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RESUMO 

 

RAINHO, Rodrigo. A identidade miscigenada em Tenda dos milagres, de Jorge Amado. 

2016, 124f. Dissertação de mestrado – Literatura e Crítica Literária. Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

Este trabalho estuda o romance Tenda dos milagres, de Jorge Amado, publicado em 1969. 

Tem como objetivos apreender as diferentes vozes que se cruzam na narrativa, para inscrever 

a utopia de uma civilização brasileira miscigenada, assim como refletir sobre a construção 

narrativa que opera o passado e o presente em busca de uma identidade nacional. Para atingir 

esses objetivos, selecionaram-se os questionamentos: até que ponto a narrativa multifacetada 

e não linear de Tenda dos milagres inscreve uma perspectiva miscigenada, híbrida, para a 

sociedade brasileira? Como a narrativa constrói essa utopia? Orientam a reflexão as seguintes 

hipóteses: Tenda dos milagres articula o caráter negativo da miscigenação, operando uma 

consciência coletiva na construção de uma sociedade fraterna; a duplicidade de narradores em 

dialogia constrói uma narrativa miscigenada de vozes em contraponto; a personagem Pedro 

Archanjo sintoniza o pensamento do narrador/autor na construção de uma sociedade híbrida, 

utópica. O trabalho faz um recorte sobre miscigenação, racismo e formação histórica 

brasileira, apresenta também a visão da crítica literária sobre a obra e seu escritor, assim como 

mostra o posicionamento crítico de Jorge Amado. A fundamentação teórica centra-se em 

estudiosos como: Sérgio Buarque de Holanda, Kabengele Munanga, Antonio Candido, 

Fernando Segolin, Roland Barthes, Paul Zumthor. Entre as considerações finais, ressalta-se a 

construção de uma tenda amadiana – transgressora e libertadora, resistente e resiliente, 

insistente e persistente – a pregar uma identidade híbrida possível para a sociedade brasileira.       

 

Palavras-chave: Jorge Amado; Tenda dos milagres; Memória; Vocalidade; Identidade; 

Miscigenação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

RAINHO, Rodrigo. The miscegenated identity in Tent of miracles (Tenda dos milagres), 

Jorge Amado. 2016, 124f. Master's thesis - Literature and Literary Review. PUC - Pontifical 

Catholic University of São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 

This work analyzes the novel Tent of miracles (Tenda dos milagres), by Jorge Amado, 

published in 1969. It aims to grasp the different voices that cross the narrative, to insert the 

utopia of the mixed-race Brazilian civilization and to ponder on the narrative construction that 

deals with the past and the present, in search of a national identity. In order to achieve this 

objective, some questions arose:  to what extent the multifaceted and non-linear narrative of 

Tent of miracles (Tenda dos milagres) creates a hybrid, mixed-race perspective for the 

Brazilian society? The following assumptions guide the reflection: Tent of miracles (Tenda 

dos milagres) articulates the negative aspect of miscegenation, operating a collective 

consciousness to build a fraternal society; the duplicity of dialogic narrators creates a plot 

with mixed voices in counterpoint; the character Pedro Archanjo tunes the mind of the 

author/narrator in the construction of a hybrid utopian society. The work makes a portrait of 

the miscegenation, racism as well as of the historical formation of Brazil. It also presents the 

vision of literary criticism regarding both the novel and the author, showing at the same time 

the critical viewpoint of Jorge Amado. The theoretical framework is centered on scholars such 

as: Sérgio Buarque de Holanda, Kabengele Munanga, Antonio Candido, Fernando Segolin, 

Roland Barthes, Paul Zumthor. Among the final considerations, it is emphasized the 

construction of an Amadian tent - a transgressive and liberating, tough and resilient, insistent 

and persistent work - preaching a hybrid identity possible for the Brazilian society. 

 

Keywords: Jorge Amado; Tent of Miracles; Memory; Vocality; Identity; Miscegenation. 
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INTRODUÇÃO 
 

É preciso viver a vida ardentemente, com amor. E, quando digo isso, quero 

dizer amor por essa terra que é nossa, por esse chão tão sofrido e tão belo e 

por esse povo tão extraordinário, esse povo mestiço. Nós somos o único país 

mestiço do mundo. (AMADO, 1988, p.57). 

 

A miscigenação é fator preponderante na formação do povo brasileiro, desde a 

colonização, passando pela imigração, até os dias de hoje. Esse fenômeno biológico e cultural 

não deixa de ser tema da literatura brasileira. A formação dessa identidade brasileira 

miscigenada na literatura, que remonta aos tempos de Gregório de Mattos, no século XVII, 

com participação decisiva de José de Alencar no século XIX, apareceu com diversas formas e 

finalidades. 

Durante o romantismo, essa identidade era mais idealizada, focada no índio e no 

cruzamento com o branco. Iracema, publicada em 1865, é obra emblemática, que mostra a 

situação inferiorizada do indígena, na condição de vítima da colonização, a supremacia do 

branco e a resistência do índio na preservação de sua cultura. O personagem Moacir 

representa o primeiro mestiço cearense, fruto da união de índia com o português Martim. 

Em 1969, Jorge Amado publica Tenda dos milagres, que enfatiza o problema das 

raças, mas agora traz uma suposta solução: a mistura. Apesar de ser obra de ficção, transmite 

de modo implícito um manifesto antirracista e propõe união, paz, uma nação inter-racial, 

multicultural e sincrética. 

Para pregar a tese de que “não há outra solução para o problema das raças no mundo 

senão a mistura” (AMADO, 1988, p.22), o escritor baiano constrói uma escritura com tempos 

narrativos alternados, no período de 1900-1940 a 1968, ano vivido pelo escritor na ocasião em 

que escreveu a obra.  

Com uma narrativa em que dois tempos narrativos se alternam a cada capítulo, a obra 

escancara visões distintas sobre o protagonista, Pedro Archanjo, homem popular e antirracista 

convicto. Os eixos temporais provocam reflexão sobre memória e identidade. Com ironia e 

sarcasmo, o narrador e o narrador-personagem, o jornalista Fausto Pena, apresentam a 

sociedade de 1968. 

As questões da memória e da voz são elementos importantes para fundamentar o 

manifesto antirracista de Tenda dos milagres. A deterioração da biografia do herói realça um 

problema crucial da identidade brasileira: o apagamento das raízes culturais com a 

desvalorização de seus valores e o esvaziamento da identidade nacional, o que induz os 



10 

 

brasileiros a acreditarem que tudo o que vem de fora é bom e melhor, e o que é nosso (não 

presta) é menor ou não vale tanto. As personagens recuperam esse passado esquecido. A 

conservação do herói e de sua obra é fundamental para retomar a luta antirracismo. 

Tenda dos milagres foi escolhida, para este estudo, por inscrever a identidade 

brasileira miscigenada. Além do foco na luta pelos direitos humanos, pela igualdade entre 

raças, com integração e harmonia, as ações das personagens buscam liberdade de culto 

religioso e liberdade de expressão e ainda reagem aos regimes políticos ditatoriais de Getúlio 

Vargas (1930-1945), Castello Branco (1964-1967) e Costa e Silva (1967-1969). 

Nosso objetivo é apreender as diferentes vozes que se cruzam na narrativa, para 

inscrever a utopia de uma civilização brasileira miscigenada, assim como refletir sobre a 

construção narrativa que opera o passado e o presente em busca de uma identidade nacional. 

O narrador descreve o espaço, o Pelourinho de 1907, logo no início, quando o 

protagonista Pedro Archanjo imprime a obra “A Vida Popular na Bahia” – que trata do “viver 

baiano” (AMADO, 2008, p.16)* – na oficina de tipografia da Tenda dos Milagres, onde 

reside e trabalha o amigo Lídio Corró, pintor dos quadros que retratam milagres que 

aconteceram no dia a dia dos seus clientes.   

A tese de identidade nacional miscigenada, inscrita pelos narradores e as personagens, 

nasce da inspiração e da observação de Pedro Archanjo, que escreve sobre os costumes da 

Bahia e discute sobre o racismo e o preconceito racial contra o negro e o mulato. Archanjo é 

Ojuobá, os olhos de Xangô, mulato que recebeu a missão de escrever. “Uma versão circula 

entre o povo dos terreiros, corre nas ruas da cidade: teria sido o próprio orixá quem ordenara a 

Archanjo tudo ver, tudo saber, tudo escrever. Para isso, fizera-o Ojuobá, os olhos de Xangô” 

(p.90). Aos vinte e poucos anos, ele já tinha a mania de “anotar histórias, acontecidos, 

notícias, casos, nomes, datas, detalhes insignificantes, tudo o que se referisse à vida popular” 

(p.90). Escreve três livros que discutem o problema das raças. Um deles, o mais polêmico, é 

“Apontamentos sobre a Mestiçagem nas Famílias Baianas”, que provoca alvoroço e a revolta 

da elite, inconformada com a afirmação de que “somos todos mulatos”. 

 

 

 

_______________________ 

*AMADO, Jorge. Tenda dos milagres. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. Todas as outras 

citações, quando não devidamente indicadas, foram extraídas dessa edição e vêm acompanhadas 

somente das indicações das páginas. 
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Para o estudo do romance Tenda dos milagres, é imprescindível analisar seu autor, que 

capta elementos de sua vida e da sociedade para criá-lo. Muitas personagens têm forte ligação 

com ele, são amigos, pessoas que admira. O estudo de sua biografia ajuda a compreender o 

viés político-ideológico, inscrito em suas obras. Nascido em Itabuna, sul da Bahia, aos 10 

anos, Amado já escrevia, distribuindo textos jornalísticos aos vizinhos. Filho de fazendeiro, 

muda-se ainda na juventude para Salvador, conhece jovens carentes com dificuldade para 

sobreviver e manter os estudos, entra em contato com a difícil realidade dos pobres e 

miseráveis, “prostitutas” e “vagabundos” que inspiram a criação de suas histórias e 

personagens. Aos 22 anos, integra a Academia dos Rebeldes, que se opõe às ideias do 

Movimento Modernista de 1922, com o slogan “Somos modernos, sem ser tão modernistas”. 

Entre 1931 e 1934, publica três obras que considera ensaios de um aprendiz de escritor: País 

do Carnaval, Suor e Cacau. Em 1935, lança Jubiabá, obra que mostra a condição do negro 

oprimido na década de 1930.  

Publica Mar Morto em 1936 e Capitães da Areia em 1937, escritas durante a Ditadura 

Vargas. Nessa época, é preso por participar da Intentona Comunista. Perseguido e espionado 

pela polícia, suas obras são queimadas em praças públicas. Ainda influenciado pela militância 

comunista, cria a trilogia Subterrâneos da Liberdade (1954) e encerra a fase político-

ideológica de sua obra literária em 1955, quando se afasta do PCB, após se desiludir com o 

stalinismo. 

Depois de deixar a atividade partidária, concentra-se no ofício de escritor e lança 

Gabriela, Cravo e Canela, em 1958. Essa obra, a mais lida de Jorge Amado no exterior, 

provoca espanto no público e na crítica. No lugar da denúncia sociopolítica, surge o riso 

carnavalesco, uma narrativa que insiste mais na sátira e na ironia, destacando os traços do 

povo brasileiro com humor, cor e sabor.  

Desde o romance Gabriela, Cravo e Canela, o escritor baiano passa a inscrever sua 

utopia na ação da personagem, sem discurso político. “Eu queria convencer o leitor e não 

acreditava que a ação fosse suficiente [...]. Esse discurso desapareceu da minha obra. [...]. 

Compreendi que é realmente a ação que pode explicar alguma coisa a alguém” (AMADO, 

1981, p.35). 

Esse discurso por meio da ação está presente em Tenda dos milagres. Apesar das 

várias nuances dessa literatura de resistência, a questão-problema que escolhemos está ligada, 

basicamente, à razão de existir do mulato Pedro Archanjo. Pergunta-se, então, até que ponto a 

narrativa multifacetada e não linear de Tenda dos milagres inscreve uma perspectiva 

miscigenada, híbrida, para a sociedade brasileira. Como a narrativa constrói essa utopia? Para 
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refletir sobre essa problematização, selecionamos as hipóteses: Tenda dos milagres articula o 

caráter negativo da miscigenação, operando uma consciência coletiva na construção de uma 

sociedade fraterna; a duplicidade de narradores em dialogia constrói uma narrativa 

miscigenada de vozes em contraponto; a personagem Pedro Archanjo sintoniza o pensamento 

do narrador/autor na construção de uma sociedade híbrida, utópica. 

Tenda dos milagres integra a segunda fase da carreira de Jorge Amado, marcada pelo 

nacionalismo pitoresco, que agrega mais valor estético à obra do escritor. Diante do contexto 

atual da nação, que cada vez mais discute o país, a cidadania e a necessidade de mudanças 

sociais, administrativas e políticas, Tenda dos milagres, 23.ª obra de Jorge Amado, contém 

um apaixonado manifesto em defesa da identidade brasileira mestiça. O narrador e o narrador-

-personagem Fausto Pena inserem-se em tempos narrativos diferentes e provocam 

estranhamento no leitor, que percebe o problema da memória do brasileiro em relação à sua 

história, à própria identidade, ao racismo e ao menosprezo. Enquanto o narrador apresenta o 

passado, o narrador-personagem desvenda a sociedade de 1968, que deturpa a história de 

Pedro Archanjo, intelectual, mulato do povo que combate o racismo e a intolerância, escreve 

obras antirracistas e defende a liberdade de expressão e de culto religioso na Bahia. Diferentes 

vozes, cada uma com seu sentido e objetivo, levantam as bandeiras sociais da obra. 

O enredo é complexo. Em 1968, o pesquisador norte-americano James D. Levenson 

visita o Brasil e, durante entrevista coletiva em Salvador, fala sobre o valor de um importante 

intelectual da Bahia: Pedro Archanjo. Todos os jornalistas entram em polvorosa. Ninguém da 

imprensa local havia ouvido falar dele. O jornalista Fausto Pena é contratado pelo estrangeiro 

para apurar informações sobre aquela personalidade esquecida. A obra faz uma viagem ao 

passado. Na década de 1900, o narrador apresenta o contexto de Archanjo, bedel da Faculdade 

de Medicina da Bahia, e que enfrenta o ideal racista nazista do professor Nilo Argolo. As 

polêmicas obras de Pedro Archanjo, impressas na tipografia simples da Tenda dos Milagres, 

provocam caloroso debate sobre o racismo. Nesse vai-e-vem, de tempos narrativos que se 

alternam a cada capítulo, do passado ao presente e vice-versa, percebe-se a falta de respeito 

do brasileiro com seu antepassado. A figura de Archanjo é corrompida pelas vozes da 

imprensa e do restante da sociedade. 

Diante dessa estrutura, considera-se que o narrador tem a intenção de confrontar 

versões: das décadas de 1900-1940 com o final da década de 1960, com o objetivo de 

provocar impacto sobre o problema das raças para inscrever a utopia de civilização brasileira 

miscigenada. Para realçar o realismo, inspira-se em personalidades reais: no historiador 

Manuel Querino, para compor o tipo de Pedro Archanjo, no médico e antropólogo Nina 
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Rodrigues, para criar o vilão racista Nilo Argolo, e em gente de Salvador do tempo do autor – 

como o líder comunitário Cosme de Farias, que inspira a personagem “rábula do povo”, o 

Major Damião de Souza, “defensor público” de réus pobres, e Procópio Xavier de Souza, 

líder de um dos Candomblés baianos que sofreram intensa perseguição da polícia. 

O trabalho trata das relações entre ficção e realidade, abordando questões enfrentadas 

pelos brasileiros, com o negro ainda na posição de vítima injustiçada, oprimida e 

discriminada. Optamos por colocar em diálogo vários autores que, por diferentes perspectivas, 

ajudam a formar uma ampla corrente de pensamento que envolve a problemática desta 

dissertação. Para abordar a relação entre escritura e voz, nos baseamos em conceitos de Paul 

Zumthor. 

O primeiro capítulo apresenta um apanhado de definições sobre miscigenação, 

nacionalismo, nacionalidade e formação histórica brasileira, com ênfase na tríade de raças 

responsável pela colonização – o português, o índio e o negro. Para explanar resumidamente 

esse conhecimento amplo, recorremos às obras Casa-Grande e Senzala, de Gilberto Freyre 

(2006), e Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda (2014). As visões desses autores 

estão muito próximas da ideologia de Pedro Archanjo, assim como as de Manuel Querino, 

historiador baiano, também incluído neste estudo. Antonio Candido e os antropólogos 

Benedict Anderson e Kabengele Munanga contribuem também com seus conceitos sobre 

nacionalismo e miscigenação. O objetivo deste capítulo é compreender o problema das raças e 

da identidade miscigenada, e assim posicionar a ideologia da personagem principal. 

O segundo capítulo situa a obra Tenda dos milagres na perspectiva dos críticos, e de 

Jorge Amado. Apresenta a defesa do escritor baiano, diante da crítica, desde a primeira fase 

de sua carreira, passando por Tenda dos milagres, até seu pensamento na década de 1990. 

Trata ainda de opiniões do autor, dos críticos, e de conceitos de T.S. Eliot, Leyla Perrone-

Moisés e Roland Barthes. A base da análise são duas críticas publicadas pelos jornais O 

Estado de S. Paulo e O Globo, escritas por Heitor Martins e Antonio Olinto em 1970, logo 

depois do lançamento de Tenda dos milagres.    

O terceiro capítulo reflete sobre a narrativa na construção da identidade nacional 

mestiça e desvenda a relação das personagens Fausto Pena e Pedro Archanjo com o presente e 

o passado. Reflete, ainda, acerca do racismo e antirracismo, com ênfase na personagem Nilo 

Argolo, racista e maior inimigo de Archanjo. Aborda também o real e o imaginário. Para 

compreender as personagens e suas funções, utiliza-se de conceitos de Antonio Candido e 

Fernando Segolin. Em seguida, confronta o Brasil do final da década de 1960 de Tenda dos 

milagres, mesma época em que Jorge Amado escreveu a obra, e o Brasil de Pedro Archanjo, 
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permeado por transgressão e realidade estética, que contribuem para a formação da identidade 

miscigenada, com reflexões sobre a nova civilização mestiça – fraterna, harmônica, sincrética, 

multicultural –, que preserva suas raízes. Uma república miscigenada, com nova consciência 

nacional: a república ideal.  
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CAPÍTULO 1 – MISTURA DAS RAÇAS, NAÇÃO E FORMAÇÃO 

  

1.1 – Nacionalismo, nacionalidade, miscigenação brasileira 

Quanto a mim quis apenas fixar, se possível, dentro do termo de minhas 

limitações, o homem nascido de tanta mistura e de como ele povoou 

democraticamente sua nação para nela construir sem preconceitos.  

(AMADO, 1971, p.8). 

 

A conotação e a denotação do que é nacionalismo misturam-se na literatura e na vida 

real. Segundo Antonio Candido (1995, p. 293), nacionalismo “correspondia em primeiro lugar 

a um orgulho patriótico de fundo militarista, nutrido de expulsão dos franceses, guerra 

holandesa e sobretudo do Paraguai”. Em segundo lugar, vinha a grandeza do país, e seu 

extenso território, “o maior rio do mundo, as paisagens mais belas, a amenidade do clima”, 

clima agradável, terra fértil. Para reforçar esse sentimento nacionalista, havia uma sensação 

falsa de que neste país não havia preconceitos de raça nem de religião: “todos viviam em 

fraternidade, sem lutas, sem violências, e ninguém conhecia a fome, pois só quem não 

quisesse trabalhar passaria necessidade”. De acordo com Candido, essa visão tola e perigosa, 

expressa na obra Por que me ufano do meu país, escrita em 1900, por Afonso Celso, daria 

nome à expressão “ufanismo”. 

Escritores e jornalistas cumprem bem a função de atores sociais que ajudam a criar o 

sentimento de nacionalismo e de nação, “uma comunidade política imaginada – e imaginada 

como sendo intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo, soberana”, segundo Benedict 

Anderson (2011, p.32). Ele continua:  

 

A comunidade é imaginada porque mesmo os membros da mais minúscula 

das nações jamais conhecerão, encontrarão ou nem sequer ouvirão falar da 

maioria de seus companheiros, embora todos tenham em mente a imagem 

viva da comunhão. [...] As comunidades se distinguem não por sua falsidade 

e autenticidade, mas pelo estilo em que são imaginadas. 
 

 

Pensar a nação somente foi possível depois do declínio dos reinos dinásticos e da 

supremacia das comunidades religiosas, pois: “Por sob esse declínio das comunidades, 

línguas e linhagens sagradas estava ocorrendo uma transformação fundamental nos modos de 

apreender o mundo, a qual, mais do que qualquer outra coisa, possibilitou ‘pensar’ a nação”. 

(ANDERSON, 2011, p.52). Sobre os fatores que permitiram imaginar uma nação, Anderson 

(2011, p.78) afirma: 
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O que tornou possível imaginar as novas comunidades, num sentido 

positivo, foi uma interação mais ou menos casual, porém explosiva, entre um 

modo de produção e de relações de produção (o capitalismo), uma 

tecnologia de comunicação (a imprensa) e a fatalidade da diversidade 

linguística humana. 

 

A imprensa (línguas impressas em geral) lançou bases para a consciência nacional, 

analisa Anderson (2011, p.80), de três maneiras diferentes. Primeiro, criaram campos 

unificados de intercâmbio e comunicação abaixo do latim e acima dos vernáculos falados, 

“esses companheiros de leitura, aos quais estavam ligados através da letra impressa, 

constituíram, na sua invisibilidade visível, secular e particular, o embrião da comunidade 

nacionalmente imaginada”. Em segundo, “o capitalismo tipográfico conferiu uma nova 

fixidez à língua, o que, a longo prazo, ajudou a construir aquela imagem de antiguidade tão 

essencial à ideia subjetiva de nação”. Em terceiro lugar: “o capitalismo tipográfico criou 

línguas oficiais diferentes dos vernáculos administrativos anteriores” (2011, p.81).  

Em síntese, Anderson (2011, p.82) conclui que “a convergência do capitalismo e da 

tecnologia de imprensa sobre a fatal diversidade da linguagem humana criou a possibilidade 

de uma nova forma de comunidade imaginada, a qual, em sua morfologia básica, montou o 

cenário para a nação moderna”. 

Candido (1995, p.293-294) lembra que o escritor Olavo Bilac ajudou a construir esse 

nacionalismo imaginado, quando liderou movimentos cívicos a favor do serviço militar 

obrigatório e da instrução também compulsória, “num país onde não se criavam escolas e os 

fazendeiros proibiam os trabalhadores a ler”. Segundo Regina Zilberman (2014, p.18), “um 

dos autores de literatura infantil mais difundidos foi Bilac, cujas poesias foram recitadas e 

memorizadas por várias gerações. Alguns poemas eram cheios de civismo, como ‘A Pátria’, 

que convoca os leitores ao brio nacionalista”. 

Na visão de Zilberman (2014, p.30), outro escritor importante para criar a esfera de 

comunidade imaginada foi Monteiro Lobato. A autora afirma: “É interessante o nacionalismo 

de Lobato: o escritor foi, desde os primeiros livros, como Urupês, de 1918, um ferrenho 

crítico das mazelas nacionais; mas nunca deixou de colocar o país no centro do seu 

pensamento”. Em A chave do tamanho, “fez do Brasil o coração do mundo – propõe 

alternativas a problemas cruciais do país e a narrativa dá conta da utopia do escritor”. 

Segundo Zilberman (2014, p.28-32), Lobato propõe um Brasil evoluído: 

 

Ele deseja que o “Sítio” mostre como o Brasil é (nas primeiras décadas do 

século XX): o predomínio da economia agrícola, a decadência do mundo 
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rural, o atraso da mentalidade das pessoas que vivem no campo. De outro 

(lado), o lugar expressa o que o escritor deseja para o Brasil inteiro: a 

possibilidade de modernização, crescimento e fortuna graças à exploração 

das riquezas minerais, em especial, do petróleo [...] Constitui uma espécie de 

república ideal, que admite seres dotados de qualidades positivas e expulsa o 

julgado negativo [...] Sua república adota um sistema muito original: dispõe 

de dirigentes, como Dona Benta, mas não conta com um aparelho estatal, 

isto é, uma burocracia que impede o bom funcionamento da sociedade e o 

convívio democrático entre as pessoas. 
 

 

Para Zilberman (2014, p.29-30), o “Sítio” é uma espécie de paraíso muito especial, 

“porque não existe dono, nem se verifica o exercício do poder autoritário [...]. Ali podem 

aparecer vilões, mas eles jamais levam a melhor [...]. Por último, mas não menos importante: 

o sítio é brasileiro, como se fosse uma representação idealizada de nossa pátria”, conforme o 

desejo do escritor.  

É um lugar ideal porque “é dirigido por uma pessoa culta, inteligente, bem-                  

-intencionada e competente, Dona Benta, modelo do político que, segundo Lobato, deveria 

governar o Brasil”, analisa Zilberman (2014, p.29). Conclui, ressaltando que o “Sítio” é ideal 

porque sua dirigente, Dona Benta, “é igualmente uma pessoa liberal e democrata, escuta as 

demais, acolhe opiniões divergentes, opta pela solução prática que, ao mesmo tempo, 

beneficia a todos”. Na época, o país vivia sob a ditadura de Getúlio Vargas e o mundo assistia 

à ascensão do fascismo e do nazismo, com a Europa devastada pela guerra. 

O “Sítio” é um lugar ideal por “estar aberto a todos, sem discriminação [...]. Dona 

Benta chega a comprar os terrenos vizinhos, para abrigar as mais variadas personagens e 

figuras, que migram para o lugar que consideram o mais perfeito para se viver”. 

Transformado em regime ideal para viver e residir, “o ‘Sítio’ torna-se modelo para outras 

nações, como mostra A chave do tamanho [...]. Monteiro Lobato fez do espaço onde localizou 

os heróis um exemplo para todo o planeta, sem que ele deixasse de ser brasileiro” 

(ZILBERMAN, 2014, p.29-32). 

Antonio Candido (1995, p.294) afirma que nos anos 1920 “o patriotismo ficou 

propriamente nacionalista no sentido mais agressivo da palavra, gerando o sentimento 

(compensatório) de superioridade e toque de xenofobia”. O outro lado do nacionalismo 

permeava o pessimismo: a obra Os sertões, de Euclides da Cunha, que “revelou em 1902 uma 

imagem bem diversa do país: o interior miserável e esmagado, submetido a uma cruenta 

submissão militar, que no fundo refletia o desnorteio das classes dirigentes e as desmoralizava 

como guias do país” (CANDIDO, 1995, p.294). Com propriedade, Candido (1995, p.295) 

também afirma: “A partir de Euclides da Cunha, deveria ter ficado pelo menos constrangedor 
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o ângulo eufórico, que recobria a incompetência e o egoísmo das classes dirigentes”. 

Relembra que, em um discurso feito em 1915, Miguel Pereira procurou desconstruir a retórica 

patrioteira, explanando o outro modo de ser nacionalista – não disfarçar os fatos: 

 

Nesse discurso, Pereira afirmou que, sob muitos aspectos, “o Brasil ainda é 

um vasto hospital”. A frase ficou, mas sem o contexto, muito mais 

importante. Referindo-se à campanha pelo serviço militar obrigatório, o 

grande médico disse que se a pátria não dá a seus filhos saúde, alimento e 

instrução, não tem o direito de lhes pedir que morram por ela de armas na 

mão; mesmo porque, no estado em que se encontrava, a maioria da 

população não tinha condições para isso. (CANDIDO, 1995, p.295). 
 

 

Logo depois desse discurso contra o ufanismo delirante, que teve a reação indignada 

dos partidários da visão eufórica, Monteiro Lobato criaria a imagem do caipira desvitalizado e 

retrógrado, segundo Candido (1995, p.295-296), “abandonado ao seu destino triste. Com isto, 

deu uma estocada firme no regionalismo idílico, ou pelo menos pitoresco, da maioria dos 

escritores do gênero”. Para Candido (1995, p.296), no século XX, o nacionalismo apresentou 

duas faces: “a exaltação patrioteira, que hoje parece disfarce ideológico, e o contrapeso de 

uma visão amarga, mas real”. 

Um dos momentos mais degradantes do nacionalismo delirante ocorreu em 1910, com 

a publicação de Esplendor e Decadência da Sociedade Brasileira, de Elísio de Carvalho, com 

uma visão fantástica-arianista, aristocrática, nativista e fascinada pelos requintes europeus. 

Essa visão assim é definida por Antonio Candido (1995, p.296): 

 

O nacionalismo ornamental atinge aqui um de seus limites implícitos, ao 

excluir tacitamente da nacionalidade o pobre, o negro, o mestiço, o 

chagásico, o maleitoso, o subnutrido, o escravizado, como se fossem 

acidentes, manchas secundárias das oligarquias, idealizadas numa espécie de 

leitura delirante da nossa história. 
 

 

Nacionalismo tornou-se sinônimo de luta anti-imperialista e de libertação de países 

colonizados e explorados pelas nações predatórias do Primeiro Mundo. E, na área da cultura, 

sempre houve debates para definir uma teoria e uma prática nacionalistas nas artes e na 

literatura. Para Antonio Candido (1995, p.298), 

  

Haveria, portanto, uma situação paradoxal: no terreno social e político, o 

país atrasado e novo precisa ser nacionalista, no sentido de preservar a sua 

autonomia e a sua iniciativa: mas, no terreno cultural, precisa receber 

incessantemente as contribuições dos países ricos, que economicamente o 

dominam. Daí uma dialética extremamente complexa, que os modernistas 
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sentiram e procuraram resolver ao seu modo. É fundamental todo o seu 

movimento de valorização de temas nacionais, a consciência da mestiçagem, 

a reabilitação dos grupos e valores marginalizados (índio, negro, proletário). 

