de candomblé. Desse modo, seu
reconhecimento post-mortem enquanto um interlocutor do valor da mestiçagem como
identidade da população baiana não seria possível sem sua formação humana, espiritual e
intelectual no interior do universo negro da Bahia. De forma sistêmica, podemos concluir que
exaltação da mestiçagem por Archanjo não seria possível sem sua atuação permanente com os
princípios da negritude.
As imagens produzidas na construção de um discurso exaltador da mestiçagem, por
sua vez, também são múltiplas no texto literário, como já vimos anteriormente, porém, um
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personagem que destaca esse entendimento é a “sra. dona Isabel Tereza Gonçalves Martins de
Araújo e Pinho, de direito condessa da Água Brusca. Para os íntimos, Zabela”. 323 Trata-se de
uma senhora provinda das camadas mais altas da sociedade baiana, parente de Nilo Argolo e
que entrou em decadência financeira no fim da vida: “um dia fora a riquíssima princesa do
Recôncavo em pompa e luxo. Dona de plantações de cana, de engenhos de açúcar, de
escravos, de sobrados nas cidades de Santo Amaro, Cachoeira e Salvador [...] dissolveu a
fortuna em régios presentes, dando-os aos gigolôs”.324 Ao encomendar um quadro de um
milagre a Lídio Corró, na Tenda dos Milagres, conhece Pedro Archanjo e se torna sua grande
amiga e confidente. É Zabela quem ajuda Archanjo em sua pesquisa sobre a mestiçagem nas
famílias baianas, contando-lhe todos os cruzamentos familiares de sua genealogia que tem
conhecimento.
Conheço os podres da família, tim-tim por tim-tim, as descarações, as roubalheiras, oh,
mon cher, quelle famille! Um dia lhe conto, se quiser ouvir.
— Que mais hei de querer, madama, hoje é um dia abençoado: quarta-feira, dia de
Xangô, e eu sou Ojuobá, seus olhos bem abertos para tudo ver e de tudo saber, dos pobres
com preferência mas também dos ricos, quando necessário.
— Leve-me a assistir macumba e lhe conto a história da nobreza da Bahia.325

Zabela simboliza a cultura europeia em contato indiscriminado com a cultura popular
do Pelourinho. Torna-se querida pelos pares de Archanjo, inclusive tornando-se madrinha de
seu afilhado, Tadeu Canhoto. Sua circularidade muito bem adaptada no mundo popular,
portanto, não significa renuncia a sua origem, tendo morado em Paris em seu tempo de
riqueza, insere palavras francesas no meio de suas falas e vive a contar sua sabedoria erudita
de seus tempos de glória, o que aponta seu desprendimento quanto aos diferentes mundos que
adequa em sua vivência. Zabela é a representação do livre fluxo que Jorge Amado sugere da
cultura da mestiçagem, sem preconceito, ainda que ostente um passado escravocrata. É um
personagem que representa a harmonia que a aceitação da mestiçagem poderia gerar na
sociedade baiana.
Os outros tantos personagens da obra significam, cada qual a sua medida, o eixo
central da discussão de “raças” e mestiçagens. A narrativa de Tenda dos Milagres passa a
impressão de ser uma grande homenagem aos vários sujeitos referenciais do mundo de Jorge
Amado, tanto os do plano popular, como os das elites intelectual e financeira. O que não falta
na trama são correspondências com personagens da realidade que de alguma forma cruzaram
as perspectivas do autor. Esses personagens agrupados na trama amadiana formam um
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coletivo, o qual o escritor tenta dar uma personalidade chave até a última linha. A
característica que guia essa feitura é seu desejo de reconhecer a Bahia e seus viventes como
um grande grupo derivado dos encontros e das mestiçagens.

3.3 Múltiplas zonas de contato: a busca literária de uma identidade mestiça

Encaminhando o entendimento de que Tenda dos Milagres apresenta em sua narrativa
estratégias linguísticas e discursivas que terminam por fixar uma mensagem de elogio à
mestiçagem, persistiremos com o pressuposto elaborado no capítulo dois, sobre a noção de
zonas de contato. Diferente do que traçamos quando analisamos os espaços e territórios na
obra – o Pelourinho (popular) e a Faculdade de Medicina (erudito) – como representantes que
significam e alimentam o discurso da mestiçagem –, agora nos concentraremos em outros
planos da narrativa que também constituem a ideia de polos binários que, a partir de suas
diferenças inerentes postas em contato, produzem significados que sustentam a ideia de uma
hibridização universal. Os planos da trama a serem analisados agora estão, portanto, na
conexão entre determinados personagens do romance, fatos que se sucedem na narrativa e a
própria formatação da narrativa: capítulos e seus títulos.
Ainda que afirmemos que uma obra literária seja incapaz de desenvolver conceitos que
estão atrelados ao labor científico, não podemos perder de vista as intenções e os efeitos que
são inerentes ao ser humano e que, portanto, estão ilustrados na linguagem da arte por ele
produzida. Como traz Raymond Williams, o sujeito precisa ser problematizado em si, ainda
que entendamos as complexidades das redes de significados que o lastreiam socialmente.