Mas, curiosamente, fizeram isso recorrendo aos instrumentos libertadores da 

vanguarda europeia, isto é, dos países de cujo império cultural procuravam 

ao mesmo tempo se livrar. 
 

 

Essa dialética, segundo Candido (1995, p.298), é nítida na obra de Mário de Andrade, 

o pensador do nosso Modernismo, “que lutou pelo nacionalismo em todas as dimensões, 

desde a língua (que ele desejava marcadamente diversa da de Portugal, não apenas na fala, 

mas em todos os níveis da escrita), até as concepções estéticas mais abstratas”. Sobre o 

Movimento de 1922, Candido (1995, p.298-299) afirma: 

  

O Modernismo foi um momento crucial no processo de constituição da 

cultura brasileira, afirmando o particular do país em termos tomados aos 

países adiantados. Mais do que ninguém, os modernistas fizeram sentir a 

verdade segundo a qual só o particular se universaliza, ou, como disse Mário 

de Andrade com relação à música: “Não há música internacional e muito 

menos música universal; o que existe são gênios que se universalizam por 

demasiado fundamentais”. Oswald de Andrade exprimiu brilhantemente na 

teoria da Antropofagia todo esse movimento, ao sugerir que a nossa maneira 

de fazer cultura era devorar a europeia, a fim de transformá-la em carne e 

sangue nossos. 

 

Segundo Leyla Perrone-Moysés (2007, p.74), em Vira e mexe nacionalismo, embora 

também nacionalista, a proposta de Oswald de Andrade, em seu “Manifesto antropófago”, de 

1928, de devoração crítica dos aportes estrangeiros não era xenófoba, mas integrativa. “A 

metáfora do antropófago supõe, como na prática indígena, a admiração pelo objeto devorado e 

a assimilação de suas qualidades. A questão dos modelos europeus é assim subvertida”. Para 

o modernista Mário de Andrade, como para todos os brasileiros verdadeiramente preocupados 

com o país,  

 

O nacionalismo constituiu um constante problema. Ele tinha a consciência 

de que, em determinados momentos culturais, como o do modernismo, era 

oportuno ser nacionalista, e que o nacionalismo econômico e político era 

uma necessidade sempre renovada. O que ele não aceitava era o 

nacionalismo ufanista e xenófobo, porque conhecia suas ilusões e perigos, e 

o nacionalismo artístico, porque sua concepção de arte era universalista. 

(PERRONE-MOYSÉS, 2007, p.208-209). 
 

  

A visão de Antonio Candido (1995, p.301-302) é que nacionalismo é uma palavra 

arraigada na pulsação da sociedade. Nacionalismo tinha significado prioritariamente positivo, 
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que exprimia o patriotismo normal e correspondia ao esforço de conhecer o país, mas tinha o 

outro lado. Quando apelava para palavras como brasilidade, por exemplo, “começava a se 

alterar e adquirir o sentido negativo de conservadorismo [...]; de sentimento antipopular e 

simpatia pelas soluções do autoritarismo de direita. Por isso, era palavra suspeita aos 

democratas mais consequentes e a toda esquerda”. 

  

Depois dos anos 40 e 50, afirmações culturais muito vivas do sentimento 

nacional, no teatro, cinema, música popular brasileira, a implantação do 

método educacional de Paulo Freire em Pernambuco, foram momentos e 

movimentos que selaram a transferência semântica, consagrando a palavra 

“nacionalismo” como algo progressista, tanto na busca de uma cultura 

vinculada ao povo, quanto na politização da inteligência e da arte – tudo 

englobado na luta contra a servidão econômica em relação ao imperialismo e 

a favor da incorporação efetiva à vida nacional das populações 

marginalizadas e espoliadas. (CANDIDO, 1995, p.304). 
 

 

Em “Uma Palavra Instável”, Candido (2015, p.305) afirma que o “nacionalismo é pelo 

menos uma estratégia indispensável de defesa, porque é na escala de nação que temos de lutar 

contra a absorção econômica do imperialismo. Ser consciente disso, mas também dos perigos 

complementares”. E conclui: 

 

Se entendermos por nacionalismo a exclusão das fontes estrangeiras, caímos 

no provincialismo; mas se entendermos como cautela contra a fascinação 

provinciana por estas fontes, estaremos certos. Se nacionalismo for aversão 

contra outros países, menos imperialistas, será um erro desumanizador; mas 

se for valorização dos nossos interesses e componentes, na sua pluralidade, 

além de defesa contra a dominação por parte desses países, será um bem. Se 

entendermos por nacionalismo o desconhecimento das raízes europeias, 

corremos o risco de atrapalhar o desenvolvimento harmonioso; mas se o 

entendermos como consciência da nossa diferença e critério para definir a 

nossa identidade, isto é, o que nos caracteriza a partir dos matizes, estamos 

garantindo o nosso ser – que é não apenas “crivado de raças” (como diz um 

poema de Mário de Andrade), mas de culturas. 
 

 

Machado de Assis tinha uma ideia precisa do que é nacionalidade e seu sentimento 

essencial. Para o escritor, manter a linguagem próxima do estado de sua pureza é fundamental 

para transmitir o instinto de nacionalidade brasileira. Outro ponto importante é o que chama 

de cor local – o escritor deve transmitir as raízes de sua terra através do texto literário, mas 

sem deixar de revelar a história e as tradições do país, estudo dos sentimentos e dos 

caracteres. Essencialmente, Assis faz uma crítica positiva da literatura da época, mas deixa 

claro que a linguagem (pura ou próxima dessa pureza) é essencial para a literatura brasileira, 
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para a transmissão do instinto de nacionalidade, para a descrição ou intuição do que seja a 

identidade brasileira. Em “Instinto de nacionalidade”, Machado de Assis (1997, p.804) afirma 

que a literatura deve principalmente alimentar-se dos assuntos que lhe oferece sua região, mas 

sem estabelecer doutrinas tão absolutas que a empobreçam. “O que se deve exigir do escritor, 

antes de tudo, é certo sentimento íntimo, que o torne homem do seu tempo e do seu país”. 

A língua pura, ou próxima da pureza, é ponto importante do artigo de Machado de 

Assis. Para o escritor, a nossa língua deve ser respeitada – é requisito para enobrecer o 

sentimento nacional, a nacionalidade e a identidade: 

 

Não há dúvida que as línguas se aumentam e alteram com o tempo e as 

necessidades dos usos e costumes. Querer que a nossa pare no século de 

quinhentos é um erro igual ao de afirmar que a sua transplantação para a 

América não lhe inseriu riquezas novas. A este respeito a influência do povo 

é decisiva. Há, portanto, certos modos de dizer, locuções novas, que de força 

entram no domínio do estilo e ganham direito de cidade. Mas se isto é um 

fato incontestável, e se é verdadeiro o princípio que dele se deduz, não me 

parece aceitável a opinião que admite todas as alterações da linguagem, 

ainda aquelas que destroem as leis da sintaxe e a essencial pureza do idioma. 

A influência popular tem um limite; e o escritor não está obrigado a receber 

e dar curso a tudo o que o abuso, o capricho e a moda inventam e fazem 

correr. Pelo contrário, ele exerce também uma grande parte da influência a 

este respeito, depurando a linguagem do povo e aperfeiçoando-lhe a razão. 

(ASSIS, 1997, p.808-809). 
 

 

Conforme Itazil Benício dos Santos (1993, p.98), o Movimento Modernista de 1922 

contribuiu para a elaboração da linguagem e forma literária de Jorge Amado. Segundo ele, “a 

influência decisiva do movimento sobre múltiplos aspectos da arte e da vida, os costumes 

inclusive, libertou nossos escritores, que passaram a usar linguagem mais livre, menos 

policiada pela gramática, mais simples, mais identificada com o modo de falar do povo”. 

Jorge Amado alimenta-se dos assuntos que lhe oferecem sua região e seu povo, depura 

a sua linguagem, transmite a cor local e o sentimento de seu tempo, como preconiza Machado 

de Assis. Santos destaca que a linguagem coloquial das obras de Jorge Amado é livre e fluida: 

 

A linguagem natural, informal, espontânea, própria à fluidez da narração. 

Não é só a linguagem crua, a oração composta por palavras duras, nuas, 

através dos quais pretende o autor conferir legitimidade à narrativa, que teve 

sua forte inspiração no povo, envolve o povo e a legião de menos 

favorecidos [...]. Mas é, sobretudo, a linguagem natural, desprovida de 

formalidades gramaticais, livre, sem afetação, despojada do adorno dos 

adjetivos, a linguagem feita de palavras que brotam espontaneamente do 

narrador, e ele as dispõe no arranjo artístico da frase e do período. Como se 

as palavras e frases irrompessem de uma nascente e, a partir daí, escoassem 

com a fluência d’água, sem obstáculos, no seu leito [...]; tem-se mesmo a 
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impressão de que Jorge Amado mais cresce na sua obra quando se deixa 

levar docilmente, sem quaisquer resistências interiores, pela tendência inata, 

pela vocação romanesca e poética, servida pela experiência de vida haurida 

no âmago da cultura popular da Bahia. (SANTOS, 1993, p.98). 
 

 

Leyla Perrone-Moysés (2007, p.77) ressalta que, nos anos 1960 e 1970, com a 

Revolução Cubana e a instauração das ditaduras militares na América do Sul, disseminou-se o 

sentimento de latino-americanidade, cultivado pelos pensadores de esquerda. “Os brasileiros 

se sentem latinos, na qualidade de latino-americanos hostis ao imperialismo norte-americano 

e solidários com a Revolução Cubana”. Segundo Perrone-Moysés, a “teoria da dependência” 

é estendida ao domínio da cultura, provocando o fantasma da “dependência cultural”. Ela 

afirma:  

 

Enquanto o nacionalismo é usado pela ditadura militar em slogans como 

“Brasil, ame-o ou deixe-o”, uma outra vaga de nacionalismo cultural atinge a 

intelectualidade brasileira, majoritariamente de esquerda. Assistem-se a 

batalhas verbais no domínio literário e musical, nas quais a acusação de 

submissão aos modelos do Primeiro Mundo (Estados Unidos e Europa) se 

tornam uma constante do “patrulhamento ideológico”. Hasteia-se a bandeira 

do “nacional popular” contra o “estrangeiro elitista” [...]. Um exemplo típico 

das posições desse período se encontra no livro de Darcy Ribeiro, As 

Américas e a Civilização (1977), no qual exalta a mestiçagem que, 

curiosamente, exclui o elemento europeu. (PERRONE-MOYSÉS, 2007, 

p.77). 
 

 

Darcy Ribeiro, na obra dos anos 1970, combate a atitude “alienada”, que consistiria 

em ver o mundo com os valores europeus, verdadeiras “lentes deformantes” que nos impedem 

de ter “uma concepção autêntica de nós mesmos”, afirma Perrone-Moysés (2007, p.78). E ela 

conclui: “Darcy Ribeiro conservou, até o fim da vida, essa visão eufórica de um povo mestiço 

para o qual apenas os índios e os negros teriam contribuído com valores positivos”. 

Perrone-Moysés (2007) afirma que a reflexão sobre identidade cultural, com os 

mesmos preceitos de Ribeiro, já ocorria nos anos 1930. Sérgio Buarque de Holanda, em 

Raízes do Brasil, publicado em 1936, define os brasileiros como “exilados de nossa própria 

pátria”, conformados a modelos europeus que determinavam nossas formas de vida, 

instituições e visão de mundo, enquanto que Gilberto Freyre (apud PERRONE-MOYSÉS, 

2007, p.75), em Casa-Grande e Senzala, de 1933, “nos revelava o que os portugueses, os 

índios e sobretudo os africanos nos haviam trazido, fazendo do povo um povo mestiço, tanto 

do ponto de vista ético como do cultural”. Leyla-Perrone Moysés constata que a discussão 

sobre os modelos estrangeiros “desembaraçou-se”, então, dos preconceitos e amálgamas 
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baseados na raça e instalou-se no terreno da cultura, e continuaria a tomar as cores das 

ideologias políticas dos pesquisadores. 

Em A tradição afortunada, Afrânio Coutinho (1968, p.162) traz declaração de José 

Osório de Oliveira, “um dos poucos portugueses a compreender devidamente o problema do 

‘estilo de vida nacional ou social’ ou caráter psicológico, como quer Mário de Andrade”. 

Oliveira (apud COUTINHO, 1968, p.162) afirma: 

 

Dissemos que era o estilo de vida social o mais importante fator da literatura 

brasileira, e o mesmo podíamos dizer das outras literaturas americanas [...] 

No Brasil, como em todos os países novos, para a literatura ser nacional e 

não simples prolongamento das culturas europeias foi preciso que os 

escritores preferissem inspirar-se ou obedecer não à cultura literária, que era 

estrangeira, mas à cultura no sentido antropológico ou sociológico da 

palavra, isto é, aquilo que caracteriza o povo brasileiro. [...] Mais do que a 

natureza, influiu na psicologia da população brasileira a terra modificada 

pelos homens. Mais do que as raças portuguesa, americana ou africana, 

influiu, na formação do Brasil, o estilo de vida que essas raças adotaram ou a 

que foram sujeitas, com seu consequente caldeamento. E esse estilo de vida 

próprio, brasileiro, é que é fator principal da literatura no Brasil. 

 

 

Afrânio Coutinho (1968, p.122-123) declara que o caráter da miscigenação e o mestiço 

tiveram papel importante na formação da nacionalidade e identidade na literatura. A partir dos 

anos 1870, a ideia nacional encontra o máximo da clarificação. “Fecundada pelo pensamento 

científico e estética realista, resultarão as novas fórmulas do regionalismo literário que 

caracterizarão a literatura brasileira [...]. A fórmula do nacionalismo, que foi o indianismo, 

passa a ser combatida e repudiada”.  

Coutinho (1968, p.123-125) afirma que, para Silvio Romero, “a literatura deveria 

buscar a realidade, mas a realidade brasileira não é lusa, nem indígena, nem africana, porém 

mestiça”. Para Coutinho, “o indianismo foi um equívoco romântico, no seu salto às tradições 

nacionais e ao ancestral legítimo”. Para ele, ainda, Silvio Romero, em Literatura e crítica 

moderna, define a literatura nacional como uma harmonização com o caráter do povo. 

“Reconhece que a literatura brasileira é nacional, porque reflete características 

particularmente brasileiras, o caráter mestiço da civilização brasileira, daí que se possa 

afirmar que seja original”. Tal originalidade é tendência peculiar de um homem ou uma 

nacionalidade. E a poesia deveria ser, para Romero, americana e universal. Afirma, ainda, que 

a valorização do folclore e das tradições populares, “como testemunho do processo de 

mestiçagem cultural, são um espelho do complexo de caráter do povo, do sincretismo de sua 

formação cultural, e, em consequência, de sua nacionalidade e originalidade”. 
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Coutinho (1968, p.125) extrai da obra História da literatura brasileira, de Silvio 

Romero, a seguinte noção sobre identidade nacional: 

  

Todo brasileiro é um mestiço, quando não no sangue, nas ideias. Os 

operários desse fato inicial têm sido: o português, o negro, índio, o meio 

físico e a imitação estrangeira. Tudo quanto há contribuído para a 

diferenciação nacional deve ser estudado, e a medida do mérito dos 

escritores é este critério novo. Tanto mais um autor ou um político tenha 

trabalhado para a determinação de nosso caráter nacional, quanto maior é 

seu merecimento. Quem tiver sido um mero imitador português, não teve 

ação, foi um tipo negativo.  
 

 

Segundo Coutinho (1968, p.126), a contribuição de Silvio Romero é das mais 

relevantes ao nacionalismo literário, pois suas ideias serviram para desenvolver a “herança 

nacionalista, desligando-a das vagas noções idealistas do romantismo, e consolidando-a com a 

aquisição de mais firmes alicerces doutrinários”. Para o pesquisador, a posição de Romero 

concretiza “a passagem do romantismo e do indianismo para um americanismo ou 

brasileirismo, em que as regiões brasileiras concorrem cada qual com o seu feitio particular”. 

As ideias mestiças de Silvio Romero são abraçadas por toda uma geração literária (a 

partir de 1870). A “ideia nacional” reúne os escritores sem discrepância. Segundo 

historiadores, é o instante em que se consolida a autonomia literária brasileira. 

Para compreender melhor a miscigenação brasileira e sua introdução à ideia de 

nacionalismo e nacionalismo literário, é importante esmiuçar a mestiçagem. Do ponto de vista 

populacionista, a mestiçagem “é concebida como uma troca ou um fluxo de genes de 

intensidade e duração variáveis entre populações mais ou menos contrastadas 

biologicamente”, afirma Kabengele Munanga (2008, p.17), em Rediscutindo a mestiçagem no 

Brasil. Segundo ele, a ideologia também permeia a miscigenação: 

 
A mestiçagem não pode ser concebida apenas como um fenômeno 

estritamente biológico, isto é, um fluxo de genes entre populações 

originalmente diferentes. Seu conteúdo é de fato afetado pelas ideias que se 

fazem dos indivíduos que compõem essas populações e pelos 

comportamentos supostamente adotados por eles em função dessas ideias. A 

noção de mestiçagem, cujo uso é ao mesmo tempo científico e popular, está 

saturada de ideologia. (MUNANGA, 2008, p.18). 
 

 

O fim do sistema escravista, em 1888, “coloca aos pensadores brasileiros uma questão 

até então não crucial: a construção de uma nação e de uma identidade nacional. Esta se 

configura problemática, tendo em vista uma nova categoria de cidadãos: os ex-escravizados 
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negros” (MUNANGA, 2008, p.48). Pensava-se em como transformá-los em elementos 

constituintes da nacionalidade e identidade brasileira quando a estrutura mental herdada do 

passado, que os considerava apenas como coisas e força animal de trabalho, ainda não havia 

mudado. 

Essa busca de uma identidade étnica para o país tornou-se assunto para intelectuais 

desde a Primeira República, entre eles, Silvio Romero. Mas, para Munanga (2008, p.49-50), 

“no pensamento de Romero a mestiçagem representa apenas uma fase transitória e 

intermediária no pavimento da estrada que levaria a uma nação brasileira presumidamente 

branca”. Outro intelectual defendia a degenerescência do mestiço, era o médico e antropólogo 

Raimundo Nina Rodrigues, autor de As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil, 

publicada em 1894. Rodrigues (apud MUNANGA, 2008, p.51) discorda da tese de Romero, a 

qual seria possível desenvolver no Brasil uma civilização com base na fusão da cultura 

“branca” com as contribuições do negro e do índio. Essas últimas raças eram consideradas por 

Rodrigues de espécies incapazes. Ele afirma: “Uma adaptação imposta e forçada de espíritos 

atrasados a uma civilização superior provocaria desequilíbrios e perturbações psíquicas”. 

Inspirado em Rodrigues, Jorge Amado criou o racista Nilo Argolo de Tenda dos 

milagres. O escritor tinha muitos elementos reais para se inspirar e criar o vilão Argolo. O 

médico da vida real propôs a institucionalização e legalização da heterogeneidade, com 

modificações na responsabilidade penal. Cada raça responderia por seus atos desiguais 

perante a lei. Segundo Rodrigues (apud MUNANGA, 2008, p.51), “índios, negros e mestiços 

não têm a mesma consciência do direito e do dever que a raça branca civilizada porque ainda 

não atingiram o nível de desenvolvimento psíquico, seja para discernir seus atos, seja para 

exercer o livre-arbítrio”. 

Munanga (2008, p.52) sintetiza o pensamento de Rodrigues, considerado, hoje, racista:  

 

As raças cruzadas estão profundamente degradadas, e ele atribui essa 

degradação aos defeitos dos colonizadores portugueses que eram gente da 

pior espécie, proveniente de um povo atrasado e arredio da civilização 

europeia, ao insucesso das catequeses, ao calor excessivo do clima e à 

riqueza do solo. [...] A população mestiça brasileira conhece uma escala que 

vai do “produto inteiramente inaproveitável e degenerado ao produto válido 

e capaz de manifestação superior”. Essa mesma escala, portanto, deveria ser 

aplicada no exame da “responsabilidade moral e penal”, e esta iria desde sua 

inteira negação em um extremo até a afirmação plena no extremo oposto. 

Vista por esse ângulo, a criminalidade do mestiço brasileiro torna-se uma 

manifestação de fundo degenerativo e, portanto, ligada às más condições 

antropológicas do cruzamento. 
 

 



26 

 

A visão de Euclides da Cunha também era racista. Segundo Munanga, todos os 

ensaístas brasileiros da época, entre os quais Euclides e Romero, aderiram ao conceito de 

raças superiores e inferiores. De acordo com Munanga (2008, p.55), Cunha considerava o 

mestiço, traço de união entre raças, quase um desequilibrado: 

 

Euclides da Cunha pensa que existem vários tipos [de raça] devido à 

heterogeneidade racial, aos cruzamentos, ao meio físico e à variedade de 

situações históricas. Para ele, o mestiço, traço de união entre raças, é quase 

sempre um desequilibrado, um decaído, sem a energia física dos ascendentes 

selvagens e sem a atitude intelectual dos ancestrais superiores [...]. Seu vigor 

mental e sua capacidade de generalização e abstração repousam sobre uma 

moralidade rudimentar herdada do automatismo impulsivo das raças 

inferiores.  

 

 

Alberto Torres e Manoel Bonfim eram exceção, suas ideias eram antirracistas. Para 

Torres, a diversidade racial não representava obstáculo à constituição da identidade do povo 

brasileiro. No pensamento dele, nenhum dos povos é formado por uma raça homogênea, e tal 

fato não lhes impediram de formar uma nação, moral, política e socialmente. A dificuldade no 

desenvolvimento, para ele, deve-se ao abandono em vida selvagem ou miserável, sem 

progresso possível. Torres ressalta que todos os países novos nasceram do descobrimento e da 

colonização, e o Brasil, assim sendo, deveria construir artificialmente sua nacionalidade. “Por 

isso, Torres (apud MUNANGA, 2008, p.58) “destaca a importância do nacionalismo para um 

país jovem, que ‘jamais chegará à idade da vida dinâmica sem fazer-se nação’”.  

O grande problema nacional, na visão de Torres, é a alienação da realidade nacional, 

inadequação entre a realidade do país e as instituições tomadas de empréstimo das nações 

antigas. Para ele, a nação é feita de diversidades raciais e culturais. Torres (apud 

MUNANGA, 2008, p.58) defende que deve haver interesse e compromisso de apoio mútuo 

entre todas as raças e “que a forma desses interesses ‘comuns’ dos homens da mesma geração, 

e do sentimento de previdência, em prol das vindouras, resulta da consciência da 

nacionalidade”. Segundo o historiador Thomas Skidmore, Torres rompeu barreiras e 

estabeleceu novos parâmetros de pensamento sobre nacionalidade: 

 
A verdadeira raiz do problema nacional, na opinião de Torres, estava na 

alienação das elites da realidade nacional. Foi por isso que elas se tornaram 

presa fácil das teorias de degenerescência propagadas pelos racistas 

europeus. Ele teve a coragem de rejeitar a moldura determinística de 

referência, ajudando a exorcizar o espectro da inferioridade racial e abrindo 

caminho para novas indagações sobre o futuro da nacionalidade brasileira. 

(SKIDMORE, apud MUNANGA, 2008, p.59). 
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Manuel Bonfim foi outra voz discordante das doutrinas racistas de sua época. 

Procurou entender o atraso relativo do Brasil e da América Latina. Os motivos desse atraso 

seriam a mentalidade de ficar rico depressa, ausência de tradição empírica ou científica, 

combinadas com uma cultura hiperlegalista, o arraigado conservadorismo político e a 

ausência de organização social. Bonfim, afirma Munanga (2008, p.59), 

  

Criticou a política populacional brasileira, por haver abandonado os ex-        

-escravizados, depois da abolição, além de acusar os latino-americanos de 

copiarem indiscriminadamente instituições estrangeiras, especialmente em 

política. Recomendava o aumento do ensino e a diversificação da economia 

como saída.  

 

Bonfim e Torres defendiam a tese de que a unidade nacional num novo país surgido da 

colonização era de natureza sociológica, político-econômica, e jamais racial. João Batista 

Lacerda aderiu ao pensamento desses antirracistas, afirmando que o problema nacional não 

era a diversidade racial, mas residia na educação de todos, claros e escuros. Hoje, a educação 

igualitária de todos poderia impulsionar o entendimento das identidades culturais, o respeito e 

a compreensão inter-racial entre os brasileiros. 

A ideologia do branqueamento, além de afastar os mulatos dos negros, o que impede a 

solidariedade entre ambos na defesa da identidade cultural e racial, cria uma esperança de 

que, branqueado, o mulato poderá ter um lugar melhor que seus ancestrais na sociedade, caso 

se casem com parceiros mais claros. “Um negro bem-sucedido que casa com uma branca terá 

descendentes, após três ou quatro gerações, integrados ao grupo branco. Os sucessivos 

cruzamentos conjugados com o status socioeconômico levam progressivamente ao 

branqueamento”, segundo Munanga (2008, p.83). Ele afirma, ainda, que a busca pela 

ascensão social enfraquece o desenvolvimento da paz inter-racial: 

 

A maior parte das populações afro-brasileiras vive hoje nessa zona vaga e 

flutuante. O sonho de realizar um dia o “passing” que neles habita 

enfraquece o sentimento de solidariedade com os negros indisfarçáveis. 

Estes, por sua vez, inferiorizaram os preconceitos negativos contra eles 

forjados e projetam sua salvação na assimilação dos valores culturais do 

mundo branco dominante. Daí a alienação que dificulta a formação do 

sentimento de solidariedade necessário em qualquer processo de 

identificação e de identidade coletivas. Tanto os mulatos quanto os 

chamados negros “puros” caíram na armadilha de um branqueamento ao 

qual terão todos acesso, abrindo mão da formação de sua identidade de 

excluídos. (MUNANGA, 2008, p.83). 
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Hoje, no Brasil, a mestiçagem desembocaria numa sociedade unirracial e unicultural, 

de acordo com o pensamento dos séculos XIX e XX, seja na forma cultural (sincretismo 

cultural), seja na biológica (miscigenação). Munanga (2008, p.85) afirma que tal sociedade 

seria construída “segundo o modelo hegemônico racial e cultural branco ao qual deveriam ser 

assimiladas todas as outras raças e suas respectivas produções culturais. O que subentende o 

genocídio e o etnocídio de todas as diferenças para criar uma nova raça e uma nova 

civilização”. 

Em 1978, o sociólogo Florestan Fernandes reconheceu, no prefácio de O genocídio do 

negro brasileiro, de Abdias do Nascimento, militante e intelectual negro, que nessa obra foi a 

primeira vez que surgiu a ideia de que o Brasil deveria ser consolidado como uma sociedade 

plurirracial. Segundo Munanga (2008, p.85), para Nascimento “ou a sociedade brasileira é 

democrática para todas as raças e lhes confere igualdade econômica, social e cultural, ou não 

existe uma sociedade plurirracial democrática”. Os segmentos negros e mulatos da população, 

segundo Nascimento, são considerados estoques africanos com tradições culturais e um 

destino histórico peculiares. O militante negro critica o caráter negativo da miscigenação, que 

se constituiria, em suas palavras, “um linchamento branco”. O sentimento negativo da 

miscigenação, provocado também pela desigualdade social, é gerado pela cultura branca 

dominante que oprime e estigmatiza a cultura afro-brasileira. 

O mestiço brasileiro enfrenta a indefinição social, de ser ou não ser negro, de defender 

ou não defender a cultura negra, concomitantemente com o ideário do branqueamento, o que 

dificulta “tanto a sua identidade como mestiço quanto a sua opção pela identidade negra. 

Opção adiada, pois espera, um dia, ser ‘branco’, pela miscigenação e/ou ascensão social” 

(MUNANGA, 2008, p.119). 

A solução para o problema das raças seria a construção da unidade nacional, através 

da formação da consciência coletiva, pela política pública educacional executada pela nação e 

propagada pela mídia. Munanga (2008, p.95) afirma:  

 

O modelo sincrético, não democrático, construído pela pressão política e 

psicológica exercida pela elite dirigente, foi assimilacionista. Ele tentou 

assimilar as diversas identidades existentes na identidade nacional em 

construção, hegemonicamente pensada numa visão eurocêntrica. Embora 

houvesse uma resistência cultural tanto dos povos indígenas que aqui vieram 

ou foram trazidos pela força, suas identidades foram inibidas de manifestar- 

-se em oposição à chamada cultura nacional. Esta, inteligentemente, acabou 

por integrar as diversas resistências como símbolos da identidade nacional. 

Por outro lado, o processo de construção da identidade brasileira, na cabeça 

da elite pensante e política, deveria obedecer a uma ideologia hegemônica 
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baseada no ideal do branqueamento. Ideal esse perseguido individualmente 

pelos negros e seus descendentes mestiços para escapar aos efeitos da 

discriminação racial, o que teve como consequência a falta de unidade, de 

solidariedade e de uma tomada de uma consciência coletiva, enquanto 

segmentos excluídos da participação política e da distribuição equitativa do 

produto social. 

 

Enfim, a construção dessa unidade nacional, “dessa identidade de excluídos”, com 

consciência nacional coletiva, supõe o resgate da cultura negra e de seu passado histórico, da 

consciência de sua participação positiva na construção do Brasil. Implica a consciência dos 

brasileiros brancos, no respeito e integração às culturas negras e mestiças; a contribuição à 

pacificação racial, na valorização da negritude do próximo, com toda sua complexidade 

biológica, cultural e ontológica; uma sociedade plural, biológica e cultural; uma sociedade 

mestiça, não no caminho do ideário do branqueamento, mas no sentido da fraternidade entre 

os homens e suas raças.                                              

 

1.2 – Formação histórica brasileira e a formação de identidades 

Na sua função primeira, anterior às influências da escrita, a voz não 

descreve; ela age, deixando para o gesto a responsabilidade de designar as 

circunstâncias. (ZUMTHOR, 1997, p.57). 

 

Índio, branco e negro, para compreender a tríade de raças e a origem da população 

brasileira, este estudo recorre a intelectuais brasileiros que decifram o indígena, o português e 

o africano, assim como a miscigenação e o início da trajetória desses povos em nossas terras. 

Os historiadores e antropólogos escolhidos estão afinados com o pensamento da personagem 

principal da obra Tenda dos milagres, o mulato Pedro Archanjo.  

A observação inicial sobre a população nativa, feita por Pero Vaz de Caminha (1971, 

p.45), capitão-mor da frota do descobridor Pedro Alvares Cabral, em carta ao rei de Portugal 

D. Manuel, revela uma informação geográfica: um monte, muito alto e redondo, em 21 de 

abril de 1500. No dia seguinte, avistou homens da raça indígena, “uns sete ou oito”. Esse 

número de índios aumentou para dezoito ou vinte quando os portugueses se aproximaram. E 

mais adiante do relato, Caminha descreve assim a raça estranha a ele: “Pardos, nus, sem coisa 

alguma que lhes cobrisse suas vergonhas”. 

Logo no princípio da formação, a interação correu sem conflito, por gestos. Caminho 

aberto para o início da miscigenação entre europeus e índios. Trocaram presentes, princípio de 

paz racial. 
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Traziam arcos nas mãos, e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao 

batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles os 

depuseram. Mas não pôde deles haver fala nem entendimento que 

aproveitasse, por o mar quebrar na costa. Somente arremessou-lhe um 

barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça, e um 

sombreiro preto. E um deles lhe arremessou um sombreiro de penas de ave, 

compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas, como de 

papagaio. E outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas, miúdas 

que querem parecer de aljôfar, as quais peças creio que o Capitão manda a 

Vossa Alteza. E com isto se volveu às naus por ser tarde e não poder haver 

deles mais fala, por causa do mar. (CAMINHA, 1971, p.45-46, grifo nosso).   
 

 

O escrivão da armada de Cabral insiste nessa observação do estado da alma da etnia da 

nova terra. Para Pero Vaz de Caminha, a principal característica das pessoas nativas seria a 

inocência, que seus conterrâneos, desbravadores e conquistadores perderam ou nunca tiveram. 

Logo se comunicariam por voz. Escreve Caminha (1971, p.60): “Parece-me gente de tal 

inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que 

não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências”. 

O objetivo de catequizar os habitantes da nova terra é explicitado por Caminha, 

ressaltando mais uma vez o traço de gente humilde e, sendo gente com boa índole, terão 

facilidade para apreender a nova fé e a doutrina da Igreja Católica. A identidade do índio é 

delineada pela escrita precisa do português, com sentimento de missão, predestinação para a 

colonização. Os portugueses chegaram à nova terra com a vontade de catequizar e, depois, 

miscigenar. Afirma Caminha (1971, p.60): 

 

Não duvido que eles, segundo a santa tenção de Vossa Alteza, se farão 

cristãos e hão de crer na nossa santa fé, à qual praza a Nosso Senhor que os 

traga, porque certamente esta gente é boa e de bela simplicidade. E 

imprimir-se-á facilmente neles qualquer cunho que lhe quiserem dar, uma 

vez que Nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos, como a homens 

bons. E o Ele nos para aqui trazer creio que não foi sem causa.  
 

 

O índio do Brasil retraiu-se ou amarfanhou-se ao contato civilizador por incapacidade 

de acomodar-se à nova técnica econômica ou ao novo regime moral e social. Segundo 

Gilberto Freyre (2006), o índio foi passivo na agressão do português, quase mero auxiliar da 

floresta, mesmo na condição de inimigo. Freyre (2006, p.158) afirma: “Não houve da parte 

dele capacidade técnica ou política de reação que excitasse no branco a política de extermínio 

seguida pelos espanhóis no México e no Peru”. A contribuição do índio teria sido marcada 

pela harmonia, mesma qualidade vista nos primeiros dias do descobrimento. Freyre (2006, 

p.60) continua: 
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Híbrida desde o início, a sociedade brasileira é de todas da América a que se 

constituiu mais harmoniosamente quanto às relações de raça: dentro de um 

ambiente de quase reciprocidade cultural que resultou no máximo de 

aproveitamento de valores e experiência dos povos atrasados pelo adiantado; 

no máximo de contemporização da cultura adventícia com a nativa, da do 

conquistador com a do conquistado. Organizou-se uma sociedade cristã na 

superestrutura, com a mulher indígena, recém-batizada, por esposa e mãe de 

família; e servindo-se em sua economia e vida doméstica de muitas das 

tradições, experiências e utensílios da gente autóctone. 
 

 

O português, por sua vez, tinha o perfil ideal para essa colonização. Esse povo, de raça 

branca miscigenada, tinha singular predisposição para a colonização híbrida e escravocrata 

dos trópicos, devido, em grande parte, a seu passado étnico e cultural. Segundo Freyre (2006), 

a influência africana sobre a europeia era forte, o sangue mouro ou negro misturava-se com o 

de uma grande população branca, e a Europa reinava sem governar, governando antes a 

África.  

A mistura, reforça Sérgio Buarque de Holanda (2014, p.61-62), começou em Portugal 

e se processou, primeiramente, nas terras do colonizador. Afirma: “Neste caso, o Brasil não 

foi teatro de nenhuma novidade. A mistura com gente de cor tinha começado amplamente na 

própria metrópole”. Holanda concorda com Freyre, quando afirma que o português era, antes 

do Brasil, experiente explorador, alheio à questão da raça. E continua: “Já antes de 1500, 

graças ao trabalho de pretos trazidos das procissões ultramarinas, fora possível, no reino, 

estender a porção do solo cultivado, desbravar matos, dessangrar pântanos e transformar 

charnecas em lavouras, com o que se abriu passo à fundação de povoados novos”. Holanda 

(2014, p.63-64) relata:  

 

Um visitante estrangeiro dizia em 1798 que participavam da procissão dos 

Passos, em Lisboa, entre “4 e 5 mil almas, sendo a maior parte constituída de 

negras e mulatas”. Em outro depoimento, escrito setenta anos antes dessa 

data, atribuía-se a cor trigueira da gente portuguesa a efeito do clima e mais 

ainda “da mistura com os negros, muito ordinária do povo baixo”. 

Compreende-se, assim, que já fosse exíguo o sentimento de distância entre 

os dominadores, aqui, e a massa trabalhadora constituída de homens de cor. 

O escravo das plantações e das minas não era um simples manancial de 

energia, um carvão humano à espera de que a época industrial o substituísse 

pelo combustível. Com frequência as relações entre os donos oscilavam da 

situação de dependente para o de protegido, e até solidário e afim. Sua 

influência penetrava sinuosamente o recesso doméstico, agindo como 

dissolvente de qualquer ideia de separação de castas ou raças. 
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Freyre (2006) afirma que o caráter português era influenciado pelas condições sempre 

tensas e vibráteis de contato humano entre a Europa e a África, pelo constante estado de 

guerra que, segundo ele, nunca excluiu a miscigenação entre as duas raças, muito menos o 

intercurso entre as duas culturas, e pela atividade guerreira, que depois de intenso esforço 

militar era compensada após a vitória, relaxando-se sobre o trabalho agrícola e industrial dos 

cativos de guerra, sobre a escravidão ou semiescravidão dos vencidos. A escassez de pessoas 

e a despreocupação com raça foram fatores preponderantes para a adaptação, miscigenação e 

colonização. O preconceito era religioso.  

 

O português [...] não só conseguiu vencer as condições de clima e de solo 

desfavoráveis ao estabelecimento de europeus nos trópicos, como suprir a 

extrema penúria de gente branca para a tarefa colonizadora unindo-se com 

mulher de cor. Pelo intercurso com mulher índia ou negra multiplicou-se o 

colonizador em vigorosa e dúctil população mestiça, ainda mais adaptável do 

que ele, puro ao clima tropical. A falta de gente, que o afligia, mais do que a 

qualquer outro colonizador, forçando-o à imediata miscigenação – contra o 

que não o indispunham, aliás, escrúpulos de raça, apenas preconceitos 

religiosos – foi para o português vantagem na sua obra de conquista e 

colonização dos trópicos. Vantagem para a sua melhor adaptação, senão 

biológica, social. (FREYRE, 2006, p.74-75). 

 

Sérgio Buarque de Holanda (2014, p.76) afirma que o intercâmbio entre as raças foi 

natural, devido ao perfil e às características dos portugueses. “Ao contrário do que sucedeu 

com os holandeses, o português entrou em contato íntimo e frequente com a população de cor. 

Mais do que nenhum outro povo da Europa, cedia com docilidade ao prestígio comunicativo 

dos costumes, da linguagem e das seitas de índios e negros”. E completa: 

 

A essas inestimáveis vantagens acrescente-se ainda, em favor dos 

portugueses, a já aludida ausência, neles, de qualquer orgulho de raça. Em 

resultado de tudo isso, a mestiçagem que representou, certamente, notável 

elemento de fixação ao meio tropical não constituiu, na América portuguesa, 

fenômeno esporádico, mas, ao contrário, processo normal. Foi, em parte, 

graças a esse processo que eles puderam, sem esforço sobre-humano, 

construir uma pátria nova longe da sua. (HOLANDA, 2014, p.77). 
 

 

O perfil do português que iniciou a miscigenação colonizadora é parecido com aquele 

dos restantes aventureiros da Índia – gente miúda e plebeia, moçárabe, com consciência de 

raça ainda mais fraca que os portugueses fidalgos ou do Norte. Para Freyre (2006, p.161), “a 

luxúria dos indivíduos, soltos sem família, no meio da ‘indianada’ nua, vinha servir a 

poderosas razões de Estado no sentido de rápido povoamento mestiço da nova terra”. Conclui:  
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O certo é que sobre a mulher gentia fundou-se e desenvolveu-se através dos 

séculos XVI e XVII o grosso da sociedade colonial, em um largo e profundo 

mestiçamento, que a interferência dos padres da Companhia salvou de 

resolver-se todo em libertinagem para em grande parte regularizar-se em 

casamento cristão. 
 

 

A escravidão indígena, portanto, predominou ao longo de todo o primeiro século de 

colonização. Segundo Darcy Ribeiro (2006, p.88), “o índio era tido [...] como um trabalhador 

ideal para transportar cargas ou pessoas por terras e por águas, para o cultivo de gêneros e o 

preparo do alimento, para a caça e pesca”. Ele foi utilizado em guerras com outros índios e 

negros quilombolas. 

Apesar da aptidão dos índios para ofícios artesanais, tipografia, artes plásticas, música 

e literatura, de acordo com Ribeiro (2006), a função básica do índio foi a mão de obra na 

produção de subsistência. Para fazer o índio trabalhar à força, os senhores caçavam os nativos 

no mato e depois os escravizavam. Índios legalmente livres eram apropriados através de 

vivências, licenças e subterfúgios.  

Cativeiros autorizados pelo Reino de Portugal liberavam leilões oficiais para venda de 

índios, que custeavam obras públicas e a construção de igrejas. Sobre a condição do índio, 

Ribeiro (2006, p.89) afirma: “Mesmo os já incorporados à vida colonial – como ocorreu com 

os recolhidos às missões – inúmeras vezes foram assaltados e acossados [...] Milhares de 

índios foram incorporados [...] não para se integrarem à sociedade colonial na qualidade de 

membros, mas para serem desgastados até a morte”. 

 

 

Assim foi ao longo dos séculos, uma vez que cada frente de expansão que se 

abria sobre uma área nova, deparando lá com tribos arredias, fazia delas 

imediatamente um manancial de trabalhadores cativos e de mulheres 

capturadas para o trabalho agrícola, para a gestação de crianças e para o 

cativeiro doméstico. Custando uma quinta parte do preço de um negro 

importado, o índio cativo se converteu no escravo dos pobres, numa 

sociedade em que os europeus deixavam de fazer qualquer trabalho manual. 

Toda tarefa cansativa, fora do eito privilegiado da economia de exportação, 

que cabia aos negros, recaía sobre o índio. (RIBEIRO, 2006, p.89). 
 

    

Apesar de importante elemento colonizador, o indígena, no intercurso do processo, 

não se adaptou ao trabalho agrícola. A monocultura aniquilou sua cultura e seus costumes. 

Podemos afirmar que a identidade do índio foi massacrada pelo conquistador português, sua 

cultura e religião cristã. De acordo com Freyre (2006, p.228-229), 
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Enquanto o esforço exigido pelo colono do escravo índio foi o de abater 

árvores, transportar os toros aos navios, granjear mantimentos, caçar, pescar, 

defender os senhores contra os selvagens inimigos e corsários estrangeiros, 

guiar os exploradores através do mato virgem – o indígena foi dando conta 

do trabalho servil. Já não era o mesmo selvagem livre de antes da 

colonização portuguesa; mas esta ainda não o arrancara pela raiz do meio 

físico e do seu ambiente moral; dos seus interesses primários, elementares, 

hedônicos; aqueles sem os quais a vida se esvaziaria para eles de todos os 

gostos estimulantes e bons: a caça, a pesca, a guerra, o contato místico e 

como que esportivo com as águas, a mata, os animais. Esse desenraizamento 

viria com a colonização agrária, isto é, latifundiária: com a monocultura, 

representada principalmente pelo açúcar. O açúcar matou o índio. 
 

 

O historiador Manuel Querino (2014, p.23-24), uma das personalidades que ajudaram 

Jorge Amado a compor Pedro Archanjo, personagem principal de Tenda dos milagres, 

relembra que inocentes e ingênuos africanos eram entregues aos mercadores. Na África, 

atraídos por comida e trabalho, “surgiam os agenciadores que se apoderavam, à viva força, 

dos incautos negros [...] em 1522, mouros, rapazes e raparigas, devido ao aperto da fome, 

ofereciam-se como escravos, somente para obterem a alimentação; e assim, embarcavam para 

Lisboa e Sevilha”.  

Segundo Querino (2014, p.25), os primeiros escravizados chegaram ao Brasil em 

1538, “em uma nau pertencente ao famigerado Jorge Lopes Bixorda, que muito antes, em 

1512, levara para a Europa alguns indígenas como espécime do tráfico”. Milhares morriam 

durante a travessia, em desumanas condições nos navios. Outros milhares morriam na colônia, 

vitimados pelas doenças contraídas a bordo. 

Sérgio Buarque de Holanda (2014, p.55-56) lembra que “a presença do negro 

representou sempre fator obrigatório no desenvolvimento dos latifúndios coloniais” e afirma: 

“A tendência espontânea do índio era para atividades menos sedentárias e que pudessem 

exercer-se sem regularidade forçada e sem vigilância e fiscalização de estranhos. Versáteis ao 

extremo, eram-lhes inacessíveis certas noções de ordem, constância e exatidão”.    

Querino (2014, p.21) observa que a raça negra genuína, africana, perdeu muito de sua 

identidade, de sua cultura, no processo de miscigenação. “Muitos dos costumes [...] deitaram 

raízes profundas no nosso meio; outros desapareceram por incompatibilidade com o 

cristianismo dominante; outros modificaram-se tanto e se infiltraram tão sutilmente [...], que 

muito dificilmente se lhe reconhecem traços”. E protesta: 

 

Deixamos aqui 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 
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circunstancial, comum, aliás, a todas as raças não evoluídas. Não. 

Primitivamente, todos os povos foram passíveis dessa boçalidade e 

estiveram subjugados à tirania da escravidão, criada pela opressão do forte 

contra o fraco. Entre nós, o elemento português fez do africano e sua 

descendência a máquina inconsciente do trabalho, um instrumento de 

produção, sem retribuir-lhe o esforço, antes torturando-o com toda a sorte de 

vexames. (QUERINO, 2014, p.19). 
 

 

Freyre (2014, p.372) destaca a positividade do negro, comparando os estados de 

humor de populações negroides com outras. Para ele, os baianos de população negroide são 

alegres, sociáveis, expansivos e loquazes, diferentes de populações com mistura de sangue 

negro e mais para o indígena, como as de Piauí, Paraíba e Pernambuco. Para ele, tem-se a 

impressão de povos diversos. “Populações tristonhas, caladas, sonsas e até sorumbáticas, as 

do extremo Nordeste, principalmente nos sertões; sem a alegria comunicativa dos baianos; 

sem aquela sua petulância às vezes irritante. Mas também sem a sua graça, a sua 

espontaneidade, a sua cortesia, o seu riso bom e contagioso”. 

Querino (2014, p.37-38) afirma, também, que a raça negra imprime elementos 

positivos ao cerne que forma o celeiro cultural brasileiro. “Se o elemento africano não teve 

influência, no que diz respeito à moral, no meio que viveu, também não destruiu o que 

encontrou; ao contrário, foi um sustentáculo persistente dos bons costumes, no regime 

doméstico”. Para o historiador baiano, a raça negra não só tem modificado o caráter nacional, 

mas influi “nas instituições, nas letras, no comércio e nas ciências do país”. 

Joaquim Nabuco (2000, p.100), em sua obra O Abolicionismo, publicada em 1883, 

também exalta o negro, afirmando que ele teria mais proveito na sociedade civil como homem 

livre, se fosse bem-educado e respeitado. “O mau elemento da população não foi a raça negra, 

mas essa raça reduzida ao cativeiro”. Ele encara as raças de maneira igualitária: 

 

A raça negra não é, tampouco, para nós, uma raça inferior, alheia à 

comunhão ou isolada desta, e cujo bem-estar nos afete como o de qualquer 

tribo indígena maltratada pelos invasores europeus. Para nós, a raça negra é 

um elemento de considerável importância nacional, estreitamente ligada a 

infinitas relações orgânicas à nossa constituição, parte integrante do povo 

brasileiro. (NABUCO, 2000, p.14). 
 

 

Freyre (2006, p.397, 440) concorda com Nabuco, quando afirma que “parece absurdo 

julgar a moral do negro no Brasil pela sua influência deletéria como escravo”, considerando 

que “o método de desafricanização do negro ‘novo’, aqui seguido, foi de misturá-lo com a 

massa de ‘ladinos’, ou veteranos, de modo que as senzalas foram uma escola prática de 
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abrasileiramento”. Assim como pensa Querino, ele afirma que “outras forças atuaram nesse 

abrasileiramento (que não deixa de ser deformação da cultura africana), modificando sua 

plástica moral e também a física, moldando ao tipo e às funções do escravo e ao tipo e às 

características do brasileiro” – alteraram o meio físico e mudaram a qualidade e o regime da 

alimentação, assim como a natureza e o sistema de trabalho. Freyre afirma que os negros 

suicidavam-se comendo terra, por enforcamento, envenenando-se com ervas e substâncias de 

mandingueiros.  

 

O banzo deu cabo de muitos. O banzo – a saudade da África. Houve os que 

de tão banzeiros ficaram lesos, idiotas. Não morreram, mas ficaram penando. 

E sem achar gosto na vida normal – entregando-se a excessos, abusando da 

aguardente, da maconha [...] Doenças africanas seguiram-nos até o Brasil, 

devastando-os nas senzalas [...] E comunicando-se às vezes aos brancos das 

casas-grandes. A África também tomou vingança dos maus-tratos recebidos 

da Europa. Mas não foram poucas as doenças de brancos que os negros 

domésticos adquiriram; e as que se apoderaram deles em consequências da 

má higiene no transporte da África para a América ou das novas condições 

de habitação e de trabalho forçado. (FREYRE, 2006, p.553). 

   

Querino (2013, p.27-29) lembra que o banzo se introduzia na alma do negro, que 

sonhava com a liberdade, a nostalgia tomava a alma do infeliz, e o africano, recordando a 

terra natal, “angustiado pelo rigor da escravidão cruel, mortificado de pesares, uma única 

ideia lhe perpassava na mente, um pensamento único lhe assaltava o espírito: a ideia 

sacrossanta da liberdade que ele tinha gravada no íntimo de sua alma”. Para Querino (2013), 

os mais impacientes atiravam-se à correnteza dos rios ou às águas revoltas do mar, por 

desespero, sem esperança, com o objetivo de retornar à terra natal. 

O pensamento de Querino (2013, p.46-47) aproxima-se ao de Nabuco, ao afirmar que 

o negro “fora o braço propulsor do desenvolvimento [...], pois que, sem o dinheiro que tudo 

move, não haveria educadores nem educandos: feneceriam as aspirações mais brilhantes, 

dissipar-se-iam as tentativas mais valiosas”. Segundo o historiador, foi com o produto do 

labor do negro que os ricos senhores puderam manter os filhos na universidade, instruindo-os 

e educando-os. Resume, assim, o esforço dos negros e sua contribuição para a história: 

 

Todo o esforço físico do africano caracterizava-se na ideia de aproveitar a 

maior soma de produção agrícola, donde os colonizadores pudessem colher 

farta messe de proventos [...]. Uma vez removido para o lar doméstico, o 

escravo negro, de natureza afetiva, e, no geral, de boa índole e com sua 

fidelidade à toda prova, a sua inteligência, embora inculta, conquistara a 

estima dos senhores pelo sincero devotamento, e sua dedicação muitas vezes 

até ao sacrifício. Foi no lar do senhorio que o negro expandiu os mais nobres 



37 

 

sentimentos de sua alma, colaborando, com o amor dos pais, na criação da 

tenra descendência dos seus amos e senhores, com o cultivo da obediência, 

do acatamento, do respeito à velhice e inspirando simpatia, e mesmo amor a 

todas as pessoas da família. (QUERINO, 2013, p.45-46). 
 

 

José Francisco da Rocha Pombo (apud QUERINO, 2014, p.36) expressa que “os 

negros africanos, importados pelo Brasil desde os primeiros tempos de descobrimento, 

sempre se mostraram dignos de consideração, pelos seus sentimentos afetivos, resignação 

estoica, coragem, laboriosidade”. Freyre concorda com Rocha Pombo e Querino a respeito do 

caráter, humor e alegria do negro trazido para o Brasil. Para ele, apesar de modificado pelo 

branco, o negro africano influenciou o nosso estado de espírito, pois,  

 

Foi o negro quem animou a vida doméstica do brasileiro de sua maior 

alegria. O português, já de si melancólico, deu no Brasil para sorumbático, 

tristonho; e do caboclo nem se fala: calado, desconfiado, quase um doente na 

sua tristeza. Seu contato só fez acentuar a melancolia portuguesa. A risada 

do negro é que quebrou toda essa “apagada e vil tristeza” em que se foi 

abafando a vida nas casas-grandes. Ele que deu alegria aos são-joões de 

engenho; que animou os bumbas meu boi, os cavalos-marinhos, os 

Carnavais, as festas de Reis. Que à sombra da Igreja inundou das 

reminiscências alegres de seus cultos totêmicos e fálicos as festas populares 

do Brasil [...] os negros cantando e dançando, exuberantes, expansivos. 

(FREYRE, 2006, p.551).  
 

 

Segundo Manuel Querino (2014, p.34), o africano foi o maior fator da prosperidade 

econômica do país: “era o braço ativo e nada se perdia do que ele pudesse produzir. O seu 

trabalho incessante, não raro, sob o rigor dos açoites, tornou-se a fonte da fortuna pública e 

particular [...]. Fora ele o operário de todas as aplicações mecânicas e auxiliar de artes 

liberais”.  

Querino (2013, p.47) afirma ainda que, tratando-se da riqueza econômica, fonte da 

organização nacional, o colono preto era a principal figura, o fator máximo. “Do convívio e 

colaboração das raças na feitura deste país, procede esse elemento mestiço de todos os 

matizes, donde essa plêiade ilustre de homens de talento que, no geral, representaram o que há 

de mais seleto nas afirmações do saber, verdadeiras glórias da nação”. Após citar mestiços 

ilustres que contribuíram com o Brasil, como Machado de Assis e José do Patrocínio, ele 

conclui: “O Brasil possui duas grandezas reais: a uberdade do solo e o talento do mestiço”.  

Essa pátria nova, mestiça, definida por Ribeiro (2006, p.411) por “Nova Roma, uma 

Roma tardia e tropical”, destaca-se por sua criatividade artística e cultural, mas precisa agora 
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ser maior no domínio da futura civilização, para tornar-se potência econômica, de progresso 

autossustentado. Ele completa: 

 

Estamos nos construindo na luta para florescer amanhã como uma nova 

civilização, mestiça e tropical, orgulhosa de si mesma. Mais alegre, porque 

mais sofrida. Melhor, porque incorpora em si mais humanidades. Mais 

generosa, porque aberta à convivência com todas as raças e todas as culturas 

e porque assentada na mais bela e luminosa província da Terra. 
 

 

Ainda sobre a pátria nova, Ribeiro (2014, p.11) conclui: “Somos povos novos ainda na 

luta para nos fazermos a nós mesmos como um gênero humano novo que nunca existiu antes. 

Tarefa muito mais difícil e penosa, mas também muito mais bela e desafiante”. 

Os índios e negros foram as grandes vítimas da colonização. Até hoje, ambas as raças 

sofrem com o preconceito, o racismo e a exclusão social. Uma pequena parte dos sofrimentos 

e batalhas, enfrentadas por seres dessas raças, reunidos aqui, dá a dimensão do que foi o 

Brasil dos séculos XVI e XVII.  

Para entender a lógica de cada personagem de Tenda dos milagres e a motivação das 

suas ações, consideramos importante conhecer a realidade do negro e do índio no processo de 

formação histórica, e a circunstância do branco miscigenado português. Esse embate de raças 

começou com o sinal de Nicolau Coelho, ordenando aos índios nativos, donos da terra nova, 

que abaixassem seus arcos e flechas. Eles foram as primeiras vítimas da dominação 

portuguesa. Tornaram-se escravos, assim como os negros. A liberdade de ambas as raças é 

cerceada, a cultura, massacrada. Mas, bravos, resistem até hoje. As tribos não dizimadas, 

embora esquecidas, os negros e seus bastiões tentam preservar suas raízes. O tempo passou e, 

400 anos depois, o mulato Pedro Archanjo luta para defender os direitos da raça negra e a 

livre expressão. Combate “teorias suspeitas” (p.16) e a força coercitiva do Estado. O embate 

continua no mundo do romance, instrumento de luta. 
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CAPÍTULO 2 – TENDA DOS MILAGRES À LUZ DA CRÍTICA 

 

2.1 – O olhar dos críticos 

O objetivo da crítica é a explicação e a avaliação de outros textos (atividade 

transitiva, comunicativa, endoxal); o objetivo do texto é a sua própria 

produção (atividade intransitiva, significante, paradoxal). Enquanto a 

escritura abre a linguagem à infinidade, a crítica supõe um texto como 

circunscrito, finito; ela o fecha, na medida em que faz dele um objeto, um 

corpus de estudo. (PERRONE-MOYSÉS, 2005, p.57). 

 

 

A crítica vê a obra de Jorge Amado não só como popular, transgressora, machista, 

apelativa, ela enxerga também alguma inovação: linguagem fluida, realismo. 

Há críticos que renegam a literatura de Jorge Amado como instrumento de luta contra 

a injustiça e pela igualdade, liberdade. Enxergam-no como um escritor que escreve demais, de 

forma populista, para vender mais. O pouco cuidado de Jorge Amado com a estética também 

é ventilado. Em uma crítica contundente, Walnice Nogueira Galvão (1976, p.15-16) escreve: 

  

Os livros de Jorge Amado são cada vez mais volumosos, o que lhes aumenta 

o preço e a decorrente quantia sobre o total de venda [...]. Cada vez mais, há 

menor elaboração artística, a par da fórmula infalível que é o reforçamento 

da mitologia baiana: comida de dendê e cachaça, praias e coqueiros, 

candomblé e mulatas, pretos e saveiros, coronéis e prostitutas, sexo e 

violência. 
 

 

Referindo-se à obra Tereza Batista Cansada de Guerra, Galvão (1976, p.16) é dura 

com o escritor, recusando o populismo, o sexismo e a exploração da miséria: 

 

 
A bandeira progressista de Jorge Amado é o populismo, a glorificação do 

“povo” justificando qualquer barbárie que sua ficção perpetre. Tudo que é 

bom vem do povo e, por isso, todas as personagens são caricatas. Abra-se 

exceção para o fino e rico Coronel e para a representante do povo, a 

prostituta mulata, casal revelador da ótica classista e sexista do escritor. 

Quem encarna as virtudes do povo – e neste caso, a leitura óbvia é a 

resistência inquebrantável do povo brasileiro oprimido, nem por dessueto 

chavão menos usado – senão a incorruptível prostituta Teresa? 
 

 

Galvão (1976, p.16) avalia que “Jorge Amado brinca uma brincadeira sem graça; tudo 

se passa em seu romance como se a ética da miséria fosse outra e pobre virtuoso não morresse 

de fome; a idealização da miséria nada fica a dever a Gilberto Freyre”. Ainda, em sua análise, 

ela critica o estereótipo, o realismo diluído repetitivo, o desenlace sobrenatural – os orixás 

defensores dos fracos justos. Afirma também: 
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Virtude em perigo, os bons ameaçados, fracos justos contra fortes injustos, o 

leitor pode olhar para o céu: algum orixá amigo surge para resolver o 

impasse; porque também os orixás, tal como o autor e o leitor, têm posição 

tomada ao lado dos oprimidos. Como a escrita é ambígua, admite, para quem 

quiser, a leitura materialista; mas a outra, a sobrenatural, que se dá como 

metafórica, é que é lírica, a das peças de resistência onde o escritor mostra 

que sabe ser poeta quando quer. (GALVÃO, 1976, p.17-18, grifo nosso). 