“Ver a individuação como um processo social é fixar limites ao isolamento, mas também
talvez à autonomia do autor individual”. Atentando para essas nuances, as intencionalidades
de Jorge Amado no texto literário é lidar com os campos da individualidade e das diversas
formações sociais como esferas que se complementam na identificação dos significados. “Ver
a forma como formativa tem um efeito semelhante. A pergunta familiar na história literária, ‘o
que fez este autor a esta forma?’, é frequentemente invertida, tornando-se ‘o que fez esta
forma a este autor?’. Enquanto isso, dentro dessas perguntas, há o difícil problema geral da
natureza do ‘sujeito’ ativo”.326
Ao compreendermos a arte como conjugação material da experiência humana, não nos
abstemos de cogitar as intencionalidades do escritor no texto literário, não só como mediação,
mas como processo de interpretação individual do que se vive:
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Toda nossa experiência é uma versão humana do mundo que habitamos. Essa versão tem
duas fontes principais: a mente humana, como ela tem se desenvolvido, e as
interpretações trazidas por nossa cultura [...] dizer que nós vemos aprendendo a descrever
é, de fato, relacionar a visão à comunicação de uma forma fundamental. Temos várias
maneiras de descrever [...] a comunicação das novas descrições e dos novos significados
é conduzida de várias maneiras – na arte, no pensamento e no processo social comum [...]
a experiência tem de ser descrita para ser realizada.327

Com essa premissa, identificamos na obra de Jorge Amado uma urgência de
desenvolver uma identidade coletiva baiana estritamente ligada à mestiçagem. Contudo,
prescinde ressalvar que nos interessa agora as intenções literárias, fixando desde já que o
autor não foi capaz de traçar uma identidade mestiça na elaboração de sua trama, mesmo
porque seu objetivo primeiro está no campo da ficção, em representar esferas da realidade a
partir de um texto invencionado. Contudo, diante das conjunturas políticas e discursivas –
portanto, culturais – as quais o romance está inserido, também não podemos deixar de lado as
urgências do escritor no fazer de sua arte, ou seja, o que lhe era imprescindível. Urgências
que, em nossas análises, estão intimamente ligadas com o posicionamento politico-discursivo
da população da Bahia enquanto um corpo coletivo mestiço e suscetível a equalizações dessas
diferenças nos variados âmbitos das práticas e do cotidiano social.
Identificamos na obra, portanto, uma busca por uma identidade mestiça, observação
que pode ser justificada por três aspectos específicos e elucidativos sobre autor: i) as filiações
intelectuais de Jorge Amado; ii) as demandas políticas conjunturais no plano étnico-racial do
ano da publicação no país; iii) e o seu lugar de fala:328 branco, do candomblé e um dos porta
vozes proeminentes da cultura baiana. No entanto, essas justificativas só tornaram-se
plausíveis por meio da investigação do texto literário; do contrário, as questões que giram em
torno do autor não nos dariam significados por si só.
A evidência textual, a qual vem se trabalhando até aqui, é o objeto que atua como
fonte histórica e o que nos leva a investigar o autor literário como suporte incontornável nas
produções de significados históricos presentes na obra. Já, no texto literário, contradições na
construção do enredo são evidências chaves desta fonte que nos remetem a uma
intencionalidade literária que identificamos na busca por uma identidade mestiça – a exemplo
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do que avaliamos até aqui sobre os alcunhados “mestiços” na narrativa estarem caracterizando
o papel que, na vida real e palpável, é referenciado ao negro e ao mundo negro da Bahia de
início do século XX: candomblé, capoeira, dendê, carnaval, trabalho etc. A intencionalidade
em estabelecer uma identidade mestiça, portanto, pode ser notada no reverter de significados
que é dado ao signo: o candomblé – epicentro da vivência africana em diáspora, portanto, um
território essencialmente negro – passa a ser, então, território mestiço nessa formação de
discurso, constituindo-se como apropriação que o escritor faz do campo político negro,
subvertendo seu significado ao representá-lo por mestiço. Esse cenário reforça nossa posição
teórica de que a identidade é móvel e produto direto de uma concepção de grupos e esses
conjuntos de indivíduos, que discursam sobre essas identidades, não respondem, de maneira
nenhuma, por uma totalidade.
Stuart Hall argumenta, a partir da “concepção pós-moderna” de identidade, que
“dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo
que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas”.329 O que nos leva a refletir
a produção de discurso de Jorge Amado como uma elaboração regida por uma mobilidade
representativa que parte do negro e chega ao mestiço, no sentido de intercambiar identidades.
O escritor não fala sobre o negro e sim do negro, atribuindo-lhe identidades outras que não
são reivindicadas pelos indivíduos dos quais trata.
Desse modo, essa referência mestiça à cultura baiana exige do autor o que podemos
chamar de justificativa literária, que está posta nas linhas do texto através da característica de
personagens individuais e do mundo coletivo, e seus posicionamentos no desenrolar da
história. Bem como, demais escolhas ligadas ao próprio contar da narrativa e de seus tempos.
É nessa perspectiva que pensaremos na conexão de alguns personagens da obra e nos
significados da ordenação dos títulos e capítulos no romance, duas características que são
usadas como justificadoras e validadoras de um cenário mestiço, que enrobustecem a
mensagem sobre a mestiçagem constituída pela obra.