 

 

A linguagem ambígua é outra marca destacada por Walnice Nogueira Galvão (1976, 

p.18). Para ela, “a mobilização do discurso indireto [...] funda a ambiguidade que permite 

duas leituras, ao gosto do freguês: se ele forma com os progressistas irracionalistas, fica 

satisfeito; se com os progressistas racionalistas, põe o sobrenatural na conta de ‘lírico’”. Sobre 

o narrador manipulador, a crítica comenta: 

 

Esta arma estilística de que Jorge Amado tão bem sabe se servir, o discurso 

indireto livre, permite a seus escritos a irresponsabilidade. Pois eles são 

narrados, sem que haja um narrador, por uma voz misteriosa que flui não se 

sabe de onde. Às vezes, em curtos trechos de duas ou três páginas, 

tipografados em itálico, o narrador é identificado no fim. Naturalmente, 

nestes casos são sempre pessoas reais [...]. Tais trechos passam por 

depoimentos, mas não há distinção de estilo: é o mesmo discurso indireto 

livre que rege o romance inteiro. (GALVÃO, 1976, p.18). 

 

Heitor Martins (1970, p.11), crítico do jornal O Estado de S. Paulo, nos anos 1970, faz 

comentário parecido ao de Walnice Nogueira Galvão, no que concerne ao tamanho da obra 

literária: “A extensão de Tenda dos Milagres (talvez por razões comerciais) é demasiada”. 

Continua:  

 

 

Jorge Amado, “gordo e velho escriba”, esqueceu de submeter o volume a um 

regime de emagrecimento. Estas 373 páginas poderiam ser reduzidas de pelo 

menos um quarto de sua banha flácida e caída. A musculatura do livro, sua 

capacidade de murro, seria aumentada bastante, para bem do autor e dos 

leitores, embora talvez não para o bem dos bolsos do editor. 
 

 

O crítico alavanca “certas fraquezas consideráveis” de Tenda dos milagres. Pondera, 

com opiniões adjetivadas, sobre o narrador, o narrador-personagem e a presença indesejável 

da figura do escritor:  
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Desde a confusão do narrador (que se fragmenta no nível do ponto de vista 

para dar lugar a um personagem, Fausto Pena, criando uma duplicidade que 

nada acrescenta à qualidade da obra) até as claras e às vezes ingênuas 

intromissões do autor (resquícios da técnica do pior Jorge Amado, o de Seara 

Vermelha), toda a obra deixa transparecer certa desconfiança do leitor. Esta 

desconfiança traduz-se pela constante atitude de Jorge Amado dando à obra 

uma determinada direção a fim de que ela seja entendida como o quer seu 

autor. O que deveria ser pura ação dramática é transformado em 

considerações à margem, que não deixam a quem lê a oportunidade de 

“sentir” imaginativamente o personagem, pois ele já se encontra definido 

racionalmente pelo autor. (MARTINS, 1970, p.11). 

 

Heitor Martins (1970, p.11) concentra-se mais nos problemas da obra, inclusive faz 

menção à estética de Tenda dos milagres. Segundo o jornalista, “Jorge Amado nunca foi um 

romancista considerável pela sua habilidade artística”. Ressalta que o autor é excelente 

contador de estórias, excepcionalmente sintonizado com o gosto do público brasileiro, 

romancista de altos e baixos, de tremendos fracassos e indubitáveis sucessos. Depois de 

elencar qualidades indiscutíveis da obra de Jorge Amado, o crítico procura evitar a má-fé, mas 

também evita transparecer o elogio. Para ele, levando-se em conta a complexidade do escritor 

baiano e sua obra, a estética torna-se fator secundário. 

 

Esta imagem popular de sua figura como autor faz-lhe justiça: engajado em 

seu tempo, escrevendo para seus leitores, interpretando suas aspirações e 

interesses de seu mundo [...]. Retratando sua época e sua sociedade, o 

criador de Gabriela não perde tempo em afinar seu instrumento. De sua faca 

– para usar a linguagem de João Cabral de Melo Neto – não foram retirados 

aqueles elementos espúrios da ficção (a verborragia, o pseudopoético, a 

concessão ao popularesco) que são “toda uma crosta viscosa / resto de janta 

abandonada, / que fica na lâmina e cega / seu gosto de cicatriz clara”. 

Considerando estes fatos, o exame de sua arte novelística é secundário, já 

que ele não se afirma por tais valores. (MARTINS, 1970, p.11). 
 

 

O crítico Antonio Olinto publicou, no jornal O Globo, em 1970, extensa crítica 

dividida em três partes, intitulada “Tenda, sua magia e uma revolução na literatura”, sobre 

Tenda dos milagres. O texto trata de linguagem, mensagem e personagem, de forma mais 

apaixonada, diferente de Martins, que se fixou mais na mensagem e nas falhas. Olinto (1970, 

p.12) pontua que as personagens têm um modo de falar bem brasileiro, com idioma também 

próprio do estilo do autor, além do vocabulário: “Com um modo de juntar as palavras e com 

elas formar frases, Jorge Amado leva mais longe as pesquisas verbais da literatura brasileira 

exatamente porque o faz a partir da fala e de uma existencialidade”. 
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Aludindo à estrutura vocabular erguida por Amado, ou à “tecnoestrutura” (nas 

palavras do crítico) e “ao fundo significado que os sons vão adquirindo à medida em que a 

figura de Pedro Archanjo se desenha” (1970, p.12, grifo nosso), Olinto analisa positivamente 

os narradores e os eixos temporais da obra. Ao contrário de Martins, que enxerga uma 

narrativa confusa, classifica a escritura como equilibrada:  

 

Vários tempos se intercalam no fluxo da narrativa [...]. O estilo muda 

também, de acordo com o ângulo da narrativa, de vez em quando é como se 

o autor interrompesse a estória para discutir assuntos, ou temos a impressão 

de que uma câmera acompanha Pedro Archanjo, ou é um lester, um 

brincalhão, que fornece comentários sobre os homens e as coisas. Os pontos 

de partida, as direções, da narrativa mudam de compasso, quase que a 

intervalos regulares, num equilíbrio de massa funcional que poucos 

ficcionistas de qualquer época jamais conseguiriam. (OLINTO, 1970, p.12). 

 

Para Olinto (1970, p.12), com a mudança de tom, o romance ganha estilos diferentes, 

lírico ou pitoresco, ou até pedante quando a fala do narrador-personagem surge, em primeira 

pessoa, e essa primeira pessoa vem a ser o pesquisador, “contemporâneo do romancista e por 

este encarregado de comentar o que acontece nas comemorações do centenário de Pedro 

Archanjo”. Olinto (1970, p.12) afirma que esses dois narradores (o principal e o narrador-       

-personagem, Fausto Pena) e os estilos resultam em uma narrativa sólida: “Todos os estilos 

acabam, contudo, numa fusão de tal unicidade que o romance dá a impressão de ter sido 

escrito por vários homens que fossem, porém, um só”.  

O crítico faz uma leitura da linguagem, para depois tratar da mensagem e, mais à 

frente, das personagens. Sobre a mensagem, Olinto traz à tona que Tenda dos milagres é um 

romance de tese. Tese sobre a existencialidade baiana, segundo Olinto (1970, p.12), afro-       

-baiana, de uma raça que se forma, de uma civilização mestiça, que “integra cada capítulo do 

romance e cada momento da presença dos personagens”. Para ele, a obra é uma expressão do 

desejo do autor, embora não responda se é um projeto utópico de pátria miscigenada: 

 

A mensagem de Jorge Amado em Tenda é a de que precisamos defender a 

cultura mista por nós criada [...]. É dentro dessa mistura, através dela e por 

ela, que nos tornamos capazes de dar uma contribuição nova ao movimento 

civilizacional do homem, à hominização do homem. A tese de Jorge Amado 

não surge, porém, destacada dos elementos de sua obra. Não. Ela é parte 

direta, íntima da estrutura da estória. (OLINTO, 1970, p.12). 

 

O crítico conclui escrevendo sobre Pedro Archanjo, protagonista do romance Tenda 

dos milagres. Para Olinto (1970, p.12), a personagem se destaca em um ambiente em que 
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realidade e irrealidade se confundem, onde agitam-se várias personagens – professores, 

diretores, jornalistas, alunos, pesquisadores, um Prêmio Nobel e poetas, gente de verdade e 

ficção, orixás e deuses, “e no meio de tudo a figura de Pedro Archanjo se ergue com absoluta 

nitidez, homem comum e sábio de uma cidade, pesquisador saído do povo”. Revela ainda o 

segredo do encanto da personagem popular e influente: 

 

A mistura do homem sensorial, do que entende e vive candomblés, do que 

ama inúmeras mulheres, do que mergulha na parte viva de uma comunidade, 

com o intelectual, o que tenta dominar instrumentos pensamentais e de 

comunicação para transmitir ideias e despertar emoções – essa mistura é 

difícil, tanto na verdade da ficção como na ficção da verdade. Este talvez é o 

motivo pelo qual Pedro Archanjo se impõe, de pronto, como criação decisiva 

em nossa literatura, homem próximo e longínquo, figura popular, cuja obra 

de pesquisa os antropólogos elogiam. (OLINTO, 1970, p.12). 
 

 

Uma ala da crítica literária abomina a literatura do escritor baiano. Alfredo Bosi 

(2015, p.434) é um exemplo. Em sua obra História concisa da literatura brasileira, ele define 

Jorge Amado como “cronista de tensão mínima, que soube esboçar largos painéis coloridos e 

facilmente comunicáveis que lhe franqueariam um grande e nunca desmentido êxito junto ao 

público”. Com objetividade, completa: 

  

Ao leitor curioso e glutão a sua obra tem dado de tudo um pouco: pieguice e 

volúpia em vez de paixão, estereótipos em vez de trato orgânico dos 

conflitos sociais, pitoresco em vez de captação estética do meio, tipos 

“folclóricos” em vez de pessoas, descuido formal a pretexto de oralidade. 

Além do uso às vezes imotivado do calão: o que é, na cabeça do intelectual 

burguês, a imagem do Eros do povo. O populismo literário deu uma mistura 

de equívocos, e o maior deles será por certo o de passar por arte 

revolucionária. No caso de Jorge Amado, porém, bastou a passagem do 

tempo para desfazer o engano. (BOSI, 2015, p.434, grifo nosso). 
 

 

Outro crítico tem visão mais romântica de Jorge Amado. Ele é Antonio Candido 

(1971, p.115) que, no ensaio “Poesia, documento e história”, publicado em 1945, portanto 

antes da publicação de Tenda dos milagres, definiu o que seria a tônica de toda a obra de 

Jorge Amado. Já naquela época, enxergava uma característica recorrente. Para ele, o amor 

carrega de uma surda tensão as páginas de seus romances, avultando por cima do rumor das 

outras paixões: “Jorge Amado é o maior romancista de amor, força de carne e de sangue que 

arrasta as suas personagens para um extraordinário clima lírico. Amor dos ricos e dos pobres; 

amor dos pretos, dos operários, que antes não tinha estado de literatura senão edulcorado ou 

bestializado pelos naturalistas”. 
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Entre os críticos de Tenda dos milagres e Jorge Amado, a mais ácida é Walnice 

Nogueira Galvão, e o mais objetivo, embora também agressivo, é Alfredo Bosi. Galvão 

(1976, p.21-22) chega a afirmar que o escritor “pratica o kitsch de si mesmo”. Um exagero, 

talvez maldade ou implicância com o baiano. Ao contrário do que ela propaga, a bandeira 

progressista do escritor não é o populismo, o que define como “glorificação do povo”, mas a 

literatura humanista, com ideais de igualdade e liberdade. As personagens são caricatas não 

porque tudo que é bom vem do povo e da glorificação, mas porque decorrem da opção feita 

pelo autor de destacar tipos de personagens de forma criativa. 

Diferentemente do que afirma Galvão (1976, p.16), que “cada vez mais há menor 

elaboração artística”, a literatura de Jorge Amado evoluiu. Basta comparar Jubiabá, escrita na 

primeira fase da literatura do escritor, com Tenda dos milagres, criada na segunda fase. Ela 

ainda faz uma crítica à estética da miséria. “Tudo se passa em seu romance como se a ética da 

miséria fosse outra e pobre virtuoso não morresse de fome.” 

Alfredo Bosi (2015, p.434) conclui que Jorge Amado é “cronista de tensão mínima”, 

sem se estender muito, o que torna a crítica limitada. Além de escrever que a obra de Jorge 

Amado tem pieguice, volúpia, estereótipos, humor pitoresco e tipos folclóricos, a conclusão 

de Bosi (2015, p.434), para a arte de Amado, é radical: “O populismo literário deu uma 

mistura de equívocos, e o maior deles será por certo o de passar por arte revolucionária. No 

caso de Jorge Amado, porém, bastou a passagem do tempo para desfazer o engano”. Além da 

objetividade, o crítico faz uma análise superficial de arte revolucionária para justificar que a 

obra do escritor baiano não o é. 

Ao contrário de Olinto, Heitor Martins (1970, p.12) afirma que o narrador-personagem 

não contribui com o romance, “criando uma duplicidade que nada acrescenta à qualidade da 

obra”. Ele refere-se ao narrador-personagem Fausto Pena, que fornece uma visão diferente do 

narrador. Nesse ponto, o crítico pode ter se equivocado, pois o contraponto entre os 

narradores é importante para retratar épocas e sociedades discrepantes. Por outro lado, 

Martins comenta, com precisão, as desnecessárias intromissões do autor (segundo ele, 

resquícios da técnica do pior Jorge Amado). Porém, Martins afirma que nem “toda a obra 

deixa transparecer certa desconfiança do leitor”. Consideramos que há confusão em um ponto 

de Tenda dos milagres (p.261): na página que antecede o capítulo “Da Pergunta e da 

Resposta”, o narrador-personagem Fausto Pena abandona a narração do presente (1968) e diz: 

“Despeço-me, senhores, deixo Pedro Archanjo na cadeia”. Essa desistência deixa margem a 

dúvidas: não se percebe se Fausto é um brincalhão, que traz a história da década de 1960 com 
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linguagem mais leve e atual, ou se atua como testemunha (nas palavras de Olinto, “uma 

câmera”), ou se seria um mero pesquisador. 

A intenção de Jorge Amado é retratar a sociedade e o povo, representar o espaço e as 

pessoas da forma mais caricata possível, emitindo a mensagem humanista no discurso, nas 

primeiras obras, e na ação, na segunda fase da sua carreira. O escritor desconsidera o cuidado 

com a estética por motivos históricos (formação, trajetória, opção). Levando-se em conta o 

valor da obra do baiano, o comentário de Martins (1970, p.11), conforme já mencionamos, é 

pertinente: “O exame de sua arte novelística é secundário, já que ele não se afirma por tais 

valores”. O foco é outro: a mensagem, diferentemente de outros cânones da literatura, como 

Machado de Assis, José de Alencar e Mário de Andrade.    

Somente a crítica de Antonio Olinto enfoca o ideal de civilização miscigenada 

implícito na obra. Um crítico-escritor, sem as amarras do deadline e dos limites do papel, 

poderia reproduzir em suas tendas o que há por trás do discurso antirracista de Jorge Amado. 

Olinto cumpre a função do crítico, que, segundo T.S. Eliot (1997, p.140), é “promover 

a compreensão e o gosto pela leitura”. Em “A Função da Crítica”, T.S. Eliot (1997, p.45) 

lembra que os “únicos críticos válidos eram os que praticavam, e bem, a arte que escreviam”. 

Para ele, “o requisito mais importante que explica a importância particular da crítica dos que 

praticam uma arte é o de que um crítico tem que possuir um sentido do factual altamente 

desenvolvido” (1997, p.45). Para Eliot, esse dom de entender e compreender o mundo do dia 

a dia não se confunde com populismo: 

 

Isto, de maneira nenhuma, é dom para desprezar ou frequente, que obtenha 

facilmente o louvor popular. O sentido do real é algo que se desenvolve com 

lentidão, e o seu desenvolvimento completo talvez signifique o próprio cume 

da civilização, dado serem tantas as esferas do real que têm que ser 

dominadas, e a esfera do real, do saber, do domínio, mais exterior a nós 

próprios, será cercada de fantasias narcotizantes numa esfera ainda mais 

remota. (ELIOT, 1997, p.45). 
 

 

Walnice Nogueira Galvão aproxima-se do que Roland Barthes (2013, p.162) 

denomina “crítica de sistema”. Ela desconstrói a estrutura da linguagem para explicar o 

sentido. Segundo o pensador francês, o crítico evitaria a “boa consciência” ou a “má-fé” com 

um único procedimento: “Propor por fim moral não o deciframento do sentido da obra 

estudada, mas a reconstituição das regras e constrangimentos de elaboração desse sentido”. 

Para tal finalidade, ele afirma que a condição é admitir que a obra literária é um sistema 
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semântico muito particular, cujo fim é dar “sentido” ao mundo, jamais “um sentido”. E 

Barthes continua:  

 

A obra nunca é completamente insignificante (misteriosa ou “inspirada”) 

nem jamais completamente clara; ela é, se se quiser, sentido suspenso. [...] 

Essa espécie de de-cepção, de desapreensão do sentido explica por um lado 

que a obra literária tenha tanta força para fazer perguntas ao mundo 

(abalando os sentidos assegurados, que as crenças, as ideologias e o senso 

comum parecem guardar em seu poder), sem entretanto nunca a elas 

responder (não há grande obra que seja “dogmática”); e por outro lado, que 

ela se ofereça a um deciframento infinito [...]. Ao mesmo tempo proposta 

insistente de sentido e sentido obstinadamente fugidio, a literatura é tão 

somente uma linguagem, isto é, um sistema de signos: seu ser não está em 

sua mensagem, mas nesse “sistema”. E, por isso mesmo, o crítico não tem de 

reconstituir a mensagem da obra, mas somente seu sistema, assim como o 

linguista não tem de decifrar o sentido de uma frase, mas de estabelecer a 

estrutura formal que permite a esse sentido ser transmitido. 
 

 

Eliot (1997, p.140) prega que a função da crítica é “promover a compreensão e o gosto 

pela literatura”, como já mencionamos. Concordamos com T.S. Eliot: o verdadeiro crítico 

ajuda o leitor a compreender a essência da obra, desvendando o seu “sistema de signos”, 

conforme Barthes, e, ao mesmo tempo, incentiva-o a ler e a descobrir os labirintos da obra 

literária. 

 

2.2 – O posicionamento do escritor Jorge Amado 

Concordar ou discordar da opinião de um crítico é sempre difícil. Às vezes 

eu me divirto muito com as coisas que os críticos descobrem em meus livros 

e me pergunto: será que é isso mesmo? (AMADO, 1981, p.34). 

 

Ao longo da carreira de escritor, Jorge Amado concedeu entrevistas em que, em parte, 

defendeu-se contundentemente da crítica desfavorável, que enfatizava aspectos sobre estética, 

linguagem, personagem, coerência, populismo. 

O jornalista Lourenço Dantas Mota, em longa entrevista realizada em 1981, publicada 

no livro História Vivida III, que reuniu as personalidades mais importantes da época, pediu 

que o escritor falasse o que pensava sobre a restrição que alguns críticos lhe faziam em 

relação à forma. Segundo Mota, esses críticos diziam que, levado pelo seu talento para contar 

história, Jorge Amado se descuidava frequentemente da forma. O baiano respondeu que fazia 

literatura com a forma e o conteúdo dele exclusivos, com a linguagem falada pelo povo. 

Atribui a responsabilidade dessas críticas à cultura da época: 
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Essa crítica que me fazem não me preocupa. Escrevo como sei escrever. Não 

sou um homem de laboratório literário, mas também não tenho nada contra a 

questão. Não polemizo nesse particular, porque acho que cada escritor é 

diferente do outro e que cada um tem o direito de fazer a sua literatura com o 

conteúdo e a forma que melhor lhe parecer. Eu faço a minha como sei fazer. 

Não pretendo ser o inventor de uma língua literária. Escrevo a língua falada 

pelo povo, que é a que tenho mais dentro de mim. (AMADO, 1981, p.31, 

grifo nosso). 
 

 

Em tom ríspido, Jorge Amado responde aos críticos que encaram a literatura como 

competição entre autores e reafirma que prefere uma narrativa simples, fácil de ser lida: 

 

 

Toda discussão em torno de um autor me parece válida, mas nem sempre me 

parece séria. Isso ocorre por causa do nosso subdesenvolvimento cultural, 

que ainda é muito forte. No Brasil encara-se o trabalho literário e artístico 

como uma competição [...]. E a realidade é que não existe competição no 

trabalho de criação. E, quando digo que a discussão promovida pela crítica 

nem sempre é séria, é porque ela muitas vezes encara o trabalho de criação 

como uma competição. O crítico que gosta da obra de fulano não se contenta 

em louvá-la e promovê-la, mas acha que para isso é necessário ridicularizar e 

diminuir a obra dos outros escritores que não se enquadram em suas 

concepções. Isso é uma coisa idiota, tola e pouco séria. (AMADO, 1981, 

p.31). 

 

Jorge Amado (1981, p.51) faz questão de enfatizar que suas obras têm compromisso 

com o povo, que a literatura brasileira “se liga muito ao povo, à sua vida e aos seus 

problemas; e que a partir de Gregório de Mattos, o povo foi o herói da literatura brasileira, de 

uma ou outra maneira”. E continua: 

 

Em Alencar, Manoel Antonio de Almeida, Machado, Aloísio de Azevedo, o 

povo brasileiro foi sempre herói [...]. Quanto a mim, quando escrevo, não 

estou preocupado fundamentalmente com o problema da linguagem. Estou 

preocupado em contar uma história bem contada, em fazer uma coisa que 

possa ser bem entendida. (AMADO, 1981, p.32). 

 

O escritor responde a outra crítica, que é frequente até nos dias de hoje: o fato de ser 

popularesco. Em contraposição, ele afirma que é “um escritor que conhece bem a vida do 

povo brasileiro, visto do ângulo da Bahia, e que descreve com verdade”. Completa: 

 

Acusam-me também de ter uma visão folclórica da realidade. E, finalmente, 

acusam-me pelo fato de os personagens serem figuras do povo, gente pobre, 

gente sofrida, com problemas imediatos de fome, de miséria, e de no entanto 

serem alegres. É verdade. Eles são alegres, o que eu posso fazer? Eles 

desejariam que o nosso povo fosse triste e vencido, porque miserável. Mas o 
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nosso povo não está vencido e mostro isso nos meus livros. (AMADO, 1981, 

p.32). 

 

Jorge Amado (1981, p.34) refuta outra opinião dos críticos: a de que sua obra tem duas 

fases: antes e depois de Gabriela, Cravo e Canela, publicada em 1958 – antes, seria uma fase 

amarga político-ideológica e, depois, outra fase, caracterizada pelo humor pitoresco. Segundo 

o escritor, ainda nessa entrevista, “há uma única linha de unidade em seus livros, que é a 

fidelidade ao povo. Ao povo mais que a qualquer coisa”. Em suas palavras: 

 

Sempre tive uma perspectiva não propriamente de classe, mas de povo em 

sua totalidade [...]. Não acredito que tenha havido mudança em minha obra a 

partir de Gabriela [...]. Nunca tive a preocupação de fazer romances 

marxistas. Primeiro, porque acho isso uma besteira e, segundo, porque para 

fazer um romance marxista eu creio que teria de conhecer toda a obra de 

Marx, o que não acontece. Se em minha obra há essa constante de fidelidade 

ou compromisso com o povo, por outro lado ela sofreu mudanças, da mesma 

maneira que eu como pessoa também mudei ao longo desses cinquenta anos. 

(AMADO, 1981, p.35). 

 

 

Apesar de negar a transição entre a fase político-ideológica (antes de Gabriela, Cravo 

e Canela) e a fase da sátira pitoresca, Jorge Amado ressalta que suas obras perderam o 

discurso comunista e ganharam ação política. O escritor afirma que a conotação machista 

diminuiu ao longo da carreira e que nunca se considerou machista conscientemente:    

 

Às vezes sou acusado de machista e às vezes de feminista. As feministas 

italianas de Milão estão usando Teresa Batista como símbolo. A verdade é 

que meus livros são menos machistas hoje do que eram no começo. Acho 

mesmo que hoje não sou machista, ou pelo menos não sou enquanto posso 

sê-lo conscientemente. Quanto às coisas do inconsciente, nunca se sabe até 

onde vão as marcas do preconceito dentro da gente. Na primeira parte da 

minha obra, escrita até quando eu tinha 30 e poucos anos, a ação era sempre 

acompanhada de uma espécie de discurso político. Eu queria convencer o 

leitor e não acreditava que a ação fosse suficiente. Por isso, fazia uma 

espécie de discurso político ao lado. Esse discurso finalmente desapareceu, 

pois compreendi que é realmente a ação que pode explicar alguma coisa a 

alguém. Ganhei também um elemento novo, que não é próprio da 

adolescência e da juventude, mas da idade madura – o humor – que marca 

minhas obras mais recentes. (AMADO, 1981, p.35). 

 

Em entrevista concedida a Álvaro Cardoso Gomes, Jorge Amado (1988, p.52) 

demonstra que o povo é o escudo, o discurso de defesa do autor contra a crítica. Reconhece 

que seu público gosta do que ele escreve. Afirma: “Eu sou um homem bem visto pelo povo. E 

isso dá uma responsabilidade grande, a que eu tenho procurado corresponder”. Amado relata 
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que lia as críticas inteligentes e bem fundamentadas, mas ignorava aquelas que não 

considerasse sérias. 

 

Eu tenho sido criticado por todos os lados por pensar com minha cabeça, 

tenho até sido considerado machista porque as mulheres dos meus livros são 

como elas são na realidade brasileira. Eu descrevo a realidade... não posso 

virar de costas e falsificá-la [...]. Leio muito pouco [a crítica]. Tenho pouco 

tempo para ler e sei o que move os críticos. Quando sei que a crítica é séria, 

seja um elogio, seja um ataque, eu leio; quando não é séria, mesmo que seja 

a favor, não perco meu tempo, curto e urgente. (AMADO, 1988, p.52). 

 

Apesar da relação instável entre o escritor e os críticos, quase no fim da vida, Jorge 

Amado demonstrou que compreendia melhor os opositores. Em entrevista aos Cadernos de 

literatura brasileira, em 1997, afirmou que tudo o que escreveu está sujeito à crítica e que 

deveria reconhecê-la e aceitá-la, “o que não quer dizer que esteja de acordo com ela”. Ele diz: 

 

Você pode discordar do que a crítica diz, mas deve compreender que os 

críticos têm o direito de fazer colocações que bem entenderem. Quer dizer: 

se eu escrevo, me exponho à crítica, tenho que aceitá-la, sem que isso 

signifique que eu esteja achando tudo o que ela diz correto. Em resumo, eu 

aceito a crítica no sentido de que ela se faça, ela se exerça. (AMADO, 1997, 

p.51). 
 

 

Esse entendimento sereno chegou com a maturidade. O escritor já teve embates 

complicados com a crítica e a imprensa. Na obra Toda a saudade do mundo, João Jorge 

Amado, filho do escritor, reúne a correspondência de Jorge Amado e sua mulher, a escritora 

Zélia Gattai, no período entre 1948 e 1967, que compreende a fase do exílio europeu até a 

construção da casa do Rio Vermelho, em Salvador. Em uma das correspondências, enviada de 

Viena para o Brasil à Zélia Gattai, em 8 de junho de 1954, Jorge Amado (2012, p.115) mostra 

sua indignação com Hermínio Sachetta, do jornal Tribuna da Imprensa, que, inconformado 

com as semelhanças entre ele e um personagem traidor da então recém-lançada Subterrâneos 

da liberdade, “acusa o escritor de desonesto e semianalfabeto, e afirma que suas obras são 

subliteratura posta a serviço da MVD – a polícia secreta soviética”. Segundo João Jorge 

Amado, “a imprensa brasileira ficou silente ou passou a atacar o livro e desancar o autor”. 

Jorge Amado recomenda à Zélia Gattai que não se preocupe com os ataques da crítica: 

 

Quanto ao meu livro, não me estranha nada nem o silêncio da imprensa, nem 

o desinteresse [...] nem os boatos dos amigos das rodinhas da futrica. Nem 

me estranha, nem me afeta. Toda essa gente, tenho dito muitas vezes, não me 

tolera, e a coisa que mais desejariam ver era eu me afundar. A imprensa tu 
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sabes que é coisa velha [...] Quanto aos ‘disse que disse”, tu sabes que não 

sou simpatizado por essa canalha sem caráter que nos rodeia. Eu sei o que o 

livro vale e o que pensam dele aquelas pessoas a cuja opinião eu dou 

importância. A gente da terra da Ilya [então União Soviética]. Basta-me com 

o sucesso que as edições polaca e tcheca estão tendo. O resto nem me 

preocupa. E tu não deves tampouco te preocupar nem um momento por isso. 

(AMADO, 2012, p.115). 

 

Em Tenda dos milagres, Jorge Amado enaltece a figura do protagonista (herói baiano, 

defensor da miscigenação), ao inscrever a identidade miscigenada, e ao provocar reflexão 

acerca da sociedade de consumo ditatorial dos fins da década de 1960. Essencialmente, é uma 

literatura que combate a injustiça. Jorge Amado confirma essa intenção. Em entrevista ao 

jornalista Álvaro Cardoso Gomes, Amado (1988) fala sobre crítica social. O entrevistador 

pergunta ao escritor se o humor de sua obra não se sobrepõe ao debate dos problemas sociais 

e políticos do país. Gomes afirma que muitos dos antigos correligionários dele cobram-lhe 

uma obra mais engajada. O escritor defende-se: 

 

Querem é me colocar dentro de limites ideológicos e sectários. Não falo de 

qualidade literária, mas de conteúdo. Não creio que tenha sido escrito no 

Brasil um livro de conteúdo mais revolucionário nos últimos tempos do que 

Tenda dos Milagres, livro realmente de luta do povo brasileiro contra o 

racismo [...] O que acontece é que esses patrulheiros falam de livros que não 

leram. (AMADO, 1988, p.52). 
 

 

A declaração do escritor enquadra Tenda dos milagres na categoria de literatura de 

resistência. O termo “resistência”, conforme Bosi (2002, p.125), e suas aproximações com os 

termos “cultura”, “arte” e narrativa foram pensados e formulados entre 1930 e 1950, “quando 

numerosos intelectuais se engajaram no combate ao fascismo e ao nazismo”. Ainda de acordo 

com Bosi, o narrador de literatura de resistência cria, segundo o seu desejo, representações do 

bem, do mal ou ambivalentes. “Graças à exploração das técnicas do foco narrativo, o 

romancista poderá levar ao primeiro plano do texto ficcional toda uma fenomenologia de 

resistência do ‘eu’ aos valores ou antivalores do seu meio”. Ainda segundo Bosi, “o artista da 

palavra pode desenvolver, solitária e independentemente, a sua resistência aos antivalores do 

meio”.   

Na mesma entrevista, Jorge Amado afirma que essa é a obra que mais estima em sua 

carreira, até então, final dos anos 1980. Porém, revela certa contrariedade quando se refere à 

crítica literária. Quando o entrevistador pergunta-lhe como é ser um escritor profissional, que 

vive do que escreve, responde: 
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Vivo modestamente. Sou um escritor profissional, o que é muito diferente de 

comercial. Ainda confundem as coisas [...]. Infelizmente, ainda predomina 

uma consciência amadorística entre nossos escritores. E enquanto a literatura 

não for profissional, a crítica também não será séria e profissional. 

Continuará existindo esse “grupismo”, essa crítica personalista, que é aquele 

negócio de querer saber quem presta e quem não presta, quem é o maior ou o 

melhor, que é uma estupidez. Com que metro se medem os escritores? 

(AMADO, 1988, p.56). 
 

 

Jorge Amado procurou focar sua literatura no humanismo, glorificou personagens 

pobres e adotou uma linguagem coloquial. A defesa que o escritor apresenta, no recorte deste 

estudo, mostra que ele não tinha a visão de que se descuidava da forma, mas que escrevia de 

acordo com a língua e a alma do povo brasileiro, adotava uma linguagem fácil de ser 

compreendida. O discurso político passou para a ação da personagem, o que considera uma 

evolução de sua literatura, que ganhou também um componente novo, propulsor de sua 

popularidade: o humor. Elemento que veio com sua maturidade, afirma Jorge Amado. 

Observa-se que sua obra somente ganhou humor na segunda fase da carreira. Jorge 

Amado também refinou a técnica e a literatura de resistência, como observa Wilson Martins 

(1972, p.174): “Há agora, nos seus personagens, uma ‘força animal’ que faltava nos símbolos 

políticos mais ou menos estereotipados da primeira fase”. O crítico completa, mais adiante, 

que as obras Pastores da noite e Dona Flor e seus dois maridos, publicadas em 1964 e 1966, 

respectivamente, foram “exercícios de composição para a empresa mais complexa e mais 

perfeita da Tenda dos Milagres”.  

Na obra protagonizada por Pedro Archanjo, a mistura não ocorre só entre as raças, mas 

entre as cores, real e realismo, concreto e imaginário, ideológico e utópico, narrador e 

personagem. Literatura a serviço da arte e da nação.  
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CAPÍTULO 3 – TENDA DOS MILAGRES E A IDENTIDADE MISCIGENADA 

 

3.1 – Pedro Archanjo e Fausto Pena: o passado e o presente 

A memória não é livro senão em figura: ei-la designada palavra viva, da qual 

emana a coerência de uma escritura; a coerência de uma inscrição do homem 

e de sua história, pessoal e coletiva, na realidade do destino.  

(ZUMTHOR, 1993, p.140). 

 

Por índice de oralidade, o medievalista Paul Zumthor (1993, p.35) entende tudo o que, 

no interior de um texto, informa-nos sobre a intervenção da voz humana em sua publicação – 

quer dizer, na mutação pela qual o texto passou, uma ou mais vezes, de um estado virtual à 

atualidade e existiu na atenção e na memória de certo número de indivíduos. “O índice 

adquire valor de prova indiscutível quando consiste numa notação musical, duplicando as 

frases do texto sobre o manuscrito”. O índice de oralidade de Tenda dos milagres é alto. Sua 

narrativa contém linguagem e representações de textos da literatura de cordel, canções, cantos 

de rituais religiosos: “acento de voz”, segundo Jorge Amado. Vozes oriundas do povo, 

genuinamente do povo, e não artificialmente fabricadas. 

Narrador-personagem do mundo do presente, contemporâneo do tempo do escritor, o 

sociólogo, poeta e jornalista Fausto Pena, com cinismo e ironia, investiga o passado do 

mulato atrevido, sedutor, militante, bedel e escritor Pedro Archanjo. Como afirma Candido 

(2014, p.54), no meio dos elementos centrais de um desenvolvimento novelístico – o enredo, 

a personagem e as ideias –, “avulta a personagem, que representa a possibilidade de adesão 

afetiva e intelectual do leitor, pelos mecanismos de identificações, projeção, transferência etc. 

A personagem vive o enredo e as ideias, e os torna vivos”. Ambos, Pena e Archanjo, 

cumprem esse papel de parecer com o que há de mais vivo no romance. Segundo Candido, a 

leitura da obra depende basicamente da aceitação da verdade da personagem por parte do 

leitor. 

Pena e Archanjo, as vozes ativas do presente, o fim da década de 1960, e do passado, 

primeira metade do século XX respectivamente, revelam a ação pela palavra e no tempo. Para 

Zumthor (1993, p.47), “o que nos sugerem os textos assim auscultados [recebidos e 

imaginados] são as dimensões de um universo vocal: o espaço próprio dessa poesia [ou 

narrativa], em sua existência real, aqui e agora”. Ambas as personagens assumem tarefas 

diferentes no enredo: o primeiro é um narrador-personagem-observador, que traz a releitura 

do intelectual desconhecido pela sociedade baiana do seu tempo; o outro, um herói descoberto 

por um professor da Universidade de Columbia, James. D. Leverson: o herói exalta o negro e 
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a mestiçagem e tem sua trajetória contada pelo narrador, que desempenha o papel de retratar o 

mulato antes, em vida, e depois, paralelamente à Pena, pós-morte. O herói, Archanjo, e o 

jornalista, Pena, asseguram a estabilidade desse universo. Nas palavras de Zumthor (1993, 

p.47), “a estabilidade que a voz assegurou, em sua longa duração, à obra, em si mesma tão 

fugaz”.  

Apesar de Pena buscar (quase) sempre a verdade da memória de Archanjo, de fazer 

importante diagnóstico da situação político-cultural de 1968, de “guiar” o leitor pelos setores 

da civilização em que vive, e pela atuação de Archanjo, quando combateu a repressão e o 

racismo, é um erro pensar que o essencial da obra seja essa personagem, mesmo sendo ela, 

segundo Candido (2014, p.54-55), “o elemento mais atuante, mais comunicativo da arte 

novelística moderna [...] que só adquire pleno significado no contexto, e que, portanto, no fim 

das contas a construção estrutural é o maior responsável pela força e eficácia de um 

romance”. 

A construção estrutural de Tenda dos milagres alterna dois tempos narrativos: o de 

Pena (presente) e o de Archanjo (passado/memória). O tema é o racismo (e o antirracismo). 

Embora a caracterização e a participação do professor Nilo Argolo tenham relevância, o 

jornalista Pena e o escritor Archanjo desempenham tarefas fundamentais para a construção da 

identidade miscigenada. A escrita beira a crítica e a história, memória e presentidade – efeito 

do real que torna a obra real, que lhe confere uma realidade estética. Carrega também a 

oralidade. Segundo Zumthor (1993, p.98): “Conforme os lugares, as épocas, as pessoas 

implicadas, o texto depende às vezes de uma oralidade que funciona em zonas de escritura, às 

vezes [...] de uma escritura que funciona em oralidade”. É o caso desta obra de Jorge Amado. 

Para Zumthor (1993, p.109), “uma forma qualquer de oralidade precede a escritura ou então é 

por ela intencionalmente preparada, dentro do objetivo performático”. Ele ainda afirma que 

 

A voz é o Outro da escritura; para fundar sua legitimidade, assegurar a longo 

prazo sua hegemonia, a escritura não deve reprimir de cara esse outro, mas 

primeiro demonstrar curiosidade por ele, requerer seu desejo manifestando 

uma incerteza a seu respeito: saber mais dele, aproximar-se até os limites 

marcados por um censor invisível. (ZUMTHOR, 1993, p.121). 

 

 

Na visão de Antonio Candido (1972, p.112), a obra de Jorge Amado “se desdobra 

segundo uma dialética da poesia e do documento”. O legado do escritor reside na combinação 

de documento e idealização, dicção modernista e enredo tradicional, de temas atuais e de 



54 

 

ações heroicas, o legado de Jorge Amado para o desenvolvimento do romance modernista. 

Segundo Eduardo de Assis Duarte (1996, p.252), 

 

O clima de aventura e heroísmo, o apego à tradição da narrativa popular, a 

busca dos modelos incrustados na herança da oralidade, com sua poesia e 

seu ritmo, tudo isso amalgamado no cadinho fervente do questionamento de 

estruturas injustas e do incentivo à luta e à resistência ao poder que subjuga e 

humilha: eis a combinação amadiana para a evolução de nosso romance [...] 

Em suma, Jorge Amado deixa como exemplo uma ficção que não teme dizer 

de novo a mais antiga das histórias: a da eterna viagem do homem em busca 

de seu destino. (o grifo é nosso). 

  

Tenda dos milagres, de 1969, é uma revisitação atualizada de Jubiabá, romance 

publicado em 1935, protagonizado pelo primeiro herói negro da literatura brasileira. Alfredo 

Almeida (1979, p.121) observa que, quando Jubiabá é publicada, Amado opunha-se às teorias 

que endossara em 1931, na ocasião da publicação de País do Carnaval, nas palavras do 

pesquisador: “livro de estreia” de Jorge Amado. “Encontrava-se bastante distanciado daquelas 

concepções que consideravam a miscigenação como uma degenerescência.” O escritor se 

aproximou de Roquette Pinto e Gilberto Freyre, “empenhados em recolocar o tema da 

formação étnica do país em outros termos”. 

O negro Antonio Balduíno, protagonista de Jubiabá, e o mulato Pedro Archanjo são 

imagens da resistência poética de Jorge Amado, que perduram na consciência dos leitores 

ainda hoje. Resistência que insistentemente permanece pela voz poética. Segundo Zumthor 

(1993, p.139), 

 

A voz poética assume a função coesiva e estabilizante sem a qual o grupo 

social não poderia sobreviver. Paradoxo: graças ao vagar de seus intérpretes 

– no espaço, no tempo, na consciência de si –, a voz poética está presente em 

toda a parte, conhecida de cada um, integrada nos discursos comuns, e é para 

eles referência permanente e segura. Ela lhes confere figuradamente alguma 

extratemporalidade: através dela, permanecem e se justificam. Ofereço-lhes 

o espelho mágico do qual a imagem não se apaga, mesmo que eles tenham 

passado. As vozes cotidianas dispersam as palavras no leito do tempo, ali 

esmigalham o real; a voz poética os reúne num instante único – o da 

performance –, tão cedo desvanecido que se cala; ao menos, produz-se essa 

maravilha de presença fugidia mas total.  

 

 

Almeida (1979, p.121) salienta que Roquette Pinto combatia o determinismo racial e o 

ideal do branqueamento, e procurava mostrar que o problema das raças não constituía um 

elemento necessário para se pensar o Brasil. “Afirmava que a grande questão não era 

transformar os mestiços em brancos, mas sim educar a todos indistintamente.” 
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Almeida (1979, p.121) menciona o I Congresso Afro-Brasileiro, organizado por 

Gilberto Freyre, em novembro de 1934, na capital de Pernambuco, Recife. Jorge Amado 

participou ativamente desse encontro. Almeida afirma que Amado viu Freyre desenvolver 

uma teoria que valorizava a miscigenação, ao considerar que o brasileiro poderia orgulhar-se 

da sua civilização tropical, original e etnicamente mestiça, mas prezava também a “herança 

africana” como representante de uma civilização própria, particular. “Amado, com Jubiabá, 

acompanhando Freyre de perto, parece desfazer no seu pensamento a ‘confusão de raças’ que 

afirmara em 1931. Incide numa valorização do negro. Exalta seus conhecimentos e religião. O 

personagem central é concebido como representante de uma cultura específica.” 

Desde o “livro de estreia”, afirma Almeida (1979, p.173), que as experiências 

cotidianas de Jorge Amado e o produto de seu trabalho literário “são formulados como 

mantendo uma correspondência direta sem quaisquer mediações. A ‘vida’ do autor e o ato de 

produzir literariamente não são descolados um do outro, apresentando-se como indissociáveis 

e interdependentes’”. 

Na visão de Duarte (1996, p.76), “em Jubiabá, vemos materializar-se esse encontro 

com o popular não apenas enquanto matéria ficcional, mas igualmente na direção das formas 

consagradas de sua expressão: os causos da tradição oral, os folhetos de cordel, os ABCs dos 

heróis sertanejos”. Ele completa: 

 

A estrutura do romance assimila e combina essas formas, de sorte que é 

possível discernir elementos seus no enredo cheio de façanhas, no ritmo 

marcado pelas repetições, no tom de história contada. A própria concepção 

do romance, fundada nos feitos de um herói, inspira-se no cordel e, mesmo, 

na mais longínqua herança narrativa. Daí as imagens arquetípicas, as 

referências lendárias e o substrato mitológico que permeiam diversas 

passagens, aproximando o texto da história romanesca. 

 

 

Tanto em Jubiabá como em Tenda dos milagres, o estilo autoral, cheio de cultura 

popular e oralidade, transmite fluidez. Jorge Amado exerce o que Zumthor (2000, p.76-77) 

chama de domínio da variante. “Em situação de oralidade pura, ela [a conservação] é entregue 

à memória, mas a memória implica, na “reiteração” [outras recepções], incessantes variações 

re-criadoras: é o que chamei de movência”. Com base nos conceitos de Zumthor (1993), essas 

duas obras ocupam lugar preciso num conjunto de relações móveis, no corpo de um concerto 

de ecos recíprocos; uma intervocalidade, troca de palavras e convivência sonora, polifonia 

percebida por destinatários. 
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O discurso vivo de Tenda dos milagres esbarra em contraposições essenciais e 

multiformes do discurso do outro, o contrário do discurso direto, em que ninguém o atrapalha, 

ninguém o contesta. Segundo Bakhtin (2015, p.48),  

 

O discurso voltado para o seu objeto entra nesse meio dialogicamente 

agitado e tenso de discursos, avaliações e acentos alheios, entrelaça-se em 

suas complexas relações mútuas, funde-se com uns, afasta-se de outros, 

cruza-se com terceiros; e tudo isso pode formar com fundamento o discurso, 

ajustar-se em todas as camadas semânticas, tornar completa sua expressão, 

influenciar toda a sua feição estilística. 

  

Para Bakhtin (2015, p.49-50), o enunciado vivo “não pode deixar de tocar milhares de 

linhas ideológicas vivas envoltas pela consciência socioideológica no entorno de um dado 

objeto da enunciação, não pode deixar de ser ativo do diálogo social”. Na sua visão, “o 

discurso, ao abrir caminho para seu sentido e a sua expressão através de um meio verbalizado 

pelas diferentes dicções do outro, entrando em assonância e dissonância com seus diferentes 

elementos, pode enformar sua feição e o seu tom estilístico nesse processo dialogizado”. 

Com dois narradores e personagens com discurso falado vivo, o discurso de Tenda dos 

milagres surge no diálogo como sua réplica viva, que, de acordo com Bakhtin (2015, p.52), 

“forma-se na interação dinâmica com o discurso do outro no objeto”. Afirma, ainda, que “a 

concepção do seu objeto pelo discurso é dialógica”, o que contraria o monologismo.   

Embora Pena tenha comportamento de bufão, trapalhão, e o narrador esculhambe 

intencionalmente sua figura, a ação dessa personagem provoca melhor percepção de uma 

cidade de Salvador real. Na definição de Bakhtin (2015, p.216), entre o pícaro e o bobo surge 

a figura do bufão como uma original combinação dos dois. “É o pícaro que põe a máscara do 

bobo para motivar, pela incompreensão, as deformações desmascaradoras e o 

embaralhamento das linguagens e nomes elevados”. Ele conclui: 

 

O bufão é uma das imagens mais antigas da literatura, e o discurso do bufão, 

determinado por sua específica diretriz social (pelos privilégios do bufão), é 

uma das formas mais antigas do discurso humano na arte. No romance, as 

funções estilísticas do bufão, assim como as funções do pícaro e do bobo, 

são inteiramente definidas pela relação com o heterodiscurso (com suas 

camadas elevadas): o bufão é aquele que tem o direito de falar em 

linguagens não reconhecidas e deturpar maldosamente as linguagens 

reconhecidas.  
 

 

Em tempo de repressão militar, Pena bufão – com o embuste alegre do pícaro que 

parodia as linguagens elevadas, a deturpação maldosa e o reviramento das mesmas ao avesso 
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pelo bufão e a incompreensão ingênua pelo bobo, três categorias dialógicas, segundo Bakhtin 

(2015, p.216) – e o narrador, com discursos em primeira e terceira pessoa do singular, 

respectivamente promovem a associação de fatos históricos e ideológicos e iniciam a 

montagem da teoria de país miscigenado do mulato esquecido. Pena exalta a militância do 

mulato logo no primeiro capítulo: 

 

Em nada concorri para a divulgação dos livros de Archanjo nos Estados 

Unidos, mas considero tal divulgação uma vitória do pensamento 

progressista, tendo sido o baiano, como foi, um libertário, sem ideologia, é 

certo, mas de incomparável paixão popular, bandeira da luta contra o 

racismo, o preconceito, a miséria e a tristeza. (p.19). 
 

 

Candido (2014, p.58), ao dizer que “na vida, estabelecemos uma interpretação de cada 

pessoa, a fim de podermos conferir certa unidade à sua diversificação essencial, à sucessão 

dos seus modos-de-ser, mas no romance, o escritor estabelece algo mais coeso, menos 

variável, que é a lógica da personagem”, contribui para que compreendamos as personagens 

em Jorge Amado (1988, p.52) quando constrói com um propósito: o antirracismo. Em 

entrevista concedida em 1988 a Álvaro Cardoso Gomes, o escritor afirma que Tenda dos 

milagres é uma das obras de conteúdo (não de qualidade literária) mais revolucionárias dos 

últimos tempos, “livro realmente da luta do povo brasileiro contra o racismo”. 

Uma obra que trata do problema das raças não pode focá-lo isoladamente. Outros 

elementos estão ligados ao tema central, como desigualdade social e injustiça. Jorge Amado 

conviveu com o problema em Salvador, em 1927, quando “adquiriu consciência do racismo”. 

Amado (1988, p.22-23) recorda: “Foi quando eu passei a viver misturado com o povo da 

Bahia que o problema racial começou a me afetar. Foi, sobretudo, minha relação com o povo 

dos candomblés, vendo a perseguição terrível de que eram objeto os cultos afro-brasileiros”. 

Em Carta a uma leitora sobre romance e personagens, Jorge Amado (1971, p.4) faz 

uma analogia do processo de criação da personagem e conclui que “viver misturado”, na 

intimidade do povo baiano, é fundamental: 

 

Como pensar em recriar a vida por ouvir dizer? Como falar desse país da 

Bahia, desse povo mestiço e antigo, forjado em longa e difícil caminhada, 

num caldeirão de misturas, como falar dessa cidade “situada no oriente do 

mundo” na frase do apaixonado cronista, onde as culturas se amalgamaram, 

as cores se confundiram para criar uma nova cor, inédita, onde as nações se 

misturaram num leito de amor sem medidas, como escrever sobre a vida 

ardente e mágica da Bahia sem ser parte integrante dessa vida, como?  
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Jorge Amado (1971, p.14) admite que foi buscar suas personagens, “toda essa gente, 

essa vasta e dramática humanidade, essa população romanesca”, entre o povo da Bahia. “Sei 

[...] de um saber sem dúvidas que de tudo quanto escrevi, milhares de páginas, só prevalecerá, 

só perdurará aquilo onde exista um sopro de vida vivida, o hálito do povo da Bahia. Dele tirei 

os materiais de minha humanidade, para ele criei e construí”. 

Concluída Tenda dos milagres, Jorge Amado (1988) afirma que nunca teve dúvidas 

sobre o assunto da obra. Para ele, o racismo é consequência do problema social, que não 

estaria isolado desse contexto, na visão do escritor. Para não errar na abordagem do problema, 

Amado não tratou da questão isoladamente. As personagens e suas vozes têm funções que 

compõem a luta antirracista com equilíbrio. Juntas, encampam a missão de buscar as soluções 

para o problema. Seguem o ideal do criador. Na visão dele, se isolar o problema racial, vai 

errar na apreciação do problema e na busca de soluções. 

 Pedro Archanjo, o líder da luta antirracista, é o intelectual da causa – escreve obras e 

artigos contra as teorias racistas, em defesa da tese da mestiçagem. Ele faz uma defesa 

apaixonada e racional da cultura afro-brasileira (do direito de culto, principalmente). Trata-se 

de personagem complexa, com múltiplas funções e variantes. Personagem vibrante, com 

autoridade de voz. Para Zumthor (1993, p.154), “a fixação pela e na escritura de uma tradição 

que foi oral não põe necessariamente fim a esta, nem a marginaliza de uma vez”. E conclui: 

“Uma simbiose pode instaurar ao menos certa harmonia: o oral se escreve, o escrito se quer 

uma imagem do oral; de todo o modo, faz-se referência à autoridade de uma voz”. 

Lídio Corró, fiel amigo do protagonista, dono da Tenda dos Milagres, é o melhor 

riscador de milagres da Bahia, cuja função na obra é a defesa da liberdade de expressão. Luta 

pelo direito de publicar escrita e voz do amigo militante. Ele imprime os livros de Archanjo e 

combate a repressão. Damião de Souza, rábula do povo, defende os pobres nos tribunais. Luta 

por justiça – independentemente de raça ou classe. Tadeu Canhoto, exemplo de mulato 

talentoso e bom caráter, recebe de Archanjo boas condições de criação e educação. Formado 

em engenharia, desafia a sociedade racista e procria com uma mulher branca. Em síntese, 

essas personagens contribuem contra o racismo, lutando por liberdade, justiça e igualdade. Há 

outras personagens, secundárias, como Professor Fraga Neto, Frei Timóteo e Condessa 

Zabela. Literatura de resistência e de tese, construída pelas personagens, mas não somente por 

elas. Segundo Candido (2014, p.59): 

 

A força das grandes personagens vem do fato de que o sentimento que temos 

da sua complexidade é o máximo; mas isso devido à unidade, à 



59 

 

simplificação estrutural que o romancista lhe deu. Graças aos recursos de 

caracterização [...] o romancista é capaz de dar a impressão de ser ilimitado, 

contraditório, infinito na sua riqueza, temos a personagem como um todo 

coeso ante a nossa imaginação. Portanto, a compreensão de que nos vem do 

romance, sendo estabelecida de uma vez por todas, é muito mais precisa do 

que a que nos vem da existência.  

 

Em texto em primeira pessoa, como se fosse um diário, diferente do texto em terceira 

pessoa do narrador, o narrador-personagem Fausto Pena registra impressões sobre seu tempo 

e Archanjo, iluminando-o. 

Pena funciona como um porta-voz, com relato leve e sem compromisso. Corrompe sua 

personalidade e atos, define-se como barbudo e desempregado vate. Apresenta uma sociedade 

de consumo que manipula informações e desvenda procedimentos antiéticos. A verdade sobre 

a história de Archanjo, alvo das comemorações de seu centenário, é censurada pelo Jornal da 

Cidade, um dos três maiores jornais da Bahia. Volúvel, o vate cede ao editor do diário, vende 

por ninharia seu silêncio, sobre a vasta pesquisa que empreendeu sobre Archanjo, que também 

foi vagabundo e vivera na companhia de várias amantes. Pena ainda recebe uma lição de 

moral: “Meu caro poeta, aprenda esta lição: um grande homem tem de possuir integridade 

moral e, se por acaso, transigiu e prevaricou, cabe-nos repô-lo em sua perfeição” (p.98).     

A figura de Pedro Archanjo é manipulada também por Pena, durante a montagem de 

uma peça de teatro. A tese do branqueamento é colocada em pauta em uma das reuniões do 

grupo do vate:  

 

Toninho Lins, um cara sério, de prestígio no meio estudantil, 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. A luta de classes e o folclore, eis a receita para 

um espetáculo ao mesmo tempo militante e popular. (p.149-150). 

 

A visão mais próxima da verdade de Archanjo – recriado durante a montagem de um 

espetáculo teatral, que caracterizou o herói de diferentes formas, em tempo conturbado com 

ditadura e censura – é uma personagem sem sectarismo, consciente de sua força e da força do 

povo, a defender a solução do povo brasileiro, a miscigenação, a mistura, os mestiços. Mas o 

narrador-personagem pouco se importa com a memória do compatriota. Para Pena, o que 

interessa é a promoção pessoal: 
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Quanto a mim, lutei para conciliar pontos de vista, falas, diálogos, dogmas, 

cismas, facções, ideologias e poderes. Queria apenas a peça, nome no cartaz, 

o meu e o de Ana Mercedes, juntos, autor e diva, oh! A gloriosa noite de 

estreia! Ana Mercedes faria Rosa de Oxalá, sobre isso não houve discussão, 

todos de acordo. Nessa altura dos debates, pouco me importava o póstumo 

destino teatral do Pedro Archanjo: líder operário em greve, Black Panther 

racista a recusar a miscigenação, a pregar a guerra santa contra os brancos, 

mulato baiano criador da civilização, tanto se me dava. Eu queria a peça em 

cartaz. (p.150-151). 
 

 

  

O perfil do poeta jornalista não ajuda a montar a tese de Archanjo. Pelo contrário, 

concentra-se em apresentar o sistema caótico de seu tempo, escasso de valores e seriedade, e 

suas relações. Péssimo biógrafo, Pena escreve a trajetória do mulato parcialmente. “Desculpe-

-me senhores, deixo Pedro Archanjo na cadeia” (p.261). 

A ação de Archanjo, no passado, contrasta com a memória que se faz dele, no tempo 

presente. O narrador traz o protagonista em várias frentes de luta e amor: defensor da cultura 

(desfile de afoxé), escritor de tese antirracista, militante grevista, aliado do Candomblé (e do 

direito ao culto), amante de brancas e mulatas, homem que pensa no outro. A rememoração da 

sociedade de consumo dá ênfase à glória do mulato, mas deixa de debater e divulgar as ideias 

de mestiçagem, do racismo e do combate ao problema, bandeira da personagem. Ao contrário, 

rejeita explorar a conservação. A reiteração soa deturpada: jornalistas, professores, estudantes 

e políticos distorcem a história. 

Horkheimer argumentava que o passado não pode ser verdadeiramente aberto, nem ser 

suscetível de transformações posteriores, e que, nesse sentido, as injustiças e os sofrimentos 

são irremediáveis. Walter Benjamin, em carta a ele, responde: 

 

O corretivo dessa linha de pensamento pode ser encontrado na consideração 

de que a história não é apenas uma ciência, mas igualmente uma forma de 

rememoração. O que a ciência “estabeleceu” pode ser modificado pela 

rememoração. Esta pode transformar o inacabado (a felicidade) em algo 

acabado, e o acabado (o sofrimento) em algo inacabado. (BENJAMIN apud 

GAGNEBIN, 2014, p.261). 

 
 

A modificação da história defendida por Benjamin é válida quando realizada com 

respeito aos acontecimentos históricos. O contrário ocorre na intriga de Tenda dos milagres. 

A figura de Pedro Archanjo é deformada pela mídia e pelas escolas, nos seguintes aspectos: 

origem, família humilde, pobreza, esbórnia, boêmia – bedel e mensageiro (no tempo presente, 

definem-no de professor e cientista), morre na miséria, cercado por gente simples, do povo 

(na versão de publicitários, em texto enviado às escolas, é sepultado por intelectuais e 
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políticos). Transformado em celebridade, no tempo presente, o mulato não consegue 

contribuir para divulgar seu maior legado: as ideias e soluções para um Brasil pacífico, sem 

racismo nem preconceito. Porém, a rememoração resgata a importância do combate ao 

racismo, a necessidade de enfrentar o problema com a mesma intensidade do herói. Apesar da 

deformação, as ideias de Archanjo servem de objeto e inspiração para os novos heróis do 

presente. Em Tenda dos milagres, a história como forma de rememoração reinsere conceitos 

importantes em um novo tempo, com brasileiros que ainda convivem com o mesmo problema 

de seus antepassados. A solução do racismo, portanto, passa pela rememoração do intelectual 

esquecido. A repetição da história da personagem, que deveria se situar numa tradição 

bastante estável, se deforma e revela outro Pedro Archanjo. As vozes do professor Calazans e 

do rábula Damião de Souza não impedem a manipulação. O silêncio de Archanjo se faz sentir. 

 

A voz não traz a linguagem: a linguagem nela transita, sem deixar traço. 

Talvez, em nossa mentalidade mais profunda, a voz exerça uma função 

protetora, a de preservar um sujeito que ameaça a sua linguagem, de frear a 

perda de substância que constituiria uma comunicação perfeita. A voz se diz 

enquanto diz; em si ela é pura exigência. (ZUMTHOR, 1997, p.13). 

 

 

A trajetória da personagem revela-nos o projeto de Brasil mestiço do romance. 

Archanjo e Lídio são apresentados junto com a Tenda dos Milagres, a reitoria polifônica da 

universidade popular no território livre do Pelourinho. Ali se faz teatro, roda de samba, leitura 

de obra antirracista em alto e bom som. É o centro de manifestação da cultura híbrida do 

Pelourinho, ali nascem as ideias, ali se encontra e dialoga gente do povo. Ao se irradiar a 

cultura popular: “Era verdade: os trovadores imprimiam os folhetos a crédito, pagando aos 

poucos, à proporção da venda. Lídio se transformara praticamente em financiador da literatura 

de cordel” (p.138). 