Em torno do personagem Pedro Archanjo duas conexões com outros personagens nos
chamam atenção nesse sentido: a relação amorosa com a finlandesa Kirsi e a já mencionada
relação de amizade e confidências com Zabela. É interessante que o primeiro encontro entre
Archanjo e Kirsi se dá de forma bastante abrupta na narrativa. Tudo acontece em 1903 –
passado da narrativa – grandes jornais, apoiados pela elite da cidade, empreendiam intensa
campanha contra os cortejos de carnaval formados por negros e mestiços tocando afoxé, com
cantos de exaltação à África e a Zumbi dos Palmares. “As gazetas protestavam contra o
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‘modo por que se tem africanizado, entre nós, a festa do Carnaval, essa grande festa de
civilização’ [...] a cada sucesso dos “cordões dos africanos” e a cada fracasso das grandes
sociedades carnavalescas”.330 A personagem Kirsi aparece na trama logo depois de uma
investida policial contra um desses cortejos, chamando a atenção de Pedro Archanjo:
A polícia finalmente agiu [...] proibiu os afoxés, o batuque, o samba, “a exibição de
clubes de costumes africanos”. Ainda bem, antes tarde do que nunca. Agora podem
desembarcar sábios austríacos, alemães, belgas, franceses, ou da loira Albion. Agora, sim,
podem vir. Mas quem veio foi Kirsi, a sueca, que aliás, corrija-se logo, não era sueca
como todos pensaram, disseram e ficou sendo; e, sim, finlandesa de trigo e espanto. Cheia
de espanto e chuva, na porta do Mercado do Ouro, na manhã da Quarta-feira de Cinzas,
um trejeito de medo e os olhos de infinito azul. Levantou-se Pedro Archanjo da mesa de
cuscuz e inhame, sorriu seu sorriso aberto, para ela andou direto e firme, como se o
houvessem designado para recebê-la, e lhe estendeu a mão:
— Venha tomar café.331

A relação sexual e amorosa entre Archanjo e Kirsi é uma representação inevitável da
mistura que o autor quer exaltar. A proibição dos afoxés acontece como forma de suprimir a
cultura negra, o que abriria espaço para turistas poderem conhecer o carnaval da Bahia pelo
prisma da elite da cidade, que se inspira na civilização branca europeia. No entanto, o que
acontece é o oposto: Kirsi, que representa o mais alto grau da brancura nórdica, “branca mais
branca, de alvaiade”, é quem surge numa quarta-feira de cinzas, pós-repressão, para fazer
fecundar a ideia de mestiçagem.
Observa-se que a personagem finlandesa é imposta à força na trama a fim de,
primeiramente, sustentar que a repressão não impede a tendência inerente do povo da Bahia
em se misturar e, posteriormente, reforçar ainda mais o discurso de mestiçagem com a relação
estabelecida entre a branca europeia e o negro-mestiço baiano, bem como a relação de Kirsi
com a comunidade do Pelourinho, onde a finlandesa representaria a Estrela d’Alva no Terno
de Reis: “brancos, negros e mulatos dançavam indiferentes às teorias dos catedráticos. Kirsi
ou Dedé, qualquer das duas pode ser a estrela do reisado, o povo aplaudirá com o mesmo
entusiasmo, não há primeira nem segunda, muito menos superior e inferior”.332
Na mesma quarta-feira de cinzas em que se conheceram, Kirsi e Archanjo engatam
romance que duraria por seis meses até a partida da finlandesa de volta para Europa, “outro
navio veio e a levou: permanecera quase seis meses; diziam-na sueca, só uns poucos a
souberam finlandesa, mas todos a estimaram. Acolhida sem perguntas, fora um deles”.333
Além de significar a ideia de mestiçagem em sua vivência no Pelourinho – se misturando com
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a população, nas palavras do escritor, “fora um deles” –, Kirsi engravida de Pedro Archanjo, o
que sintetiza a função deste personagem do romance: a responsável pelo fruto miscigenado
entre a branca europeia e o negro baiano, Oju (diminutivo do nome nagô do pai, Ojuobá)
Kekkonen (sobrenome finlandês da mãe), “um menino cor de bronze, mestiço da Bahia,
correrá na neve”.334 Em sua despedida, o personagem ainda rebate as insinuações de quem
trata a população do Pelourinho como selvagem e degenerada, como quem, da posição que
ocupa – branca, europeia e civilizada – validasse o humanismo daquela gente, com um toque
de pensamento evolucionista: “’Não há no mundo gente melhor do que vocês, povo mais
civilizado do que o povo mulato da Bahia’, dissera a sueca ao despedir-se na Tenda dos
Milagres, em conversa com Lídio Corró, Budião e Aussá”.335
Outra zona de contato evidente que se dá em torno de Pedro Archanjo é a conexão que
se estabelece entre o bedel e a madame Zabela. Nesse caso, desenvolve-se uma relação
fraterna de amizade e compadrinhado, uma vez que a madame se elege como madrinha de
Tadeu Canhoto, afilhado de Archanjo. Zabela tem uma atuação ativa mais constante na trama
do que Kirsi e representa um dos elos entre os variados polos que se constituem na trama:
“mundo erudito, branco e de elite” e o “mundo popular mestiço”. Do primeiro polo provém
sua origem e o segundo é local de sua fraternidade. Não restam dúvidas que este espaço
popular do Pelourinho está caracterizado em Pedro Archanjo, portanto, ao se relacionar com o
bedel, Zabela – a senhora branca, de família tradicional de elite da Bahia e de aspirações
europeias – está em contato direto com o mundo negro, chamado na obra de popular e mestiço
– uma zona de contato que se processa em imagens literárias que, junto com a miscigenação
genética, traduzem o significado mais direto da mestiçagem: o hibridismo cultural. O escritor
opta com esse personagem por construir um clima de cordialidade e proximidade possível
entre o negro e o branco, diferente do que ocorre entre Archanjo e Argolo.
Depois de se conhecerem na Tenda dos Milagres, onde a decadente senhora negociava
cada centavo da encomenda de uma pintura de milagre com Lídio Corró, parceiro de
Archanjo. De imediato se identificam e ali começa uma amizade baseada em intensa troca
cultural. Ao tempo que Archanjo se interessa em conhecer as origens das famílias tradicionais
de elite da Bahia, para desenvolver suas pesquisas sobre mestiçagens, Zabela também mostra
grande interesse em conhecer o candomblé e a cultura negra:
— O amigo chama-se Oju?
— Meu nome de cristão é Pedro Archanjo, mas em nagô sou Ojuobá.
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— Tenho vontade de ver macumba. Nunca assisti.
— Quando quiser, terei gosto em acompanhá-la.
[...]
— Refere-se o amigo a Nilo d’Ávila Argolo de Araújo? Conheço demais esse micróbio.
Somos primos pelo lado dos Araújos, fui noiva de seu tio Ernesto; no entanto, passa a
meu lado e faz que não me vê. Vende-se por muita coisa, arrota fidalguia, mas não em
minha frente.336

A partir deste dia, Archanjo e Zabela mantêm visitas constantes, por vezes na Tenda
dos Milagres, por vezes na casa de Zabela. É quando Archanjo começa a se aprofundar na
cultura erudita, como quem agrega conhecimento a fim de somar à sua sabedoria popular e
ancestral, o que o levaria a fazer frente às teses racistas dos doutores catedráticos da
Faculdade de Medicina:
Archanjo deveu a Zabela o domínio das línguas. No convívio da fidalga transformou o
francês, o inglês, o espanhol, o italiano, estudados a sós, em idiomas vivos, próximos,
íntimos. Dono de ouvido musical, falou francês de conde, inglês de lorde.
— Mestre Pedro, você nasceu para aprender a falar idiomas. Nunca
vi tanta facilidade — elogiava, satisfeita, a ex-princesa do Recôncavo.
[...]
Sentada na cadeira austríaca de balanço, a velha semicerrava os olhos enquanto mestre
Pedro lia em voz alta versos de Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, os poetas de Zabela: os
volumes ricamente encadernados recordavam tempos de grandeza, as rimas traziam de
volta paixões e amantes. Zabela suspirava, embalada na voz macia de Archanjo a castigar
na pronúncia.337

Em contrapartida, Archanjo levara Zabela a conhecer os mistérios do candomblé,
como firmado no combinado entre os dois. A madame compareceu na festa de Ogum, sendo
recebida por Majé Bassã:
Pimpona na cadeira de braços reservada aos convidados de honra, Zabela acompanhou as
cerimônias com extremo interesse. Punha-se de pé para ver melhor, em gestos nervosos, a
mão no peito, exclamações francesas, nom de Dieu!, zut, alors!: na hora da descida dos
orixás ao som do adarrum, no choque das espadas dos Oguns em luta, na dança de
Oxumarê, cobra de ventre preso à terra, meio homem meio mulher, macho e fêmea ao
mesmo tempo [...] Zabela beliscou de cada prato, adorava comida de dendê, infelizmente
fazia-lhe mal ao fígado. Quando os foguetes começaram a subir, anunciando o regresso
dos orixás, a anciã saiu quase a correr, não queria perder o menor detalhe da macumba.338

Além dos signos destacados da personagem Zabela que remetem a uma mistura e leva
a reforçar a ideia de flexibilidade no convívio entre dois mundos postos como diferentes, a
função do personagem na trama também se destaca como uma propulsora da mestiçagem. A
primeira observação se dá quanto às informações que a madame passa para Pedro Archanjo
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sobre as famílias de elite da Bahia, o que se torna material precioso na construção do livro do
bedel, Apontamentos sobre a mestiçagem nas famílias baianas, de argumento mais bem
estruturado sobre a presença de intercruzamentos culturais e genéticos nas arvores
genealógicas das famílias tradicionais, ditas de “raça” pura, na Bahia.
A segunda observação é em relação à função de guardiã do romance entre Tadeu
Canhoto, afilhado seu e de Archanjo, e Lu, a garota branca de elite. Durante muito tempo,
Zabela é a única que sabe do romance e cede sua casa para os encontros proibidos do casal,
dado suas diferenças étnico-raciais. Zabela é uma incentivadora da mistura em todos os
planos, característica que garantiu a simpatia de Archanjo.
Tadeu e Lu são personagens que juntos também representam uma zona de contato.
Tadeu, filho de Negra Dorotéia, é um filho de Archanjo não revelado e que o toma como
padrinho quando Doroteia encarrega o bedel de cuidar do jovem que tem inclinações para os
estudos. O personagem Tadeu Canhoto, em sua própria trajetória, significa a ideia da
mobilidade social – o indivíduo que negro e pobre consegue galgar espaço social e se
embranquecer através do caminho dos estudos. Lu, uma colega de preparatório, cumpre a
função de mais um estágio do embranquecimento de Tadeu, ao se casarem mesmo a
contragosto da família da menina. O casamento é parcialmente consentido por dona Emília,
mãe de Lu, que, dado o título de “doutor engenheiro” de Tadeu, cede à ideia com ressalvas:
Em casa de Zabela, Pedro Archanjo escuta a moça a repetir as mesmas palavras de
Tadeu:
— Pode ser que nesses meses eu convença os velhos.
— Acredita possível?