O poeta Fausto Pena encontra duas fotografias de Archanjo: em uma delas, em preto-

e-branco, aparece um mulato pardo, jovem e forte, vestido com roupa escura, em pose, recém-

-nomeado bedel da Faculdade de Medicina da Bahia, e outra censurada, não divulgada por ele 

– em que o protagonista aparece “já velho e descuidado, um trapo, visto em companhia de 

duvidosas mulheres, empinando o copo, em evidente esbórnia” (p.20). 

Mais adiante, o narrador esclarece que o mulato recém-descoberto pela imprensa de 

1968 – depois do anúncio do cientista James D. Levenson, de que sua visita a Salvador tinha 

o objetivo de “conhecer onde viveu e trabalhou um homem notável, de ideias profundas e 

generosas, um criador do humanismo” (p.24) –, só teve notoriedade, reconhecimento público, 
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aplauso, admiração dos eruditos, glória e sucesso depois da morte (2008). Destacado 

jornalista afirmou que nenhuma outra obra obteve tantos elogios como o conjunto de quatro 

volumes de Pedro Archanjo, “livros por tantos lustros esquecidos, ou melhor: desconhecidos 

não só da massa de leitores, mas também dos especialistas” (p.25). 

O discurso de Levenson força o brasileiro a resgatar um herói esquecido para uns e 

desconhecido para a maioria. Ele afirma que se sente feliz por estar na pátria de Archanjo, 

quer conhecer a cidade e o povo que foram objeto dos estudos desse fascinante mulato, “em 

cujos livros a ciência é poesia” (p.27), livros esses imperecíveis, segundo esse professor da 

Universidade de Columbia. A personagem Levenson foi o primeiro a iluminar o herói 

histórico. E detalhe: não é brasileiro, é gringo. 

Outros contribuíram para resgatar o intelectual do povo, “algo de sério se escreveu, 

páginas dignas da memória de quem trabalhou indiferente ao sucesso e ao lucro. Alguns 

depoimentos de contemporâneos, gente que conheceu Archanjo e com ele tratou, traziam 

também a marca de real emoção e a face do homem foi sendo revelada” (p.30). Recuperou-se 

o que foi conservado na memória dos amigos e nos livros. 

Para Maurice Blanchot (2010, p.50-51), em alguns poemas gregos, o Esquecimento é a 

“divindade primordial, o antepassado venerável, a primeira presença daquilo que dará lugar, 

por intermédio de uma geração mais tardia, à Mnemósine, a mãe das Musas. A essência da 

memória é assim o esquecimento, esse esquecimento em que é preciso beber para morrer”. 

Blanchot continua: 

 

Isso não significa que tudo começa, tudo termina no esquecimento, no 

sentido pobre que damos a essa fórmula; pois o esquecimento, aqui, não é 

um nada. O esquecimento é a própria vigilância da memória, a força tutelar 

graças à qual se preserva o oculto das coisas e graças à qual os homens 

mortais, assim como os deuses imortais, preservados daqui que são, 

repousam no oculto a si próprios [...] O que se esquece é uma referência para 

um lento caminhar: a flecha designando uma direção. O que se esquece 

aponta a um tempo para aquilo que é esquecido e para o esquecimento, o 

mais profundo apagamento em que se situa o lugar das metamorfoses. 

Passagem do exterior ao interior, em seguida do interior a esse mais interior 

em que se reúnem, diziam Novalis e Rilke, em um espaço contínuo-              

-descontínuo, a intimidade e o exterior de toda presença.          

 

A memória revela uma personagem multifacetada, a intimidade e o exterior de toda 

presença, conforme afirma Blanchot. Porém, o Archanjo verdadeiro é aquele descrito pelo 

narrador do tempo narrativo do passado, situado entre 1904 e 1943. O tempo presente, da 

memória de Archanjo, deforma a personagem e recria outras. Para Zumthor (1997, p.13-14), 
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“na voz a palavra se enuncia como lembrança, memória-em-ato de um contato inicial, na 

aurora de toda vida e cuja marca permanece em nós apagada, como a figura de uma 

promessa”. Nesse sentido, afirma: 

 

Cada sílaba é um sopro, ritmado pelo batimento do sangue; e a energia deste 

sopro, com o otimismo da matéria, converte a questão em anúncio, a 

memória em profecia, dissimula as marcas do que se perdeu e que afeta 

irremediavelmente a linguagem e o tempo. Por isso a voz é a palavra sem 

palavras, depurada, fio vocal que fragilmente nos liga ao Único. [...] Voz que 

é consciência; que será habitada pelas palavras, mas que verdadeiramente 

não fala nem pensa; que simplesmente trabalha “por nada dizer”, 

petrificando fonemas, e para quem o discurso pronunciado tem lugar quando 

lhe toca a razão de ser. (ZUMTHOR, 1997, p.13-14). 
 

 

A morte do protagonista é artifício para sua exaltação. Apesar de falecer caído na 

sarjeta, ele é levantado pelos braços das personagens populares, aquelas da universidade 

popular do Pelourinho, que rivaliza (nas ideias) contra os preceitos racistas de Nilo Argolo, 

professor catedrático da Faculdade de Medicina da Bahia. “Caiu no passeio, rola devagar para 

a sarjeta. Ali seu corpo permaneceu, primeiro coberto só de escuridão; depois vieram os 

laivos da aurora e o vestiram de luz” (p.33). 

 

Se quisermos trazer a literatura ao movimento que torna acessíveis todas as 

ambiguidades, ele está ali: a literatura, como a palavra comum, começa com 

o fim que, somente ele, permite compreender. Para falar, devemos ver a 

morte, vê-la atrás de nós. Quando falamos, nós nos apoiamos num túmulo, e 

esse vazio do túmulo é o que faz a verdade da linguagem, mas ao mesmo 

tempo o vazio é a realidade e a morte se faz ser. Existe ser – isto é, uma 

verdade lógica e expressável – e existe um mundo porque podemos destruir 

as coisas e suspender a existência. É nisso que podemos dizer que existe ser, 

porque existe o nada: a morte é a possibilidade do homem, é sua chance, é 

por ela que nos resta o futuro de um mundo realizado; a morte é a maior 

esperança dos homens. (BLANCHOT, 1997, p.323).  

 

A morte de Archanjo silencia a personagem, mas abre a possibilidade de uma nova 

sociedade. Deixa quatro obras, com teorias e teses, que reabrem o debate sobre o racismo nos 

anos 1960, e sua história é conservada na memória do baiano. O vazio do túmulo é a 

possibilidade de refletir sobre o homem e a missão. O enterro é marcado pelos cantos do ritual 

Nagô do Candomblé e da Igreja Católica – sincretismo religioso que reflete suas ideias e 

teorias:  

 

A voz do pai de santo Nezinho se ergue no canto fúnebre, em língua iorubá:  
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Axexê, axexê 

Omorodê 

(p.44). 

 

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 Ionan ta ewê 

Iku Ionan ta ewê xê 

Iku lonan […] 

 

Lá vai Pedro Archanjo Ojuobá, bem-posto, roupa nova e gravata, a opa 

vermelha, todo decente, dançando sua dança derradeira. 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 bererê (p.45). 

  

 

Da igreja azul da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, é levado para o Cemitério das 

Quintas – vestido com a opa vermelha da confraria católica. Na rua, ao ver o corpo, o 

sacristão, “parceiro de longa data 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 jazigo perpétuo no Cemitério das Quintas” (p.37). 

Relembrando a trajetória real de Archanjo, o narrador rememora o primeiro ato do 

mulato: a libertação da cultura negra, sufocada pelas forças opressoras da polícia e do Estado, 

em 1904. O diretor interino da Secretaria de Polícia da Bahia, Francisco Antonio de Castro 

Loureiro, havia proibido a saída e o desfile dos afoxés, “por motivos étnicos e sociais, em 

defesa das famílias, dos costumes, da moral e do bem-estar público, no combate ao crime, ao 

deboche e à desordem” (p.67). 

Pedro Archanjo e Lídio Corró levam o Afoxé dos Filhos da Bahia às ruas, no ano da 

proibição. Transgressão, desafio à ordem estabelecida e à censura, pela liberdade e o samba. 

“O povo reagiu, na defesa do afoxé, morra Chico Cagão, morra a intolerância” (p.68).  

A coragem, a petulância, a ousadia, entre outros predicados do conjunto de atributos 

que compõem Pedro Archanjo, são definidos pelo narrador com elementos do Candomblé. 

Filho de Exu, brincalhão e arteiro, o narrador assim o descreve:  

 

Por vezes diziam ser Archanjo filho de Ogum, muitos pensavam-no de 

Xangô, em cuja casa tinha posto e título. Mas quando punham os búzios e 
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faziam o jogo, quem de imediato respondia, antes de outro qualquer, era o 

vadio Exu, senhor do movimento. Vinha depois Xangô por seu Ojuobá, 

Ogum estava perto e vinha Iemanjá. Na frente, Exu a rir, amedrontador e 

fuzarqueiro. Não resta dúvida, Archanjo era o Cão. (p.74). 

 

Cão no bom sentido, de Exu gozador e do riso escrachado. Archanjo é expressão do 

riso carnavalesco, riso esse que, segundo Mikhail Bakhtin (2010, p.10), é em primeiro lugar 

patrimônio do povo. “Todos riem, o riso é geral; em segundo lugar, é universal, atinge a todas 

as coisas e pessoas, inclusive as que participam do Carnaval”. Para Bakhtin (2010, p.8-9), “o 

Carnaval era o triunfo de uma espécie de libertação temporária da verdade dominante e do 

regime vigente, de abolição provisória de todas as relações hierárquicas, privilégios, regras e 

tabus”. E mais: 

 

Era a autêntica festa do tempo, a do futuro, das alternâncias e renovações. 

Opunha-se a toda perpetuação, a todo aperfeiçoamento e regulamentação, 

apontava para um futuro ainda incompleto [...]. A festa [oficial] tinha por 

finalidade a consagração da desigualdade, ao contrário do Carnaval, em que 

todos eram iguais e onde reinava uma forma especial de contato livre e 

familiar entre indivíduos normalmente separados na vida cotidiana pelas 

barreiras intransponíveis da sua condição, sua fortuna, seu emprego, idade e 

situação familiar. (BAKHTIN, 2010, p.8-9). 

 

 

Portanto, Archanjo, com essa visão carnavalesca do mundo, pode ser comparado ao 

indivíduo descrito por Bakhtin (2010, p.9), “dotado de uma segunda vida que lhe permitia 

estabelecer relações novas, verdadeiramente humanas, com os seus semelhantes. A alienação 

desaparecia provisoriamente”. Para Bakhtin, “o autêntico humanismo que caracteriza essas 

relações não era em absoluto fruto da imaginação ou do pensamento abstrato, mas 

experimentava-se concretamente nesse contato vivo, material e sensível. O ideal utópico e o 

real baseavam-se provisoriamente na percepção carnavalesca do mundo”. A alegria extremada 

de Exu, aliada a esse riso carnavalesco libertador, permeia a personalidade de Archanjo.  

A demonstração da força de Archanjo aparece no embate com a iaba (palavra que 

significa “diaba sem rabo”). A narrativa percorre, lentamente, um caminho para descrever o 

preparativo de proteção contra o poder daquela mulher, capaz de deixar Archanjo incapaz o 

resto de sua vida. Em seguida, o que se vê, com muito realismo, é a demonstração da força 

(sexual) do mestiço, que derrota a diaba, transformada em mulher após uma maratona de sexo 

e magia. “A iaba já não era iaba, era a negra Doroteia. [...] Difícil quebrar a castanha do 

mestiço” (p.120). 
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Rosa de Oxalá, amante de seu amigo Lídio, é seu enigma, seu maior desafio, “proibido 

eterno amor” (p.87). Esse amor impossível de ser realizado, por respeito, é batalha perdida 

pela personagem. Uma desilusão amorosa em nome da fidelidade ao compadre “irmão”. “Mas 

entenda, Rosa, e não me olhe assim; se Lídio nascesse de minha mãe, nela posto por meu pai, 

não seria tão meu irmão, não lhe deveria eu tanta decência e lealdade” (p.87). 

 Outro ato importante, aliás fundamental, ocorre quando Pedro Archanjo é escolhido 

para ser Ojuobá, os olhos de Xangô. O orixá ordenara a Archanjo tudo ver, tudo saber, tudo 

escrever (2008). Não por acaso, em seguida, aos trinta e dois anos, exatamente em 1900, o 

mulato é nomeado bedel da Faculdade de Medicina da Bahia e assume seu posto no terreiro. 

Inicia a missão de escrever sobre seu povo, e sua cultura, e de desafiar as teorias racistas 

elaboradas por professores daquela instituição – destacando-se Nilo Argolo de Araújo. 

Archanjo também fez sua parte no processo de miscigenação, a suposta solução para o 

problema das raças. Conheceu na Bahia a finlandesa Kirsi, branca rosa, com os cabelos 

colados ao rosto, inocente e frágil. Seis meses depois, levou um mestiço em seu ventre para 

seu país de origem. “Foi na Bahia, onde a mistura se processa” (p.75). “Um menino cor de 

bronze, mestiço da Bahia, correrá na neve” (p.92). 

O ato de defender o terreiro, ato transgressor que resiste ao Estado opressor, proteção à 

cultura negra, também é muito importante. A narrativa realista, que evoca as forças divinas 

dos orixás a favor do protagonista, em prol do babalorixá Procópio, líder do local sagrado, 

desperta a atenção para outro ponto da tese de Archanjo: a valorização e o respeito às culturas 

individuais, marcas da teoria de identidade miscigenada elaborada pelo mulato, que ganham 

ares de multiculturalismo. 

Escrever é o principal ato. Em “A Vida Popular da Bahia”, seu primeiro livro, 

Archanjo, o intelectual do povo, aborda o assunto. Curiosamente, lê em voz alta a primeira 

frase do texto, no papel recém-saído da impressora, conferindo-lhe mais autoridade: “É 

mestiça a face do povo brasileiro e é mestiça sua cultura” (p.125). Define que temos 

multiculturalismo, hibridismo, mas não sabemos aproveitar essa nossa rica diversidade. 

Stuart Hall (2015, p.31) atribui a narrativa da cultura nacional a cinco elementos 

principais. O primeiro é a narrativa da nação, contada em histórias, literaturas nacionais, 

mídia e cultura popular, que fornecem uma série de histórias, imagens, panoramas, cenários, 

eventos históricos, símbolos e rituais nacionais que simbolizam ou representam as 

experiências compartilhadas, as perdas, os triunfos e os desastres que dão sentido à nação; 

segundo ele, como membros de tal “comunidade imaginada”, nos vemos, no olho de nossa 

mente, como compartilhando dessa narrativa. “Ela dá significado e importância à nossa 
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monótona existência, conectando nossas vidas cotidianas com um destino nacional que 

preexiste a nós e continua existindo após nossa morte”. 

O segundo elemento, segundo Hall (2015, p.32), está nas origens, na continuidade, na 

tradição e na intemporalidade. A identidade nacional é representada como primordial, com 

sua inquebrantável existência. “Os elementos essenciais do caráter nacional permanecem 

imutáveis, apesar de todas as vicissitudes da história. Está lá desde o nascimento, unificado e 

contínuo, imutável ao longo de todas as mudanças, eterno”. Ele continua: 

  

Uma terceira estratégia discursiva é constituída por aquilo que Hobsbawm & 

Ranger chamam de invenção da tradição: “Tradições que parecem ou alegam 

ser antigas são muitas vezes de origem bastante recente e algumas vezes 

inventadas... ‘Tradição inventada’ [significa] um conjunto de práticas, ... de 

natureza ritual ou simbólica, que buscam inculcar certos valores e normas de 

comportamentos através da repetição, a qual, automaticamente, implica 

continuidade com um passado histórico adequado”. 

 

 

Hall (2015, p.33) menciona o quarto elemento de narrativa da cultura nacional: a do 

mito fundacional, história que localiza a origem da nação, do povo e de seu caráter nacional 

em um passado tão distante que eles se perdem nas brumas do tempo, não do tempo “real”, 

mas de “um tempo mítico”. E, para Hall, em quinto lugar, “a identidade nacional é também 

muitas vezes simbolicamente baseada na ideia de um povo ou “folk” puro, original. Ele 

conclui: 

 

O discurso da cultura nacional não é, assim, tão moderno como aparenta ser. 

Ele constrói identidades que são colocadas, de modo ambíguo, entre o 

passado e o futuro. Ele se equilibra entre a tentação por retornar a glórias 

passadas e o impulso por avançar ainda mais em direção à modernidade. As 

culturas nacionais são tentadas, algumas vezes, a se voltar para o passado, a 

recuar defensivamente para aquele “tempo perdido”, quando a nação era 

grande; são tentadas a restaurar as identidades passadas. Esse constitui o 

elemento regressivo, anacrônico, da história da cultura nacional. Mas 

frequentemente esse mesmo retorno ao passado oculta uma luta para 

mobilizar “as pessoas” para que purifiquem suas fileiras, para que expulsem 

“os outros” que ameaçam sua identidade e para que se preparem para uma 

nova marcha a frente.   
 

 

A face de escritor de Pedro Archanjo sobressai a todas as outras funções exercidas 

pela personagem em Tenda dos milagres. A sua tese, de identidade mestiça, é inscrita pela 

narrativa em dois tempos – presente e passado – com forte presença das personagens. O 

narrador, com Archanjo apoiado por Lídio, Damião e Tadeu – incluindo outras personagens 

secundárias como Professor Fraga Neto, que prega o problema da luta de classes, e Frei 
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Timóteo, praticante do sincretismo religioso –, inscrevem a utopia com a força da diegese, 

conjunto de significados que são tidos como referentes a coisas existentes. Segundo Maurice-

Jean Lefebve (1980, p.175), 

 

A diegese nunca é total ou inacabada, tem de ser progressivamente 

inventada, à maneira das conotações [...] ela permanece indefinida e, por 

vezes, até puramente hipotética. Entre narração e diegese, todavia 

estreitamente solidárias, cava-se, portanto, esse espaço da presentificação.  

 

 

A presentificação, impressão de estar em presença de certo real (1980), leva-nos a 

reproduzir a tese de Archanjo e fazer autoanálise de comportamentos, a partir dessa impressão 

e dos discursos. Para Walter Benjamin (2012, p.221), “a narrativa não está interessada em 

transmitir o ‘puro’ em si da coisa narrada, como uma informação ou um relatório. Ela 

mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim, imprime-se na 

narrativa a marca do narrador”. 

Segundo Zumthor (1997, p.164), nada do que faz a especificidade da poesia oral é 

concebido de outro modo, “a não ser como parte sonora de um conjunto significante, onde 

entram cores, odores, formas móveis e imóveis, animadas e inertes; e, de modo 

complementar, como parte auditiva de um conjunto sensorial em que a visão, o olfato, o tato 

são igualmente componentes”. 

O narrador tem papel forte na inscrição da identidade mestiça, pois ele vem carregado 

de ideologia, tendência e opinião, em uma narrativa com exagero de “recuos pela evocação de 

momentos anteriores, como também avanço pela antecipação de momentos posteriores aos 

que estão sendo narrados, denominados por Genette, respectivamente, de analepse, uma 

retrospecção, e prolepse, uma prospecção”. (NUNES, 2013, p.31).  

Nos dois tempos narrativos, o intelectual Pedro Archanjo é ora personagem-função, 

ora personagem-estado. Objeto de comemoração de seu próprio centenário, a personagem é 

usada para a promoção de políticos em logradouros públicos, campanhas, anúncios 

publicitários, tornando-se personagem-estado: “Traduzido ao inglês, ao alemão, ao russo, 

Pedro Archanjo é fonte de divisas para o engrandecimento do Brasil, também é fonte de 

divisas a Cooperativa dos Exportadores de Cacau” (p.105). E outras peças publicitárias: “Se 

fosse vivo Pedro Archanjo escreveria seus livros com máquinas elétricas Zolimpicus [...] Em 

1868 nasceram dois gigantes da Bahia: Pedro Archanjo e a Archote Seguros Ltda.” 

Oposto à redação sobre sua história, criada pelo Professor Calazans, surge texto 

manipulado pelos publicitários da agência Doping, com a morte de Archanjo ressignificada: 
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“Cercado do respeito geral e da admiração dos doutos. Autoridades, professores das 

faculdades, escritores e poetas acompanharam seu enterro” (p.161). Em redação de professora 

de alunos do terceiro grau, é apresentado como personagem-estado, distorcendo radicalmente 

a figura do mulato: 

 

O pai de Archanjo foi general na Guerra do Paraguai e morreu lutando 

contra o tirano Solano Lopez que atacou nossa pátria. O pequenino Pedro 

ficou órfão e pobre mas não desanimou. Não podendo frequentar a escola, 

embarcou num navio cargueiro e conseguiu estudar línguas, tornando-se um 

poliglota que é a pessoa capaz de falar outras línguas além do português. Fez 

vestibular para a faculdade de medicina, onde, após colar grau, foi professor 

mais de trinta anos. Escreveu muitos livros baseados no folclore [...] Nos 

Estados Unidos lecionou na Universidade da Columbia, em Nova York, que 

é a maior cidade do mundo, e dava as aulas em inglês. Entre seus alunos 

figurou o sábio norte-americano Levenson... (p.162).     

 

 

Segundo Fernando Segolin (2006, p.60), em uma personagem-estado, em oposição à 

personagem-função, “não encontramos nela ações possíveis de serem definidas do ponto de 

vista de sua importância para o desenrolar da intriga, nem é possível identificar em tal ser uma 

estrutura lógico-temporal”. Ele completa: “Trata-se propriamente, no caso, de não agentes 

estatizados na virtualidade de suas ações e na rede de relações não implicativas que as 

envolve”. 

A transformação de Archanjo de personagem-função em personagem-estado provoca 

estranhamento, na percepção da personagem principal de Tenda dos milagres, e emana com a 

sonoridade publicitária a mensagem de um Brasil que não respeita seus valores históricos. 

Esse “golpe” da narrativa em seu principal “mocinho”, silenciando-o, tirando sua voz cheia de 

autoridade, propõe a reflexão sobre o tempo presente, que manipula para distorcer, promover 

e vender – crítica irônica, indireta, ao sistema capitalista e ao regime totalitário, que diminui 

ou restringe ideias, pessoas e fatos.  

A alternância dos capítulos restabelece a personagem-função do protagonista, o que 

mantém a caracterização original, no imaginário do leitor. O narrador trata de resguardar e 

defender os valores do mulato para compensar as agressões do presente: 

 

Não abandonou no prazer dos livros o prazer da vida, no estudo dos autores 

o estudo dos homens. Encontrou tempo bastante para a leitura, a pesquisa, a 

alegria, a festa e o amor, para todas as fontes de seu saber. Foi Pedro 

Archanjo e Ojuobá ao mesmo tempo. Não se dividiu em dois, com hora 

marcada para um e para outro, o sábio e o homem. Recusou subir a pequena 

escada do sucesso e alcançar um degrau acima do chão onde nasceu, chão 

das ladeiras, das tendas, das oficinas, dos terreiros, do povo. Não quis subir, 
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quis andar para a frente e andou. Foi mestre Archanjo Ojuobá, um só e 

inteiro. (p.176).    

 

 

A protagonista adere à greve no tempo em que trabalha como entregador de contas, já 

não é mais bedel da faculdade, depois que escreveu o terceiro livro, “Apontamentos de 

mestiçagem das famílias baianas”, que provocou sua demissão. Archanjo lutou pelas classes 

trabalhadoras, ato que também contribui para inscrever sua tese. O narrador é claro: “Poucos 

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” (p.269).  

O Carnaval é apresentado no último capítulo de Tenda dos milagres, com o título “Do 

território mágico e real”. No desfile de 1969, os passistas da Escola de Samba Filhos de 

Tororó representam as personagens da obra, com caracterização de negros de Palmares e 

soldados do Império. A apresentação retrata a libertação da raça negra em todas as suas 

variáveis, para construir uma sociedade mestiça (pacífica e justa). Ao som do samba-enredo 

de Waldir Lima, a escola desfilou pela cidade e cantou: 

 

Escritor emocionante 

Realista sensacional 

Deslumbrou o mundo 

Oh!, Pedro Archanjo genial 

Sua vida em quatro tempos 

Apresentamos neste Carnaval [...] 

 

Do território mágico e real 

Grandeza da inteligência nacional 

Extraiu dos seres as coisas 

Um lirismo espontâneo [...] 

 

Louvemos pois as glórias alcançadas 

Nas suas grandes jornadas 

Nesse mundo de meu Deus 

E tudo que expomos nas avenidas 

São histórias já vividas 

Contadas nos livros seus 

(p.290-291). 

 

 

Segundo Zumthor (1997, p.167), “toda palavra poética (passe ou não pela escrita) 

emerge de um lugar interior e incerto. Bem ou mal, se nomeia por metáforas: fonte, fundo, eu, 

vida... Ela nada designa, propriamente falando”. O narrador faz um leque de Archanjos, cheio 

de metáforas, todos na avenida, e dá seu recado final: 
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Pedro Archanjo Ojuobá vem dançando, não é um só, é vário, numeroso, 

múltiplo, velho, quarentão, moço, rapazola, andarilho, dançador, boa prosa, 

bom no trago, rebelde, sedicioso, grevista, arruaceiro, tocador de violão e 

cavaquinho, namorado, terno amante, pai-d’égua, escritor, sábio, um 

feiticeiro. Todos pobres, pardos e paisanos. (p.292). 
 

 

A desigualdade social é estampada no desfile sonoro, utópico e poético desse Carnaval 

de 1969. A personagem que prega esse elemento na tese é o Professor Fraga Neto. O narrador 

confirma que Fraga Neto é o comunista da Faculdade de Medicina da Bahia. Ruivo e 

impetuoso, reinou na disputa pela Cátedra. O narrador, ao descrever a apresentação do 

professor, não é nada imparcial: “Fraga Neto começara por declarar-se materialista, pior 

ainda: materialista dialético, discípulo de Karl Marx e Friedrich Engels, ‘os dois grandes 

filósofos modernos, os gênios que abriram os caminhos de uma nova era da humanidade’” 

(p.226). E continua: “Baseado em tais mestres, exigiu para a completa erradicação das 

moléstias urgentes e profundas mudanças na estrutura econômica, social e política do Brasil”. 

Depois de preso por publicar um livro, lamentar tantas lutas para pouca transformação, 

em conversa com Lídio, Archanjo defende a ascensão do sobrinho Tadeu e cita o Professor 

Fraga Neto, que prega a tese de que o racismo não é biológico, é resultado da luta de classes. 

“O dr. Fraga Neto diz que não há branco nem negro, há rico e pobre somente. O que é que 

você quer, compadre? Que o moleque estude e continue aqui na pobreza do Tabuão? Foi para 

isso que ele estudou? [...] Não há negro nem pobre, no Corredor da Vitória o dinheiro 

embranquece” (p.268). E continua: “A divisão de branco e negro, meu bom, se acaba na 

mistura, em nossa mão já se acabou, compadre. A divisão agora é outra e quem vier atrás 

feche as cancelas”. 

O ato de Lídio defende a livre expressão. A personagem, melhor amigo de Archanjo, 

aparece na luta pela liberdade. O dono da Tenda dos Milagres, pintor, tipógrafo e arranca-      

-dentes, administra o local que agrega a cultura popular baiana, o “Senado” do território livre 

do Pelourinho. Ali, ele risca milagres e imprime as obras antirracistas, com as ideias do 

mestre Archanjo Ojuobá. E ajuda o compadre a planejar protestos e transgredir, como aquele 

contra a proibição do Carnaval. Ele é a síntese de liberdade de expressão e cultura, essenciais 

para a tese de Brasil mestiço. “A meta de Corró: a Tipografia Democrática, na qual seu 

Estêvão das Dores compunha e imprimia a história de cantadores, as modinhas, os versos dos 

desafios, vasta literatura de cordel” (p.89-90). O narrador continua: “Na espera dos tipos e da 

freguesia da Democrática, a Tenda dos Milagres se transformara no coração, no centro vital 
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de toda aquela parte da cidade, onde se processa, potente e intensa, a vida popular [...] Ali 

nascem as ideias, crescem em projetos e se realizam nas ruas”. Tenda dos Milagres é tenda 

das teses dos projetos nas ruas, de ontem e hoje. 

Lídio, mulato, portanto, é o bastião da liberdade, da democracia. Esse é seu sonho: 

uma democracia multicultural, mestiça, composta de cidadãos livres com igualdade de 

direitos. Frei Timóteo, outro personagem importante para a tese de Tenda dos milagres, 

promove o intercâmbio entre duas religiões: o Candomblé e o Catolicismo. Frade holandês de 

barba e careca, afável, prior dos Franciscanos, não se envergonha de ser amigo da mãe de 

santo Majé Bassã. “Dona Majé é minha camarada. Ela me disse que o senhor é muito 

competente em coisas de macumba. Um dia desses, se o senhor me der o prazer, desejo 

conversar consigo – Archanjo sentiu a paz do mundo no claustro de árvores frondosas, flores 

e azulejos; a paz do mundo no envolvente franciscano” (p.93). 

Tadeu Canhoto, afilhado de Archanjo, conhece Lu, jovem rica, branca, filha de um 

fazendeiro racista. Tadeu desafia o status quo. O pobre mulato, recém-formado em 

engenharia, talentoso mestiço, desafia a opressão racista (e capitalista) e consegue casar-se 

com a amada. A personagem, aprendiz de Lídio e afilhado de Archanjo, também é 

fundamental para a tese. Ele comprova que o problema das raças é social, antes de biológico e 

de cor. Excluído por ser pobre, pardo e paisano no início da relação, o jovem é aceito pelo pai 

de Lu devido ao seu sucesso como secretário de obras do Rio de Janeiro. A resistência de Lu 

ao racismo é determinante, ela mantém a relação com o mulato. Uma canção fulmina o 

pretendente branco: 

 

– Escute o resto: amanhã completo vinte e um anos, e amanhã mesmo sairei 

desta casa por aquela porta e vou me casar [com o mulato Tadeu Canhoto]. 