— E se eu lhe disser que mamãe já está meio abalada? Ainda ontem me disse que Tadeu
é um bom rapaz, não fosse…
— …negro…
— Imagine que ela, falando de Tadeu, já não diz negro: “Se não fosse moreno tão
queimado…”.339

A mensagem que se destaca é que a ascensão socioeconômica de um indivíduo altera a
percepção social de sua cor. Portanto, além do personagem Tadeu representar a ideia de
mestiçagem em sua própria trajetória, essa zona de contato se torna completa com o seu
casamento com Lu – nesse momento se estabelece a quebra da barreira que possibilitará um
fruto miscigenado dessa união. Jorge Amado, mais uma vez, confunde a questão do
preconceito de cor com o preconceito de classe, sempre apontando a mestiçagem como um
fator mais forte do que qualquer convenção ou arbitrariedade social. O destino do casal na
trama se encerra com a viagem para Paris, onde Lu, que já havia abortado três vezes, faria
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tratamento para engravidar, o que inclui a ideia de que a própria ciência – a mesma que nas
épocas de Archanjo funcionava como legitimadora do racismo e da segregação – agora
contribui para a constituição da mestiçagem.
Para finalizar as zonas de conato que observamos nas conexões entre os personagens
da obra, voltemos ao tempo presente da narrativa, em 1969, com a chegada do americano,
James D. Levenson, se faz evidente outra constituição de polos binários em potencial contato.
O doutor americano, prêmio Nobel, chega à cidade com prestigio de chanceler, como quem
traz luz e sabedoria a um povo atrasado. No entanto, o que caracteriza o personagem do
pesquisador é o contato com a população negra e mestiça do Pelourinho, lugar de onde Pedro
Archanjo derivou suas pesquisas, além de não esconder o interesse pelas mulatas do país
tropical: “mais curioso da vida popular e dos encantos de Ana Mercedes do que do trato das
personalidades eminentes”.340
A conexão que se estabelece entre a Ana Mercedes – a então namorada do sociólogo
Fausto Pena, que empreende pesquisa sobre Archanjo a mando de Levenson – constitui a zona
de contato que queremos destacar: o branco, erudito e americano representando um polo e a
mulata baiana o outro, união que denota a ideia de intenso colonialismo cultural. De fato, o
que buscava o americano era justamente a elogiada mestiçagem predita por Pedro Archanjo
sobre a Cidade da Bahia:
Num de seus livros, Archanjo escrevera: “A formosura das mulheres, das simples
mulheres do povo, é atributo da cidade mestiça, do amor das raças, da clara manhã sem
preconceito”. Fitou mais uma vez aquele umbigo em flor, umbigo do mundo, e disse em
seu correto e duro espanhol de universidade norte-americana:
— Sabem com que eu compararia a obra de Pedro Archanjo? Com a senhorita aqui
presente. Ela parece uma página de Mister Archanjo, igualzinha (“igualita”), sem tirar
nem pôr.341

O americano estava disposto a reviver o elogio à mestiçagem propalada por Pedro
Archanjo, e Ana Mercedes era só mais uma das mulheres que viam no estrangeiro um
passaporte de ascensão social, bem como o simples fato de sê-lo uma novidade requisitada. O
escritor nesse momento relega às mulheres mais uma vez o papel de objeto sexual e de desejo,
contribuindo literariamente com uma posição de subserviência da mulher brasileira ao homem
estrangeiro: “As mulheres estremeceram, em uníssono suspiraram [...] algumas daquelas
donas possuíam merecimentos outros além da formosura, da elegância, das perucas, da
competência na cama [...] Ana Mercedes antecipara-se e pusera o másculo expoente da
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ciência sob seu controle”.342 De todo modo, é Ana Mercedes quem leva o americano para se
misturar à cultura popular da Bahia na busca pelos rastros de Arcanjo, no que se estabelece
mais um discurso eloquente de exaltação à mestiçagem:
Foram dias cheios: em companhia de Ana Mercedes, Levenson correra a cidade, intrépido
andarilho, metido nos becos, nas ladeiras, no pântano dos Alagados, na zona, nas igrejas
barrocas de ouro e azulejos. Conversou com variada gente: Camafeu de Oxóssi, Eduardo
de Ijexá, Mestre Pastinha, Menininha e Mãezinha, Miguel de Santana Obá Aré. Fugiu dos
notáveis e recusou jantar de homenagem [...] Foi comer vatapá, caruru, efó, moqueca de
siri mole, cocada e abacaxi no alto do Mercado Modelo [...] No candomblé de Olga, filha
de Loco e de Iansã, no Alaketu, reconheceu os orixás dos livros de Archanjo [...] Apoiado
em seu reluzente paxorô, Oxalá veio dançando até ele e o acolheu nos braços. “Seu
encantado, meu pai, é Oxalufã, Oxalá velho”, disse-lhe Olga, levando-o para ver os pejis.
[...] As horas da noite, das três curtas noites baianas, foram para a cama e o amor, as
longas pernas da moça, as ancas, os seios morenos, o perfume de trópico, o riso insolente,
destemida:
— Vamos ver, seu Gringo, se você presta para alguma coisa ou é só fachada — dissera
ela na primeira noite, arrancando a pouca roupa.
— Vou lhe ensinar o que vale uma mulata brasileira.343

Passamos agora a refletir sobre o que chamaremos de intencionalidades discursivas na
ordenação da narrativa. O que nos chama a atenção é a relação que tanto o enredo quanto a
ordenação da narrativa mantêm com a estética da literatura de cordel. Essa observação,
provinda da própria materialidade do texto literário, está no fato de a literatura de cordel ser
uma das mais antigas manifestações populares no país, caráter que acaba por consubstanciar a
ideia constantemente trazida pelo texto amadiano de que no Pelourinho a “cultura popular”
fazia frente à cultura erudita dos grandes catedráticos. Fato é que a ideia de “popular” auxilia
o discurso da mestiçagem, justamente pelo borramento étnico que o termo traz. A prospecção
de uma cultura negra, portanto, se dilui durante o livro variadas vezes na escolha da alcunha
de sujeitos e grupos como “popular” ou mesmo como “trabalhador”. Dentro do espectro
“popular” cabem todos que, de certa forma, se orientem pelas práticas das populações que se
localizam nas camadas inferiorizadas das classes sociais. Portanto, vemos a presença da
literatura de cordel na obra como estímulo à ideia de cultura popular, que, por sua vez se
remete de forma genérica ao mestiço e às mestiçagens.344
Comecemos pelo enredo: diversas referências à literatura de cordel podem ser
encontradas no decorrer da história. A própria Tenda dos Milagres, que é o título do romance,
tomada como a reitoria da “universidade popular”, e onde trabalham o personagem principal
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Pedro Archanjo e seu amigo fraterno Lídio Corró, trata-se de uma oficina de criação popular
que, dentre outras atividades, pratica-se a técnica da xilogravura na feitura de telas de
milagres e na impressão de folhetos de cordel dos grandes cordelistas da Bahia: “Lídio Corró,
riscador de milagres, flautista e festeiro, montara diminuta tipografia na ladeira do Tabuão:
imprimia volantes e anúncios para lojas da redondeza, para os cinemas da Baixa dos
Sapateiros, compunha fascículos de trovadores, literatura de cordel vendida em mercados e
feiras”.345
Lídio é um dos grandes produtores dessa cena popular, o que coloca a literatura de
cordel como ambiência central da obra: “os trovadores imprimiam os folhetos a crédito,
pagando aos poucos, à proporção da venda. Lídio se transformara praticamente em
financiador da literatura de cordel”.346 Muitos personagens figurantes do romance são citados
como trovadores, riscadores de milagres e de capas de folhetos de cordel, destaca-se que a
atividade não se resume a Tenda de Corró e Archanjo, mas que esses fazeres são inerentes a
esse território e as histórias da cultura popular no território do Pelourinho são significadas
através da linguagem do cordel:
São vários os riscadores [...] Esses pintores primitivos chamam-se João Duarte da Silva,
mestre Licídio Lopes, mestre Queiroz, Agripiniano Barros, Raimundo Fraga. Mestre
Licídio abre também gravuras na madeira, capas para folhetos da literatura de cordel.
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.347

O próprio embate intelectual que ocorre entre o antagonista Nilo Argolo e o
protagonista Pedro Archanjo é narrado e cantado em versos pela métrica do cordel, após a
repercussão da conversa entre os dois ter disseminado entre a população do Pelourinho, e
rendido registro nos jornais: “um epigrama de Lulu Parola, jornalista de grande prestígio na
época, comentando os acontecimentos com graça e mordente humor [...] Teve assim Archanjo
a poesia a seu favor: a popular, a redondilha de cordel, e a do bardo em voga na gazeta e nos
salões”.348
Quanto à ordenação da narrativa e suas características, mais proximidades com o
universo estético da literatura de cordel. O próprio contar da vida de Pedro Archanjo é
invariavelmente baseado no que se ouvir falar pela boca de diversos personagens, como conta
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Fausto Pena da pesquisa sobre o bedel: “Jamais consegui estabelecer o limite entre a
informação e a invenção, a realidade e a fantasia”.349 Denota-se uma história construída com
base na oralidade e que exclui precisões de fatos, característica do cordel cantado por
repentistas, nos quais são intercruzados fatos do conhecimento popular com invenções bem
costuradas ao que se narra.
A hipérbole é outra característica da narrativa que se assemelha ao cordel. Ao tempo
que o personagem, Fausto Pena, narra a vida de Archanjo, a partir de informações coletadas
em sua pesquisa, o narrador onisciente narra de forma épica diversas passagens da história,
tendo o exagero como característica chave, sempre as voltas com afirmações do tipo: “o maior
já visto”, “o inigualável”.
Os grandes títulos dos capítulos também são inspirados nas histórias de cordel, onde o
título cumpre uma função de resumo do que quer se contar, a fim de prender a atenção dos
ouvintes antes do desenrolar da narrativa, uma vez que as histórias de cordéis são
massivamente passadas de forma cantada. Nos títulos de Tenda dos Milagres, igualmente, por
vezes se antecipam e ou sintetizam os fatos que serão narrados: “De como o poeta fausto
pena, bacharel em ciências sociais, foi encarregado de uma pesquisa e a levou a cabo”350 ou
“Onde se conta de entrudos, brigas de rua e outras mágicas, com mulatas, negras e sueca (que
em verdade era finlandesa)”.351
É notável também que o universo popular que traz a literatura de cordel não é uma
imposição forçada de Jorge Amado em sua Tenda dos Milagres, a fim de fazer valer ainda
mais o discurso da mestiçagem, mesmo que este tema cumpra essa função no cômputo geral
do romance. Não podemos observar como deliberada imposição, pois, esse universo já se
fazia presente em sua vida – a sua própria obra e história foi contada por versos de cordéis;352
obras como Jubiabá e Gabriela Cravo e Canela também trazem diversas nuances inspiradas
nesse universo. Portanto, o heroísmo épico e megalômano atribuído a Pedro Archanjo é parte
dessa inspiração – na obra, Archanjo é colocado como o grande etnólogo do país – e,
concomitantemente a cultura que lhe é extensão, também é conveniente ao autor sobrevoar
esse universo, a fim de exaltar os signos da cultura popular e da mestiçagem que lhe são caros
nesta narrativa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proliferação de entendimentos sobre o conceito de “raça” que substanciou a
intelectualidade do país a partir do século XIX em diante, difundindo justificativas para a
prática do racismo na sociedade brasileira, é uma área de estudo intensamente povoada por
historiadores, antropólogos, sociólogos, críticos literários e pesquisadores de demais campos
do conhecimento. O racismo seguiu assumindo diferentes formas de atuação entre os
indivíduos no decorrer da história. Um fator, portanto, que não se alterou nessa prática foi o
seu caráter discursivo. O sistema de linguagem ao qual estiveram subordinados os
significados do racismo constituíram discursos diferentemente regulados nos variados
períodos históricos. Através de uma perspectiva construtivista, podemos afirmar que a
formação discursiva da qual provém o racismo produziu conhecimento e o reconhecimento
dessa prática, uma vez que a episteme só tem sentido se estiver inserida em um discurso.