Penso que, lhe contando a verdade, estou correspondendo à honra que o 

senhor me fez ao pensar em mim para sua esposa. Não preciso lhe 

recomendar segredo. 

O advogado fitou o mar coberto de lua, de alguma parte chegava um baticum 

de samba de roda, cantiga de capoeira: 

 

Panhe a laranja no chão, tico-tico 

Meu amô foi simbora, eu não fico 

Minha toalha é de renda de bico 

Panhe a laranja no chão, tico-tico  

(p.230). 
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Baseado na classificação de Antonio Candido (2014, p.71-73), as personagens de 

Jorge Amado “são elaboradas com fragmentos de vários modelos vivos, sem predominância 

sensível de uns sobre os outros, resultando uma personalidade nova”. O teórico-crítico afirma: 

 

Em todos esses casos [de personagem], simplificados para esclarecer, o que 

se dá é um trabalho criador, em que a memória, a observação e a imaginação 

se combinam em graus variáveis, sob a égide das concepções intelectuais e 

morais. O próprio autor seria incapaz de determinar a proporção exata de 

cada elemento, pois esse trabalho se passa em boa parte nas esferas do 

subconsciente e aflora à consciência sob formas que podem iludir. 

(CANDIDO, 2014, p.74). 

 

 

Candido (2014, p.75) afirma, ainda, que a verdade da personagem depende, antes de 

tudo, “da função que exerce na estrutura do romance, de modo a concluirmos que é mais um 

problema de organização interna que de equivalência à realidade exterior”. 

Jorge Amado (apud SANTOS, 1993, p.107) admite que sua criação “nasce do 

conhecimento vivido na realidade terrível e apaixonante da pátria, de íntima convivência com 

o povo brasileiro”. Confirma que: “A personagem é sempre a soma das pessoas com quem 

você conviveu. As minhas personagens são o produto da grande intimidade que mantive com 

a gente da Bahia. Minhas personagens vivem dentro de mim, são gente de carne e osso, 

dialogam comigo”. Em Carta a uma leitora sobre romance e personagens, Jorge Amado 

(1971, p.11-12) descreve detalhadamente como nasce e caminha a sua personagem: 

 

A ânsia, a angústia, o medo, a ambição, a audácia e a decisão, eu as tenho 

encontrado, senhora, nos olhos, nos gestos, nas palavras e nos atos de 

dezenas junto a mim, a cada passo, a cada instante. Vou somando, 

multiplicando, misturando esses sentimentos e esses fatos e do amálgama 

obscuro vai surgindo a figura de um homem, de uma mulher, sua face e sua 

intimidade. Pouco a pouco vai-se pondo de pé e a partir de certo instante 

toma nas mãos seu destino e o traça independentemente de minha vontade, 

de meus planos de romancista, de minhas decisões. Há um momento, 

senhora, em que a personagem não pode ser controlada. 

 

 

Para o escritor, “a personagem é quem comanda a ação, é quem comanda o romance” 

(1993, p.111). Em seu processo de criação, enquanto a personagem não está definida, pronta, 

a obra não se desenvolve. Corrobora que 

 

O personagem atinge sempre mais além de nós, criadores. Há uma parte de 

seu ser que jamais se entrega, que persiste misterioso, desconhecido mesmo 

para o romancista. Há sempre um momento em que o personagem escapa 



74 

 

das mãos e do comando de seu criador e vai sozinho em frente, fazendo o 

que bem quer e decide – seja homem, seja mulher. Aliás, para mim, a melhor 

prova de que o romance se põe de pé é exatamente essa – quando o 

personagem torna-se independente do autor, anda com seus próprios pés, 

constrói ele próprio seu destino. (AMADO, 1971, p.8). 

 

A verdade das personagens de Tenda dos milagres contribui para a coesão interna do 

romance, de acordo com a verossimilhança aristotélica. Os quatro pontos da Poética de 

Aristóteles (2011, p.64-65), que devem ser visados para que os caracteres atinjam a perfeição, 

estão no romance de Jorge Amado. Esses pontos são: o caráter (o grau adequado de 

perversidade de Nilo Argolo), a conveniência (a coragem de Pedro Archanjo), a semelhança 

(o efeito de real em todas as personagens, tempo e espaço) e a coerência (mesmo que seja 

personagem coerentemente incoerente). 

O núcleo duro antirracista, liderado por Pedro Archanjo, apoiado por Lídio Corró, 

Damião de Souza, Tadeu Canhoto, incentivado por Professor Fraga Neto e Frei Timóteo, 

além de outras contribuições, como o Professor Calazans, do tempo presente, e o Professor 

Silva Virajá, do tempo passado, reúne gente da vivência do escritor em Salvador. Para a 

criação do protagonista, é notório que Amado se inspirou em Manuel Querino. Autor das 

obras que exaltam e valorizam o negro e sua cultura, Querino assemelha-se com o escritor 

mulato do romance, porém Archanjo possui um ideal mais abrangente, que prega a identidade 

mestiça. O conteúdo ideológico da utopia archangiana difere daquele do historiador baiano. O 

“acento de voz” também. 

O protagonista vai além do conceito de seus livros. O combate ao racismo, objetivo 

inicial de Jorge Amado quando escreveu Tenda dos milagres, converte-se em militância por 

uma consciência coletiva, a da cultura nacional mestiça, que envolve renovação interior, com 

justiça social, multiculturalismo, mistura racial e sincretismo religioso. Cada personagem 

agarra uma bandeira, o que facilita o trabalho de doutrinação do mulato intelectual. Não deixa 

de ser uma espécie de formação política conjunta, moderna, implementada no romance, na 

ação da personagem, e raras vezes com discurso político, como faz o narrador, ao descrever a 

formatura do mulato Tadeu Canhoto: 

 

O engenheiro Astério Gomes, falando em nome dos colegas, respondeu ao 

apelo generoso. Sim, construiremos sobre as ruínas da guerra um mundo 

novo e arrancaremos o Brasil do marasmo em que vegeta. Um mundo de 

progresso e liberdade, livre de mazelas, preconceitos, opressões e injustiças 

[...]. Os trabalhadores na misteriosa Rússia derrubam os bastiões da tirania. / 

Entre aplausos, ouviu-se no salão da Politécnica a palavra socialismo e o 

nome estranho de Vladimir Ilitch Lênin, pronunciados pelo rico 
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engenheirando, filho de grandes fazendeiros. A Revolução de Outubro 

acabara de dividir o mundo e o tempo, o passado e o futuro, mas poucos se 

davam conta da mudança e ainda não tinham medo: Lênin era vago e 

distante líder, e socialismo, vocábulo inconsequente. O próprio orador não 

tinha ideia da importância de sua citação. (p.182). 
 

 

O comentário, desnecessário e fora do contexto da obra, é uma das intromissões do 

autor criticadas por Heitor Martins (1970, p.11). Porém, essa postura do narrador não se 

repete e, portanto, não compromete a inscrição da identidade miscigenada. 

Em entrevista concedida à Alice Raillard (1990, p.216), Jorge Amado afirma que 

Pedro Archanjo é uma de suas personagens mais complexas. Ele afirma: “De meus livros, é o 

meu preferido, cuja temática mexe muito comigo. Talvez Pedro Archanjo seja, de todas as 

minhas personagens, a mais completa. Questões importantes são abordadas através dele, o não 

sectarismo, a consciência de que as ideias não devem consumir o homem”. Amado refere-se à 

postura do protagonista, que apesar de virar materialista, não abandonou as obrigações do 

Candomblé e seu povo. Quando ela pergunta se a obra é um grande levantamento sociológico 

da Bahia, se há na narrativa uma conciliação ou uma convergência entre a sociologia e a 

magia, se é o enigma, Amado responde: “São diversas expressões da cultura popular. A 

introdução de Tenda dos milagres fala dessa ‘universidade popular, a universidade da vida, 

em que tudo conflui’” (1990, p.216). 

Sobre a obra de arte, a obra literária, Blanchot (1987, p.12-13) afirma: “Não é acabada 

nem inacabada, ela é. O que ela nos diz é exclusivamente isso: que é – e nada mais”. Ela é um 

mundo fechado de imagens sonoras criadas pelo autor. E continua: “O escritor escreve um 

livro, mas o livro ainda não é a obra, a obra só é obra quando através dela se pronuncia, na 

violência de um começo que lhe é próprio, a palavra ser, evento que se concretiza quando a 

obra é a intimidade de alguém que a escreve e de alguém que a lê”. 

Essa intimidade do leitor com o universo da narrativa permite-lhe fazer interpretação, 

tomar conclusões, imaginar personagens, aceitar ou rejeitar teorias racistas e antirracistas. 

Mas e se o que ela é configura um enigma, como levanta Raillard? A narrativa e sua 

personagem principal, Archanjo, misterioso, tido como feiticeiro, influente, propõem um 

emaranhado de elementos, ações, teorias, transgressões, que provocam a reflexão sobre o país 

e a solução para seus problemas. A luta conjunta, travada pelo mulato, pelo amigo libertário, 

pelo afilhado mestiço, o frade sincrético e os professores antirracistas, promove a identidade 

miscigenada. A junção de qualidades de Archanjo transforma esse ser em um mestiço 
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poderoso, competente em várias áreas – no amor, na macumba, nas línguas, na escrita etc. 

Bom caráter, querido pelo povo, recebe homenagem, pelo combate ao racismo: 

 

Uns seis ou sete folhetos pelo menos foram publicados no decorrer dos anos, 

comentando os acontecimentos [briga entre Archanjo e catedráticos racistas]. 

Todos a favor de Archanjo. Seu primeiro livro mereceu versos e palmas de 

Florisvaldo Matos, repentista de caloroso público em festas de aniversário, 

batizado e casamento: 

 

Aos leitores apresento 

Um tratado de valor 

Sobre a vida na Bahia 

Mestre Archanjo é seu autor 

Sua pena é o talento 

E sua tinta a valentia (p.127). 

 

 

Ao final da polêmica, após a publicação dos Apontamentos, compareceu na liça o jovem Caetano Gil, 

desatento às regras estabelecidas, bravo e rebelde trovador, tirando verso e música da viola, sambas e 

modinhas que cantavam o amor, a vida e a esperança: 

 

 

Depressa seu delegado 

Venha ouvir o desgraçado 

Oh! Que ousada opinião 

Gritou logo um professor 

Meta o pardo na prisão 

Mestre Archanjo foi dizer 

Que mulato sabe ler 

Oh! Que ousada opinião 

 

Mestre Archanjo foi dizer 

Que mulato sabe ler 

Oh! Que ousada opinião 

Gritou logo um professor 

Onde se viu negro letrado? 

Onde se viu pardo doutor? 

Venha ouvir seu delegado 

Oh! Que ousada opinião (p.127-128).  

 

Jorge Amado (1988, p.50) cria as personagens e a narrativa para o povo, em defesa do 

povo, dos mais excluídos. Segundo ele: “Não há nenhuma ruptura em minha obra. Há uma 

evolução, você evolui, vai evoluindo, vai ganhando experiência, experiência literária, 

experiência humana. Há uma unidade do primeiro ao último livro, que é uma posição do autor 

ao lado do povo, contra os inimigos do povo”.  

Em Tenda dos milagres, há vários inimigos do povo, e inimigos da tese de Brasil 

mestiço (justo). Jornalistas, poetas, estudantes, polícia, Estado, professores – entre eles, o 

maior inimigo, Nilo Argolo, racista, grande opositor às teorias de Brasil mestiço de Pedro 
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Archanjo. O embate entre os dois é ponto central do conflito da narrativa. Conhecer essas 

personagens tão diferentes provoca percepção de antagonismo tão forte que, logo nas 

primeiras linhas, é possível separar o racional do eufórico, as ideias progressistas dos 

conceitos retrógrados e maledicentes, que beiram o fanatismo. A luta determina o limiar do 

bem e do mal e esclarece, mais do que deveria, que Archanjo é o defensor do Brasil justo, 

mais do que restrito somente a uma utopia antirracista. 

Com vários Archanjos no desfile da escola de samba, no capítulo final (realçados pela 

vocalidade do canto), a narrativa rememora as várias faces de um lutador, que, órfão de pais, 

cresce com o apoio do grupo antirracista, estuda sozinho, defende a cultura negra, escreve 

obras marcadas pela identidade miscigenada – “Apontamentos sobre a mestiçagem das 

famílias baianas”, objeto da homenagem do trovador Caetano Gil, provoca a demissão de 

Archanjo e a ira das famílias abastadas. Archanjo ama suas mulheres, seus amigos, sua 

cultura. A voz do narrador também exalta o herói:  

 

Se não terminou com os racistas – sempre haverá imbecis e salafrários em 

qualquer tempo ou sociedade –, Pedro Archanjo os marcou a ferro e fogo, 

apontando-os na rua, “eis, meus bons, os antibrasileiros”, e proclamou a 

grandeza do mestiço. Oh, que ousada opinião! (p.131). 

 

  

A lente do tempo presente, com o narrador e o narrador-personagem Fausto Pena no 

papel de mediadores, traz uma visão pessimista da sociedade, que não resolve o problema das 

raças e do país. A censura e o governo autoritário dos militares se assemelham à repressão da 

polícia do Estado Novo (tempo narrativo do passado). A batalha de Archanjo, Lídio, Tadeu, 

Damião, do professor Fraga Neto e Frei Timóteo, entre outros, não resulta em um novo país. 

A tese do Brasil mestiço não sai do papel, e a consequência é uma cidade com habitantes sem 

escrúpulos, que pensam individualmente – em um sistema capitalista que se interessa por 

vender e consumir – e rejeitam a transgressão militante, não se alinham à frente antirracista 

liderada pelo solitário Professor Calazans na Bahia. A personagem Fausto Pena, em suas 

derradeiras palavras, constata: 

 

Nem o prefeito com toda autoridade conseguiu pôr as coisas no seu devido 

lugar, nem ele pôde restituir Archanjo ao seu tempo e à sua pobreza. 

Impressionante: ninguém se refere à obra e à luta de Archanjo. Artigos e 

discursos, anúncios e cartazes de propaganda utilizam-lhe o nome e a glória 

para louvar terceiros: políticos, industriais, cabos de guerra. (AMADO, 

2008, p.260). 
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A narrativa inscreve a teoria da identidade mestiça pela ação transgressora da 

personagem e pela memória, em que se entremeiam o confronto racial, o embate entre real e 

imaginário, realismo e utopia. Entre presente/memória e Pedro Archanjo/passado, o tempo 

histórico da primeira metade do século XX, em que vive a personagem, contribui 

decisivamente para a proposta de um Brasil justo. O eixo de 1968, porém, corrompe o ideal e 

seu teórico. Abafa a voz do etnólogo do povo.   

 

3.2 – Confronto racial: racismo e antirracismo 

Quem afirmar que não existem racistas no Brasil é um cretino. Existem 

racistas aos montes. O que não existe é uma filosofia de vida racista, nossa 

filosofia de vida é fundamentalmente antirracista, pois se baseia na mistura, 

na miscigenação. (AMADO, 1975). 

 

 

A personagem Nilo Argolo de Araújo, professor catedrático da Faculdade de Medicina 

da Bahia, figura central do núcleo racista da obra, não conduz sozinho a tarefa de pregação do 

preconceito racial e da degenerescência do negro. Conta com a ajuda do narrador, que, 

indiretamente, faz apologia ao preconceito e ao machismo. No plano do conflito, a 

personagem exerce papel importante, é o contraponto ideológico da tese de Pedro Archanjo e 

põe em ação o racismo que imprime nas teorias suspeitas. Para assimilar o embate ideológico, 

é necessária uma interpretação bastante flexível. Nas palavras de Zumthor (1997, p.272): 

 

Liberada aos caprichos do tempo, a obra poética oral oscila na 

indeterminação de um sentido que ela não cessa de desfazer e recriar. O 

texto oral pede uma interpretação também movente. A energia que o sustém 

e compõe suas formas, a cada performance, recupera a experiência vivida e a 

integra a seu material. As questões que o mundo lhe coloca não cessam, por 

sua vez, de se modificar; bem ou mal, a obra modifica suas respostas. 

 

 

Nilo, com o deslize machista do narrador, enfrenta o grupo antirracista, que prega a 

tese do Brasil miscigenado, composto de Pedro, Lídio, Tadeu, Professor Fraga Neto e Frei 

Timóteo. Outra personagem, pertencente à família do professor vilão, entra nessa luta 

antirracista: é a Condessa Zabela, que reúne qualidades inerentes ao bom brasileiro: justiça, 

fraternidade e, mais do que tudo, alegria. Ela, Argolo e Archanjo são os tipos humanos mais 

completos de Tenda dos milagres. 

O narrador, em atitude que encampa o ideal do grupo do vilão, descreve a jornalista 

mulata Ana Mercedes, cuja ação decorre no tempo narrativo presente, com palavras 

inadequadas e descaradamente machistas, que rebaixam a personagem e tiram dela todas as 
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qualidades concernentes ao ideal de mulato mestiço, entre elas o talento. Para o desbocado 

narrador, ela é “audaciosa”, “cínica” “risonha”, “rebolosa”, “inocente” e “maliciosa”, “branca 

negra mulata”, vista como “poetisa de merda”, cujos escritos são feitos por Fausto Pena. 

Reduz a capacidade intelectual da mulher mestiça e eleva a importância de seu atributo físico. 

Na visão do narrador, a mulher representa a excelência biológica do mestiço, enquanto o 

homem reflete todo o seu vigor intelectual. Nesse ponto, Ilana Seltzer Goldstein (2003, p.197) 

concorda: “O machismo permeia sobretudo as referências a Ana Mercedes, cuja única virtude 

é ser atraente”. Conclui: 

 

Uma observação muito pertinente, de Teófilo de Queiroz Júnior, assinala a 

contradição, dentro do romance, entre o discurso de desmistificação da 

inferioridade e da degenerescência do mulato – personificadas por Pedro 

Archanjo – e a caracterização da mulata Ana Mercedes, fêmea irresistível 

que só ascende profissionalmente à custa de seus encantos físicos. 

 
 

O narrador-personagem Fausto Pena, namorado de Ana Mercedes, descreve o corpo 

da parceira como “divino, incomparável”, “mestra da fornicação” (p.48-49). E relata: “Apenas 

passei os olhos nas linhas do caderno e pude constatar: não nascera para aquilo; Senhor meu 

Deus, como era ruim! Os joelhos dela, porém, e mais um palmo de coxas, e os olhos de medo: 

‘Minha filha’, eu disse, ‘você tem talento’. [...] Talento paca!”. O “acento de voz”, nas 

palavras de Jorge Amado, reforça o tom da mensagem. “A forma se percebe em performance, 

mas a cada performance ela se transmuda”, diz Zumthor (2000, p.39), que indaga: 

 

A questão que se coloca é esta: em que medida pode-se aplicar a noção de 

performance à percepção plena de um texto literário, mesmo se essa 

percepção permanece puramente visual e muda, como é geralmente a leitura 

em nossa prática, há dois ou três séculos? 

   

Zumthor (2000, p.40) conclui que entre a performance com predominância oral e 

nossa leitura solitária e silenciosa, em vez de corte, há uma adaptação progressiva, “ao longo 

de uma cadeia contínua de situações culturais a oferecerem um número elevado de re-

combinações dos mesmos elementos de base”.  

Outro relato de Pena revela o procedimento da jornalista para conseguir empregos ou 

espaços na mídia e cultura. Percebe-se que o narrador-personagem sempre acentua os dotes 

físicos da mulata brasileira, seu vigor sexual e a reduzida capacidade intelectual: 
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Aliás, da produção poética de Ana Mercedes pode-se dizer ter sido toda ela 

obra minha, primeiro, e do poeta Ildásio Taveira, depois, quando a ingrata, 

cansada talvez das cenas de ciúme, abandonou-me o leito e iniciou nova fase 

em sua literatura. Do poeta Ildásio partiu para a música popular, parceira do 

compositor Toninho Lins, mais na cama do que em letra e melodia. (p.50). 

 

A contradição contida nessa visão machista, com a inversão de valores entre homem e 

mulher mulatos, revela-se de modo escancarado quando o protagonista Pedro Archanjo pensa 

no filho que a finlandesa Kirsi carregará no ventre. O navio dela parte, ela desiste de viajar e 

junto com Archanjo inicia uma relação de amor. “‘Gringa’ [...] ‘o mulato que faremos juntos, 

se for homem, será o homem mais inteligente e forte, rei da Escandinávia ou presidente do 

Brasil. Mas, ah, se nascer mulher, nenhuma outra vai com ela poder se comparar em 

formosura e porte. Vamos já”. (p.75). 

Para David Brookshaw (1983, p.142-143), “o negro é estereotipado como alguém 

hercúleo, instintivo, violento, mas inocente, assemelhando-se, às vezes, a um escravo”. 

Segundo ele, com todos os seus excessos, o negro nunca é descrito por Jorge Amado como 

uma pessoa estritamente normal. Continua sobre Ana Mercedes: 

 
  

A ela não é permitido ser esposa ou mãe, pois é o símbolo da liberalidade 

sexual. Ela não é respeitada nem como mulher nem como indivíduo. Sua 

função é atrair os homens, ser explorada por eles e em troca explorá-los para 

obter o que quer através do sexo [...]. Ana Mercedes é uma jornalista e 

poetisa de pouca importância [...]. Fica claro no decorrer da história que é 

seu talento para fornicar e não para escrever poemas que lhe oportuniza 

publicar versos. Portanto, a mulata é sempre a mesma, a encarnação de 

fantasias sexuais do homem branco.  
 

 

Na visão de Brookshaw (1983, p.140), a mensagem implícita dos romances de Amado 

depois de Gabriela, cravo e canela, que inclui Tenda dos milagres, é que “os valores culturais 

importados não podem oprimir a leveza de espírito do Brasil mestiço, seja ela simbolizada por 

Gabriela, seja por Archanjo. O propósito e o produto da mistura de raças devem ser, por 

conseguinte, escurecer os brancos, tanto cultural como espiritualmente”. Para ele, Jubiabá, 

Gabriela, cravo e canela e Tenda dos milagres exaltam “de diferentes modos e com 

diferentes propósitos a alma popular, mas também demonstram as ambiguidades e 

preconceitos do tratamento que Amado dispensa a negros e mulatos”. 

No caso de Ana Mercedes, Brookshaw (1983, p.143) afirma ainda: “Suas aptidões 

extrassexuais são ridicularizadas. A inocência e o frescor de Gabriela transformam-se no 

oportunismo e na falta de integridade de Ana Mercedes”. E conclui: “Conforme observou o 
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crítico Teófilo de Queiroz Júnior, é significativo, porém, que a mulata obtenha maior 

respeitabilidade quanto mais distante esteja de seus antepassados africanos, fator este que 

mais uma vez ilustra o preconceito de Amado”.    

O ideal racista é apresentado por Nilo Argolo em 1904, ano em que ele publica “A 

degenerescência psíquica e mental dos povos mestiços – o exemplo da Bahia”, iniciando duas 

décadas de debate sobre o problema racial no Brasil e no mundo. O poderoso centro de 

estudos médicos fundado por D. João transformou-se em uma Faculdade de Medicina que é 

um “ninho de subliteratura, da mais completa e acabada, da mais retórica, balofa e acadêmica, 

a mais retrógrada. Na grande escola desfraldaram-se então as bandeiras do preconceito e do 

ódio” (p.129). O bedel Pedro Archanjo abala os conceitos do retrógrado professor. Descreve o 

narrador: 

 

É lícito afirmar ter sido Pedro Archanjo quem, com seus livros quase 

anônimos, com sua luta contra a pseudociência oficial, pôs fim a tão 

melancólica fase da gloriosa escola. O debate em torno da questão racial 

arrancou a faculdade da retórica barata e da teoria suspeita e a reintegrou no 

interesse científico, na especulação honrada e original, no trato da matéria. 

(p.129). 

 

 

Na visão do narrador, “a perseguição aos candomblés era natural corolário da 

pregação racista” (p.130). Portanto, não configurava somente repressão policial, do Estado. A 

ótica de Archanjo “marcou com ferro e fogo [...] os antibrasileiros e proclamou a grandeza do 

povo mestiço”, excetuando-se a diferença de tratamento dado a mestiços homens e mulheres – 

para ele, os primeiros, talentosos e poderosos, elas, formosas e belas. “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’” (p.24). 

O teórico Argolo é casado com Dona Augusta, cuja ação é também racista: trata os 

negros da mesma forma que o marido – um dos atos racistas dessa personagem é obrigar os 

seus empregados a “se banharem” todos os dias. “Racista convicto, considerando os mulatos 

uma sub-raça desprezível e os negros uns macacos [...], apesar disso Professor Fontes sentiu 

pena dos domésticos da família Argolo: individualmente qualquer dos cônjuges era difícil 

provação para um mortal, imagine os dois juntos” (p.132). 

Com erotismo e irreverência, o estudante Mundinho Carvalho, que satiriza Argolo, 

revela traços do cordel e a resistência poética da voz do autor presente na oralidade: 
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Vou cantar em versos brancos 

Para evitar rimas em preto 

O caso que se passou: 

O dr. Nilo Argolo 

Nosso nobre catedrático 

Com preconceito de cor 

Mandou raspar os pentelhos 

Da condessa dona Augusta 

Tão lindos, mas, ai, tão negros (p.134). 

 

     

No encontro entre racista e antirracista, a caracterização do vilão é exuberante. “Alto, 

ereto, todo em negro, seco de corpo, voz e comportamento implacáveis, o Professor Nilo 

Argolo, catedrático de medicina legal, parecia fanático inquisidor da Idade Média. Luz crua e 

fulva nos olhos úmidos revelava o místico e o sectário” (p.132). Archanjo andava gingando ao 

som da melodia de um samba de roda, assoviando baixinho, mas é barrado pelo ruidoso 

acadêmico, que o questiona referindo-se à veracidade das informações sobre os costumes 

baianos, publicados na obra “Vida popular na Bahia”, de autoria do mulato. Argolo refuta o 

antirracismo: “Li sua brochura [...]. Carece de qualquer seriedade científica e as conclusões 

sobre mestiçagem são necessidades delirantes e perigosas” (p.135). 

A personagem racista propõe uma solução para o problema das raças: proibir os 

casamentos entre brancos e mulatos ou negros. A resposta de Archanjo é objetiva: difícil será 

separar e classificar. 

Em seu terceiro e polêmico livro, “Apontamentos sobre a mestiçagem nas famílias 

baianas”, depois de incansável pesquisa, Archanjo conclui que somos todos mulatos, com 

provas e históricos, o que enfurece Argolo e a aristocracia baiana. 

Entre 1907 e 1918, Pedro Archanjo estudou para escrever melhor sua tese, em 

contraponto às ideias racistas, avessas às dele: 

 

Pedro Archanjo levou a brochura, pequeno livro em cujas páginas o 

professor de medicina legal resumia e ordenava suas conhecidas ideias e 

teses sobre o problema de raças no Brasil. A superioridade da raça ariana. A 

inferioridade das demais, sobretudo da negra, raça em estado primitivo, 

subumano. A mestiçagem, o perigo maior, o anátema lançado contra o 

Brasil, monstruoso atentado: a criação de uma sub-raça no calor dos 

trópicos, sub-raça degenerada, incapaz, indolente, destinada ao crime. Todo 

o nosso atraso devia-se à mestiçagem. O negro ainda poderia ser aproveitado 

no trabalho braçal, tinha a força bruta dos animais de carga. Preguiçoso e 

salafrário, o mestiço, porém, nem para isso servia. Degradava a paisagem 

brasileira, apodrecia o caráter do povo, empecilho a qualquer esforço sério 

no sentido do progresso. (p.249).  
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O antirracista Archanjo recebe informações da personagem Condessa Zabela, a alegre 

e pacífica parente de Nilo, sobre seus ancestrais – havia um negro na família. Em reação à 

proposta de lei racista de Argolo, que propõe isolar os negros em territórios afastados das 

capitais brasileiras, o mulato apura que certo negro Bomboxê, “avoengo” dele, é também 

“avoengo” do professor Nilo Argolo:  

 

Em seu terceiro livro, Pedro Archanjo analisou as fontes da mestiçagem e 

comprovou sua extensão, maior do que ele próprio imaginara: não havia 

família sem mistura de sangue – apenas uns quatro gringos recém-chegados 

e esses não contavam. Branco puro era coisa inexistente na Bahia, todo 

sangue branco se enriquecera de sangue indígena e negro, em geral os dois. 

A mistura começou com o naufrágio de Caramuru, nunca mais parou, 

prossegue correntia e acelerada, é a base da nacionalidade. (p.252). 

 

No tempo do presente, na ocasião do evento que comemora o centenário do intelectual 

mulato, a narrativa descreve a raça conforme a tese de Archanjo, de que somos todos mulatos. 

Mas Brookshaw (1983, p.143) tem outra visão: ele argumenta que a personagem Edelweiss 

Vieira, secretária do Centro de Estudos Folclóricos da Bahia e, portanto, uma intelectual, 

“perde seu fascínio sexual de negra (ao menos isso não é mencionado), todavia assume as 

qualidades morais dos brancos”.  

 

Mulata branca de rosto redondo e manso de falar, sorriso modesto, simpatia 

de pessoa, ao término do texto de gratidão e amor, dirigiu-se ao finado e 

pediu: “A bênção, pai Archanjo”. Pesquisando em terra por ele desbastada, 

percorrendo veredas e atalhos abertos pelo autor de “A vida popular na 

Bahia”, a folclorista, em meio a tanta formalidade, a todo aquele eloquente e 

vazio palavreado, parecia reverente filha de terreiro posta de joelhos ante o 

pai-pequeno. Naquele instante, nítida, se projetou na sala a figura de 

Archanjo. (p.285). 