Ainda que assumamos um mundo material pré-existente, consideramos que a materialidade
tal qual não produz conhecimento fora do discurso e de suas ramificações de sentido.
O estudo sobre os sentidos do discurso sobre “raça” e racismo na expressão de Jorge
Amado, através de sua Tenda dos Milagres, contribuiu para uma percepção local e específica
dos significados acerca destes conceitos na Bahia do início do século XX, até 1969, data de
publicação da obra. A perspectiva amadiana artístico-literária, que nos serviu como fonte
referencial, produziu diálogos com muitos desses cenários discursivos. Portanto, são também
significativas as nuances que existem em torno do próprio autor da arte como indivíduo: um
artista baiano de grande alcance midiático, branco, expoente da elite intelectual da cidade, de
diversas conexões afetivas em seu convívio, e que também foi um sujeito que funcionou como
um elo entre a cultura negra e a hegemonia artística e política da Bahia, por sua vivência, e
fácil entrada, no mundo negro.
Pesquisar o discurso, neste caso literário, como rastro histórico, que diz sobre sujeitos
historiográficos, conjunturas políticas e culturais, e percepções sobre panoramas sociais, nos
leva a considerar as supracitadas características, entre outras, presentes na vida deste escritor.
Certos, portanto, de que o entendimento de Jorge Amado sobra “raça” e racismo passa por
suas referenciações acerca do que se constitui o discurso da mestiçagem, exploramos Tenda
dos Milagres como expoente desse discurso em sua produção literária. A busca da
compreensão deste termo na sua obra, portanto, só pôde ser executada em virtual debate com
os outros múltiplos discursos historiográficos que pautaram o termo enquanto conceito, o que
estabeleceu correlações com o que Amado profanava enquanto artista e enquanto sujeito de si.
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As investigações preliminares sobre as fontes desta pesquisa – Tenda dos Milagres e
Jorge Amado enquanto autor e enquanto indivíduo, em suas expressões de vida – revelaram
obviedades e contradições. As obviedades estão no campo do combate ao racismo na
sociedade brasileira, provindo de um militante de esquerda que lutava por justiça e bem-estar
social como urgência primeira para consolidação de uma república democrática, ainda que
uma democracia fincada em valores nacionalistas excludentes. Essas referidas obviedades
estão marcadas no seu fazer literário, bem como na sua participação como indivíduo político:
em entrevistas, nas suas expressões cotidianas e na própria atuação na engrenagem políticopartidária da qual fez parte. As contradições que avaliamos, no entanto, estão no campo
contrário, não contra o que se lutava, mas pelo que se lutava: o reconhecimento da
mestiçagem e da mistura como ethos da sociedade baiana, o que, no discurso amadiano,
consequentemente estende-se à sociedade brasileira.
Uma indagação, reforçada por duas perguntas sobre a cultura brasileira – que reflete o
termo pelo seu prisma nacionalista – foi transferida para as nossas fontes: por que a questão
da integração ou homogeneização cultural, que no correr histórico deflagrou rupturas, como
guerras civis e militares em diversos contextos globais, no Brasil não mobilizaram ações
coletivas semelhantes? Por que no Brasil há uma história profunda de racismo contra negros,
índios e, mais recentemente, o racismo xenófobo contra imigrantes não europeus e, ainda
assim, o discurso da mistura – sustentado pela ampla miscigenação – prevaleceu hegemônico
e, variadas vezes, legitimado institucionalmente como o discurso tradutor de nossa identidade
nacional? Essas foram as questões chave na abordagem de nossas fontes, o que resultou nesta
dissertação, que investigou o que há de intercambiado no discurso amadiano de Tenda dos
Milagres, e do autor como sujeito social, que puderam ser historicizados e analisados como
mediações de um discurso que se faz mais amplo.
A partir dessas fontes e desse objeto de estudo, e ainda do método como foram
abordados – investigando o autor, sua relação com a historicização do termo/conceito que nos
motivou à pesquisa e a fonte literária como material eloquente de sua expressão – que
procuramos efetuar uma pesquisa de caráter historiográfico. Decidimos, portanto, dividir a
“contação” desta pesquisa por partes que se complementam e que nos vão revelando,
coerentemente, o significado geral do que foi investigado, são elas: i) a relação entre autor,
obra e termo/conceito, o que nos permitiu entender o escritor como peça fundamental para
análise de uma obra literária, bem como a apresentar a obra e suas conexões conjunturais com
o tema da mestiçagem; ii) a abordagem tanto do texto literário como do autor à cidade de
Salvador, de forma que estabelecemos pontes entre a construção do termo na obra e a
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representação da cidade em seus microcosmos – essa esfera de análise da obra e do autor,
portanto, não foi uma deliberada opção de abordagem pesquisa, mas a busca pelo
entendimento deste âmbito densamente evidenciado nas fonte; iii) Por fim, a análise textual
específica de Tenda dos Milagres, guiados pelos significados de suas múltiplas representações
na relação com o discurso sobre mestiçagem que se forma em sua narrativa.
A cada etapa elencada podemos atribuir pequenas conclusões que se somam ao
cômputo final da feitura da pesquisa. No primeiro instante desta dissertação pudemos aferir os
lugares de onde provém a tradição da formação de discurso de Jorge Amado sobre “raça”,
racismo e mestiçagem e que também mantém relação com a abordagem temática de Tenda
dos Milagres. Identificamos, portanto, que o entendimento pelo autor desses três verbetes
supracitados, amplamente conceituados na historiografia, se aproxima dos significados a eles
dados na primeira metade do século XX, e essa aproximação de sentidos também pode ser
notada na obra, ainda que esta date de um período posterior. O romance é uma denúncia do
racismo praticado no começo do século, período recém-saído da escravização, quando a
discriminação social ainda estava ligada a uma ideia de pureza racial e que o convívio e o
cruzamento entre os diferentes levaria a uma contínua degeneração das raças. O discurso
sobre mestiçagem serve ao autor e à obra como combate desse racismo, ideia que se aproxima
dos estudos sociais que fecundaram a partir de 1930, que tentaram redefinir as balizas da
identidade nacional baseada numa possível permissividade provinda da miscigenação e das
mestiçagens culturais.
As referenciações que observamos, portanto, nos sugeririam dois dissensos chave
entre o expressado pela obra – e pelo autor com sujeito social – e a vivência temporal e em
materialidade de Jorge Amado: i) a materialidade diz respeito às suas vivências no candomblé
e no universo negro baiano – portanto, a contradição de viver nesses ambientes e defendê-los
politicamente, não como culturas negras multiétnicas de matriz africana, mas como lugares
próprios do mestiço e da mestiçagem. Por essas circunstâncias, a mestiçagem propalada é
dotada de um adorno discursivo que, em realidade, se referencia na cultura negra; ii) o
segundo dissenso provém da referência temporal, pois o emprego da exaltação da mestiçagem
em 1969, marco de elaboração da obra, não denotava mais um discurso de vanguarda e seu
uso imposto à consciência evidencia intencionalidades politico-discursivas na escolha desta
tematização. Essas questões nos fizeram imergir na historicização do conceito de mestiçagem,
nas relações afetivas que Amado mantinha com a cultura negra baiana e como os conceitos de
ideologia e de mediação sustentavam seu fazer artístico.
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Em seguida, já partindo do entendimento que existe uma construção da ideia de
mestiçagem na obra, procuramos as evidências textuais de Tenda dos Milagres que
alimentassem esse discurso de misturas nos variados campos da vida baiana e as contradições
nesse mesmo texto que refletisse os dissensos, que aqui elencamos, desse construto. A
primeira evidenciação literária é observada quanto à representação da cidade de Salvador na
obra. O que nos aponta para intenção de associar a ideia de mestiçagem a um lugar como
possível território de nascedouro de uma identidade mestiça. No entanto, essa identidade se
choca quando o que se referencia na obra são os territórios negros, os quais, no afã do
discurso, são alcunhados por “território da mistura”. Essa observação nos leva a investigar as
representações literárias que dizem respeito aos processos de periferização da população
negra de Salvador, acarretado pela modernização e pelo ideal de civilidade; a diáspora negra
disposta na urbe baiana; e a estratégia narrativa do autor em estabelecer, o Pelourinho – um
dos epicentros simbólicos e materiais da resistência negra no Brasil –, como um território de
zonas de conato entre polos binários – a exemplo da cultura popular e da cultura erudita –, a
fim de estabelecer significados de exaltação da mestiçagem.
Por fim, adentramos nas demais representações literárias da obra que nos apontam, ora
para “imagens negras” e ora para “imagens brancas” em convívio, denotando permissividade
e abertura para o surgimento de uma terceira via mestiça. Por esse entendimento, adentramos
nas tramas que não têm relação temática direta com as questões de “raça”, racismo e
mestiçagem, mas que a ela chegam pela condução narrativa; a representação dos personagens
que compõem a obra e suas expressões por vezes negras, por vezes mestiças, o que nos
suscita momentos de exaltação da negritude e de exaltação da mestiçagem, associando suas
representações com personagens da realidade, método que nos ampliou panoramas
historiográficos; além de outras múltiplas zonas de contato que puderam ser observadas
enquanto representação na obra, não diretamente associada com o espaço geográfico, como
notadas no uso do Pelourinho, mas dispostas nas situações do enredo e nas relações e
conexões entre determinados personagens.
Jorge Amado esteve em busca de uma identidade mestiça em Tenda dos Milagres, não
como conceito – que não é objeto próprio de uma obra de arte –, mas como discurso artístico.
Amado recorreu à abstração da “cidade mestiça” como um modo de reafirmar sua
contribuição discursiva sobre o problema corrente do racismo. Todavia, nos é importante
destacar que sua busca literária se materializou em tantos outros discursos, e o de maior
destaque, a nosso ver, foi o que reproduziu as imagens da riqueza cultural provinda da
população negra da Bahia.
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