 

Enquanto um grupo luta pela união (mestiçagem), outro prega a ideia da separação 

(segregação). Apesar do preconceito elencado por Brookshaw, o narrador consegue elevar a 

cultura baiana e a tese do Brasil mestiço. A intenção é inscrever a cultura mestiça, inter-racial. 

Conforme Gregory Rabassa (1965, p.320-321), “Jorge Amado é, provavelmente, o romancista 

contemporâneo que melhor descreveu a religião dos negros. Para fazê-lo, mostra quanto ela é 

importante como parte da vida cotidiana. É dele o melhor retrato dos negros da Bahia e dos 

Estados vizinhos”. Mas para o crítico, o escritor faz uma enfática conexão entre o negro e o 

pobre em geral. Rabassa continua: “Ele raramente se refere a preconceitos raciais entre os 

brancos pobres e até os mostra bem próximos dos negros. Isto, é claro, é verdade no Brasil, 
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onde o status quo do indivíduo se baseia, frequentemente, não na sua raça, mas nas suas 

posses ou educação”. 

A interconexão entre personagens brancas, mulatas e negras é constante em Tenda dos 

milagres, apesar da batalha entre racistas e antirracistas. A ascensão de Tadeu Canhoto não 

impediu o engenheiro de casar-se com Lu e, com ela, gerar mais mulatos. O desfecho dessa 

batalha do rapaz para se unir com uma jovem branca da aristocracia, filha de fazendeiro, 

alinha-se ao conceito de branqueamento. A descrição da harmonia entre o coronel branco e o 

genro negro, abordado por Rabassa, dá essa impressão de integração de status quo e negro 

branqueado, inscrita no romance: 

 

Emília e o coronel, Tadeu e Lu. Passeavam em Copacabana na maior 

harmonia. Fora o intransigente coronel quem apresentara Tadeu ao corretor 

de seguros. “Meu genro, Dr. Tadeu Canhoto, um dos responsáveis pela 

urbanização do Rio de Janeiro”. Muito orgulhoso do genro, de braço com 

ele. (p.250-251).  

 

 

Para o narrador de Tenda dos milagres, o protagonista antirracista não se importa com 

a ascensão social e nega-se a desviar do “caminho traçado”. “Quer progredir, sem se separar 

dos seus, do povo ao qual pertence: quer progredir, não subir” (p.217). 

 A postura de Archanjo enfrenta o branqueamento e a desigualdade social, origem do 

racismo, segundo conceito da personagem marxista, Professor Fraga Neto. Depois de se 

autoproclamar materialista, o mulato defende sua permanência nas obrigações do Candomblé, 

caso contrário se colocaria ao lado da polícia e subiria na vida. “Ouça, meu bom, um dia os 

orixás dançarão nos palcos do teatro. Eu não quero subir, ando para frente” (p.248). 

Jorge Amado (1971, p.4-5), apesar de obá, declara-se materialista, como Archanjo, sua 

personagem, e repete os argumentos de sua criatura para defender sua permanência no 

Candomblé: “Meu materialismo não limita”. Em suas palavras: 

 

Uma de minhas personagens, o mulato Pedro Archanjo, bedel de faculdade e 

homem de ciência, babalaô e etnólogo, já respondeu à mesma pergunta em 

Tenda dos Milagres, discutindo com um catedrático de medicina. “Sou 

materialista”, disse ele. E eu repito aqui: “sou materialista mas meu 

materialismo não me reduz, não me castra, não me diminui com a 

mesquinhez de dogmas tão limitadores da experiência humana quanto os de 

qualquer religião ou seita, em inquisição e castração, tribunal de julgamento, 

sou livre exatamente porque tenho “régua e compasso” [...]. Assim, posso 

alegre sentar-me em minha cadeira de obá no Axé do Opô Afonjá, coberto 

de colares, revestido de autoridade e honra que me foram concedidas pelos 

amigos das religiões afro-brasileiras [...]. Só assim, na vivência real e 
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profunda e não na fácil observação de repórter, terei condições para vos falar 

dos orixás e da vida popular, dos mistérios, do mundo mágico baiano. 

  

 

Para Jorge Amado (1971, p.4), o envolvimento direto com o povo baiano foi 

importante para a resistência poética da voz do autor, pois o povo é, fundamentalmente, sua 

personagem, “seu tema, a farinha e o fermento de sua verdade, de sua criação”. Para o 

escritor, tais relações (entre romancista e povo) “devem possuir caráter de perfeita intimidade, 

pois o conhecimento necessário ao romancista para recriar gente, paisagem e vida não pode 

ser de ver e olhar, de observação fria e prudente, de notas em caderno, de apontamentos por 

mais minuciosos e extremos”. E continua: 

 

Com essa matéria aprendida de fora para dentro, se honesta e ampla, muita 

coisa boa e útil pode o escritor sem dúvida realizar: reportagem, crônica, até 

ensaio de interpretação: jamais, porém, romance ou poesia, vida, sangue, 

carne, coração latindo. Só o conhecimento vivido, o conhecimento de dentro 

para fora, aquele que não é aprendido nos livros nem na fria observação do 

fino repórter de faro infalível, só aquele conhecimento que se viveu dia a dia, 

minuto a minuto, no erro e no acerto, na alegria e na tristeza, no desespero e 

na esperança, na luta e na dor, na gargalhada e no choro, na hora de nascer e 

na hora de morrer – só esse conhecimento possibilita a criação. 

 

  

Esse enfrentamento do problema, os inimigos dos negros, dos pobres e oprimidos, a 

fidelidade ao povo, a resistência da personagem, que se recusa a subir e aderir às elites 

brancas, conflui com o espaço descrito pelo narrador na introdução do romance, com o 

território livre do Pelourinho. Para Rita Olivieri-Godet (2004, p.118-119), a representação 

metonímica do bairro do Pelourinho “o transforma em centro do território espacial e 

imaginário da vida social do povo [...] Parece impregnado de uma lógica passional e lúdica 

que associa a alegria de viver, o trabalho e o combate. É dessa mistura original que nasce a 

capacidade de resistência do povo”.  

Território livre e Archanjo fundem-se num só vetor antirracista, como se a terra e o 

filho fossem um elemento comum para a defesa dos excluídos da pátria miscigenada. O 

branqueamento é rejeitado pelo protagonista, em uma luta que acarreta sua demissão da 

Faculdade de Medicina da Bahia, instabilidades profissionais, decadência financeira, miséria. 

A obra do mulato permanece conservada, mas é rememorada por uma sociedade de consumo 

pouco interessada em sua causa. 

A frente antirracista, formada por Arcanjo, Lídio, Tadeu, Damião, Professor Fraga 

Neto e Frei Timóteo, entre outras personagens, com a colaboração da Condessa Zabela, 
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enfrenta a injustiça de seu tempo – a primeira metade do século XX. Em 1968, período da 

memória do mulato, Fausto Pena deixa a causa por interesses pessoais. Podemos verificar que 

toda a luta empenhada pela geração dos anos 1920 e 1930 decompõe-se em 1968. O 

enunciado determina os rumos da intriga, em detrimento da força da enunciação do tempo 

narrativo do passado. A luta antirracista fracassa em 1968 em decorrência da fragilidade da 

personagem do tempo presente. Segundo Olivieri-Godet (2004, p.125), 

 

Por intermédio desse narrador-personagem, poeta e jornalista medíocre, 

Fausto Pena – nome que designa por si só a contradição da personagem, 

sonho de glória literária e mediocridade –, o leitor penetra nas mesquinharias 

e nos cálculos que orientam o jogo que certos intelectuais entretêm com o 

poder. Encarregado pelo grande intelectual americano de fazer uma pesquisa 

sobre Pedro Archanjo, Fausto Pena descobre sua origem humilde e mestiça, 

a má reputação das pessoas que frequentava, seu comportamento rebelde e 

provocador desafiando a ordem estabelecida. Ele será obrigado a se calar, 

para não denegrir o retrato de Archanjo que o poder institucional e ditatorial 

quer fabricar, segundo os modelos oficiais da cultura nacional. 
 

 

Apesar do fracasso na divulgação do herói mulato em um espetáculo teatral e da 

censura ao seminário sobre racismo em 1968, o tratamento dado ao tema, mesmo que fugidio 

e superficial, rememora a identidade miscigenada. Herança cultural que adveio de uma luta 

que opõe duas vertentes, segundo Ana Maria Machado (2014, p.119): 

 

De um lado está o saber institucionalizado, transmitido por meio de 

currículos acadêmicos e dos mecanismos da cultura erudita oficial. Do outro, 

o saber autodidata, aberto para as práticas sociais do cotidiano, nutrido nas 

matrizes populares e tradicionais, mas também capaz de aproveitar o estudo 

e a erudição. 

 

Ainda segundo Machado, Archanjo se impõe no âmbito intelectual, exige respeito, usa 

o estudo como forma de luta e poderosa arma para argumentar e calar a boca dos adversários, 

“ir à raiz do problema”. Para a leitura do romance, segundo ela, talvez seja necessário 

contornar obstáculos contra a visão que o autor tem da cultura, levantados pelos meios 

acadêmicos (2004). Machado (2004, p.121) conclui: “O principal deles é a acusação de que 

Jorge Amado reforça o mito da democracia racial brasileira e, com isso, impede a 

consolidação da consciência negra”.  

  A tese de Tenda dos milagres prega que somos todos mulatos, que somos, 

essencialmente, iguais, como consta em “Apontamentos da mestiçagem das famílias baianas”. 

A igualdade pressupõe uma nova consciência de raça, mestiça, multicultural. Portanto, se 



87 

 

somos todos mulatos, fraternalmente, temos (ou teremos) a consciência negra dentro de nós. 

Consciência nova, revolucionária, livre. Conforme Deepa Chopra (2012, p.69), a evolução 

direcionada pela consciência não implica evocar um Deus criador. “Ao contrário, introduz 

uma propriedade inerente ao Cosmo: a autoconsciência”. 

Na visão de Jacques Rancière (2009, p.41), o inconsciente estético, consubstancial ao 

regime estético da arte, se manifesta na polaridade da palavra escrita nos corpos, “que deve 

ser restituída à sua função linguageira por um trabalho de decifração e de reescrita”, e da 

palavra surda de uma potência sem nome “que permanece por trás de toda consciência e de 

todo significado, e à qual é preciso dar uma voz e um corpo, mesmo que essa voz anônima e 

esse corpo fantasmagórico arrastem o sujeito humano para o caminho da grande renúncia, 

para o nada da vontade”. 

A consciência de que a libertação é incompleta, do sofrimento, das lutas e conquistas, 

da desigualdade social e da cultura, conduz os mestiços – brancos, negros e índios – ao 

caminho da redenção e da justiça. 

  

3.3 – O real e o imaginário em confronto na narrativa 

O movimento rítmico é anterior ao verso. Não podemos compreender o 

ritmo a partir da linha dos versos; ao contrário, compreendemos o verso a 

partir do movimento rítmico. (BRIK, 2013, p.165). 

 

 

Aqui, procuramos definir o que é real e o que é imaginário e como a conjunção desses 

elementos influi na narrativa de resistência de Tenda dos milagres e na elaboração da tese de 

Brasil mestiço. 

Esse confronto perpassa personagens, espaços, ação e tempo. Personagens similares às 

pessoas da vida real – como Nilo Argolo de Araújo (ficção), cuja caracterização tem muitos 

traços da vida e história do médico mulato Nina Rodrigues. O Pelourinho e sua ladeira do 

Tabuão, a Faculdade de Medicina da Bahia, o Corredor da Vitória e outros espaços da capital 

baiana compõem a narrativa de maneira redimensionada. Conforme Olivieri-Godet (2004, 

p.118), “as relações de contiguidade ligam o espaço ao imaginário popular encarado no 

dinamismo de suas múltiplas manifestações”. Ela afirma ainda que “a força e a extensão do 

território são sugeridas pela enumeração dos topônimos, assim como pela escolha das 

palavras diversas que apontam para um núcleo sêmico comum: ‘amplo’, ‘vasta’, ‘vária’ 

indicam pluralidade; ‘estende’, ‘ramifica’ assinalam a amplificação”. 
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Como já mencionado, o vilão da intriga carrega parte de Nina Rodrigues. Ele é o tipo 

humano que tem mais características de um ser real. Há outros, como Archanjo, inspirado em 

Manuel Querino e no obá Aré Miguel Santana, o rábula do povo, Damião de Souza, inspirado 

em Cosme de Farias, mas nenhum deles reúne tantas semelhanças entre o histórico do médico 

racista e do professor catedrático da ficção. Essa confusão, que não deixa de ser confronto 

entre real e fantasia, torna as personagens mais verossímeis. Procópio Xavier de Souza, 

personalidade real citada no romance, foi líder de Candomblé perseguido pela polícia. Mas é 

no plano da ação que o real entra em confronto com a imaginação, nos embates entre o 

protagonista e as forças ameaçadoras da trama. 

A batalha erótica entre Pedro Archanjo e a iaba e a luta dele contra o cerco policial do 

delegado Pedrito Gordo ao terreiro de Procópio são as melhores amostras do impacto do real 

no romance.  

No trato com a iaba, o mulato faz uma complexa preparação, percurso que a narrativa 

faz até o encontro com a diaba sem rabo, a luta, o êxtase e a vitória. O narrador informa que a 

tal iaba desaprovou a incontinência e o deboche do mulato, “arrendatário de mulheres, macho 

de tantas fêmeas, pastor de indócil e fiel rebanho” (p.115). O narrador apimenta o clima de 

ódio da iaba, ansiosa por ferir o mulherengo, e continua: “Decidiu ela 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”. 

A iaba virou a negra mais formosa já vista, mas o protagonista, filho de Exu, senhor 

dos caminhos e das encruzilhadas, e também os olhos de Xangô, foi avisado da intenção 

perversa dela. E preparou-se, com folhas de macumba. Após esse percurso de etapas para se 

autoproteger, ele encontra com a mulher formosa e inicia a luta, com alta dose de realismo: 

 

Apenas surgiu na esquina e começaram, não houve fuleragem nem fricotes; 

mal a iaba apareceu e a estrovenga foi ao seu encontro e lhe subiu as saias 

engomadas, ali mesmo metendo, na exata medida do xibiu, fogo com fogo, 

mel com mel, sal com sal, pimenta com pimenta e malagueta [...] 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. (p.118-119). 

 

 

Archanjo venceu a iaba, transformada na negra Doroteia, mãe do futuro engenheiro 

Tadeu Canhoto. A força do mestiço é colocada à prova. Esse ser poderoso, brasileiro, recebe 
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traços de realismo fantástico, em um desafio que envolve sobrenatural e magia, com 

linguagem popular peculiar. 

Mais adiante, a partida de Doroteia tem requintes de realismo amadiano. Em festa de 

Ogum no terreiro, ouviu um silvo de apito do diabo e sumiu: 

 

Tudo se passou ao resplendor dos fogos de artifício, à luz do foguetório, luz 

e fogo que cegavam. Naquele incêndio, no fulgor daquela aurora, na chama, 

no trovão e no relâmpago, em passaladagem, Doroteia se desfez no ar. 

Estava à porta e, no mesmo instante, não estava: a porta vazia, apenas um 

cheiro de enxofre, o clarão e o estouro. De bomba, de foguete? Quem ouviu, 

sabe que não. Doroteia nunca mais foi vista. Nem o mal-assombrado. 

Percebeu-se um barulho: para Zabela, galope de cascos de cavalos, fuga de 

amantes para terras longínquas; para Evandro Café, ruído de pés de cabra em 

correria, era o Cão por sua iaba. Assim ou assado, acabou-se Doroteia. 

(p.147).   

 

 

    Segundo Roman Jakobson (2013, p.110), na visão do teórico de arte, realismo é 

uma corrente artística que adotou como objetivo reproduzir a realidade o mais fielmente 

possível e aspira ao máximo de verossimilhança. “Declaramos realistas as obras que nos 

parecem verossímeis, refletem a realidade bem de perto”. Fica clara uma ambiguidade, afirma 

ele: “Trata-se de uma aspiração, de uma tendência, isto é, chamam de realista a obra que o 

autor em questão projetou como verossímil (significado A). Chamam realista a obra que quem 

a julga percebe como verossímil (significado B)”. 

Conforme Jakobson, o seu ponto de vista ganha um valor objetivo e absolutamente 

autêntico. “Reduz-se o problema do realismo ou do irrealismo desta ou daquela obra de arte 

ao de minha relação com ela” (JAKOBSON, 2013, p.110). E substitui-se imperceptivelmente 

o significado A pelo significado B, que pressupõe a avaliação subjetiva do fenômeno artístico 

em questão como fiel à realidade, chegando à conclusão que temos: “Significado B¹: sou um 

revolucionário em relação aos hábitos artísticos em curso e percebo sua deformação como 

uma maior aproximação da realidade. Significado B²: sou um conservador e vejo a 

deformação dos hábitos artísticos em curso como uma degradação da realidade” (2013, 

p.114). Ele continua: 

 

Neste último caso, podem ser chamados realistas unicamente os fatos 

artísticos que, para mim, não contradigam os hábitos artísticos em vigor; 

mas, já que no meu ponto de vista os mais realistas são os meus próprios 

hábitos (a tradição que pertenço) [...] Só verei nessas outras tradições um 

realismo parcial, embrionário, não desenvolvido ou decadente, ao mesmo 

tempo que declarei ser o único realismo autêntico aquele em cujo espírito fui 

educado. Inversamente, no caso B¹, assumo a mesma postura diante das 



90 

 

fórmulas que contradigam os hábitos artísticos em vigor, inaceitáveis para 

mim, que diante daqueles que, no caso B², não contradizem esses hábitos. 

(JAKOBSON, 2013, p.115). 
 

 

O realismo de Jorge Amado contradiz hábitos em vigor, percebe-se sua deformação 

como uma maior aproximação da realidade. Podemos classificar o leitor de Jorge Amado 

como um liberal revolucionário, conforme os preceitos do formalista russo. 

Jorge Amado (1971, p.4) sempre valorizou essa aproximação com o povo e sua 

vocalidade. O escritor afirma que, por vezes, o primitivismo de certos escritores o assombra. 

Em suas palavras: 

 

Tomam da pena na leviandade mais absurda, no mais total desconhecimento 

da realidade, e então de sua escrita brotam um país sem cor e sem fronteiras 

e figuras que são apenas a representação da pobreza interior do literato, sem 

marca de caráter, sem acento de voz, sem nacionalidade, bonecos e não 

homens. Para recriar a vida é preciso tê-la vivido e ardentemente, com 

apaixonado coração. (o grifo é nosso). 

  

 De acordo com observação de Olivieri-Godet (2014, p.127), o romance escapa ao 

maniqueísmo de classe e reserva um lugar importante aos intelectuais tradicionais – 

professores, sociólogos, antropólogos, jornalistas – e artistas – pintores, escultores, cantores – 

“que resistem às tentativas de manipulação e denunciam os problemas concretos da vida 

social”. Ela continua: “É o pretexto que o romancista encontra para homenagear intelectuais 

sérios e renomados como o professor de antropologia Thales de Azevedo, o antropólogo Artur 

Ramos, o professor Calasans, historiador e grande especialista em Canudos”. José Calasans 

foi importante folclorista, servindo de inspiração para uma personagem resistente.  

Segundo Olivieri-Godet (2014, p.127), além dos intelectuais e artistas, o romance 

“retira da sombra, à qual a ditadura quer condená-los, aqueles que se rebelaram pelo uso da 

palavra, da canção e das armas”. O modernista Sérgio Milliet é outro homem da vida real que 

reforça a verossimilhança de Tenda dos milagres. Transformado em personagem, sua função 

é elevar Pedro Archanjo e obra: 

 

Na Bahia, terra de Archanjo, local e motivo de seus estudos, fonte de 

pesquisas, razão de sua obra, o carnaval foi muito maior. O desconhecimento 

do nome consagrado por Levenson não era aqui tão universal quanto no Rio 

e São Paulo. Em São Paulo, vale observar, os jornalistas obtiveram a muito 

custo uma única referência ao baiano se bem da mais alta significação: um 

artigo de Sérgio Milliet, escrito em 1929 para o Estado de S. Paulo. 

Comentando com extrema simpatia e rasgados elogios o livro de Archanjo 

sobre culinária baiana (“A Culinária da Bahia – suas origens e preceitos”), o 
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grande crítico modernista enxergou no autor um prócer, “e dos maiores, dos 

mais autênticos” da Antropofagia. [...] Milliet concluía lastimando não 

conhecer os livros anteriores do ensaísta de tanto saber, o qual, não tendo 

certamente ouvido falar dos antropólogos paulistas, a eles se adiantara. 

(p.28-29). 

 

 

Outra personalidade real que insere mais veracidade ao romance é o engenheiro Paulo 

de Frontin, que revolucionou a urbanização do Rio de Janeiro, então capital federal, no início 

do século XX. “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. Devia o convite a professor Bernard, 

amigo de Frontin” (p.191). O talento mestiço é realçado pela voz do professor, em diálogo 

com o engenheiro carioca, transformado em personagem: “Tendo ido ao Rio, falara do talento 

de seu jovem protegido, trabalhador, ambicioso e capaz, aquisição valiosa para a turma do 

grande engenheiro. ‘Mande o rapaz, preciso de gente moça e disposta’” (p.191).  

Babalorixá do Ilê Ogunjá, um dos grandes Candomblés da Bahia, Procópio Xavier de 

Souza virou personagem importante no romance, uma das figuras fortes da narrativa de 

resistência. A repressão da polícia não afastou o mulato de suas obrigações no terreiro. 

“Procópio não silenciou os atabaques, não fugiu de casa para o mato ou para o Rio de Janeiro. 

A roda das feitas diminuiu, de enorme ficou pequena, ogãs se recolheram à espera de 

melhores tempos. Procópio prosseguiu: ‘Meu santo ninguém vai impedir de festejar’” (p.236). 

A narrativa recorre, mais uma vez, ao cordel, agora para homenagear Procópio, evidenciando 

a resistência poética da voz do escritor presente na oralidade. O povo cantava nas ruas: 

 

Procópio tava na sala 

Esperando santo chegá 

Quando chegou seu Pedrito 

Procópio passa pra cá 

 

Galinha tem força n’asa 

O galo no esporão 

Procópio no candomblé 

Pedrito é no facão (p.236). 

 

 

Para defender-se do ataque do delegado e de seus capangas, recorre aos orixás. O 

realismo amadiano atua no terreiro. “Festa pobre de afluência, mas rica de animação. Os 

santos desceram cedo e todos de vez” (p.238). O vilão temido, o capanga Zé Alma Grande, 

“virou orixá, no santo sua força duplicava [...] Ogum chamou as duas cobras e elas se 
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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”. (p.240). 

O limiar entre o real e o imaginário (e fantástico), no romance de Jorge Amado, 

fortalece o impacto do real, segundo o crítico Eduardo Portella (1972, p.72-73): 

 

A composição novelística de Jorge Amado ao longo de sua carreira oscila, 

de forma inquietante e clara, entre dois planos que se inscrevem, cada um 

deles, no território do mágico e do real, do símbolo e da evidência, do 

temporal e do anacrônico. O que não quer dizer que o suporte realístico de 

sua ficção seja, em nenhum momento, negligenciado ou colocado em plano 

secundário. De modo algum. O que acontece é que a realidade é sempre mais 

rica, e na realidade habitam o real e o fantástico [...] O romancista sabe 

retratar, com surpreendente veemência, as imagens de uma sociedade em 

crise [...]. Por isso mesmo Jorge Amado aprofunda e politiza seu realismo, 

contra as tendências antirrealistas da literatura burguesa. 

 

    No cortejo do corpo de Archanjo, logo após sua morte, da suja sarjeta à igreja, o 

escritor imprime seu realismo típico, que lembra os recursos estilísticos da obra A morte e a 

morte de Quincas Berro D’água, publicada em 1961: 

 

Mestre Pedro Archanjo ia contente da vida, contente da morte: aquela 

viagem de defunto em carroça aberta, puxada por burro de guizos no 

pescoço, com acompanhamento de bêbados, notívagos, putas e amigos, na 

frente do cortejo o guarda Everaldo trinando seu apito, atrás o soldado 

batendo continência. (p.39). 

 

O essencial do mundo está intimamente ligado ao enigma que projetamos sobre ele. O 

realismo do universo da obra literária é criado por uma consciência desse ambiente. Segundo 

Lefebve (1980, p.121), nunca nos contentamos “com a existência das coisas, e com a nossa 

própria, na medida em que toda a realidade é conhecimento e consciência dessa realidade, na 

medida, portanto, em que toda a consciência e todo conhecimento são indício de uma 

separação, de uma fraqueza, de uma carência”. Ele continua: “O essencial do mundo é a 

interrogação que lhe dirigimos e que ele nos dirige a propósito da sua essência (da sua 

realidade) e da sua possibilidade de aparição”. 

O narrador descreve um mulato instável, que não para em um emprego, mas consegue 

um bico na função de revisor, “o velho tinha certa prática, bom de gramática e de acento” 

(p.273). Nas noitadas, com as informações do jornal, regado a sarapatel e cachaça, divulgava 

notícias sobre o país e o mundo aos amigos. O discurso da realidade propõe o diálogo sobre o 
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propósito da essência do país e do mundo, que passava pela Segunda Guerra Mundial e o 

arianismo. Outra interrogação sobre o racismo e o destino da humanidade: 

 

Os fascistas matando negros na Abissínia, derrubando o trono de Sabá, ai 

Sabina dos Anjos, Sabá, o teu rei foi posto de campo de concentração! 

Sucediam-se os massacres aos judeus, houve a proclamação oficial do 

arianismo, a guerra mundial aproxima-se do rufo dos tambores. No Brasil, 

aquela coisa, o Estado Novo, as bocas cerradas, as prisões cheias. Não 

tardou e o velho não só foi despedido, teve o nome na lista negra dos jornais. 

(p.273). 
 

 

Em Tenda dos milagres, o realismo em confronto com o imaginário provoca o efeito 

que Lefebve (1980, p.133) denomina de “presentificação fascinante”. Na visão dele, o espírito 

vê-se separado daquilo que duvida, mas “compreende também que é a sua interrogação que 

faz a realidade e que a separação é virtualmente compensada pelo seu poder de criação. Nesta 

atitude de presentificação fascinante, o espírito já não se contenta com agir e compreender, 

sentir ou contemplar”. E continua: “Ele vive a realidade interrogante, participa do mundo na 

pergunta que subitamente surgiu. E, quando falamos do mundo, não se trata apenas dos 

objetos exteriores de nossa percepção, mas também dos nossos sentimentos, das nossas ideias, 

de todos os problemas que a vida nos impõe”.    

 Goldstein (2003, p.190) ressalta que Tenda dos milagres contém, também, “muitas 

intersecções entre os mundos ficcional e extraficcional, entre o que dizem as personagens e o 

que pensa o narrador. Há falas do herói Pedro Archanjo que serão repetidas por Jorge Amado 

em entrevistas ao longo da vida. Ou então reaparecem na voz do narrador da obra”. A 

experiência do criador determina parte da oralidade de sua personagem. O som do herói, 

influenciado por Amado, mantém a palavra viva. Essa voz traça a dimensão do espaço vocal 

do tempo narrativo do passado (Pedro Archanjo vivo), oposta à do presente (Archanjo 

silenciado). Segundo Zumthor (1993, p.183), 

 

A qualidade da voz constitui para o público um dos critérios, talvez o 

“principal”, da “poesia”. [...]. Tal é a força do que chamei de vocalidade, um 

dos planos da realização do ritmo. Modulado de modo a levar em conta 

pesadas coerções sintáticas provenientes do texto, submetendo-as à sua 

ordem própria, o ritmo vocal comporta uma curva melódica que valoriza e 

que comunica, segundo as circunstâncias, uma qualidade particular – única. 

Nesse sentido, o texto só existe em razão das harmonias da voz [...]. O texto, 

enquanto palavra medida, significa a voz viva. 
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Momentos da vida de Jorge Amado ressurgem na obra, como a repressão e a censura 

do Estado Novo e do regime ditatorial pós-1964. Essas fases estão nos dois tempos narrativos 

do romance. Philippe Willemart (2014, p.42) afirma que: “Não é durante os acontecimentos 

que o artista vai intervir, mas bem depois. O tempo vivido durante os fatos fica na memória, 

mas ao contrário de seus concidadãos, o artista registrará mais e melhor não somente os fatos 

e as circunstâncias, mas o tempo vivido, conscientemente ou não”. Conclui que: “A angústia 

ou o excesso de felicidade terão desaparecido ou terão sido minimizados, mas não o tempo 

que é um significante mais ou menos vazio para os leitores, ao qual o artista dará um sentido”. 

Na visão de Roland Barthes (2013, p.62), “a função da narrativa não é de representar, 

é de constituir um espetáculo ainda para nós muito enigmático, mas que não saberia ser de 

ordem mimética”. Continua: 

 

A “realidade” de uma sequência não está na construção natural das ações 

que a compõem, mas na lógica que aí se expõe, que aí se arrisca e que aí se 

satisfaz; poder-se-ia dizer de outra maneira que a origem de uma sequência 

não é a observação da realidade, mas a necessidade de variar e de ultrapassar 

a primeira forma que se ofereceu ao homem, a saber, a repetição [...] A 

narrativa não faz ver, não imita; a paixão que nos pode inflamar à leitura de 

um romance não é a de uma “visão” (de fato, não vemos nada), é a da 

significação, isto é, de uma ordem superior da relação, que possui, ela 

também, suas emoções, suas esperanças, seus triunfos, o que “se passa” na 

narrativa não é do ponto de vista referencial (real), ao pé da letra: o nada “do 

que acontece” é a linguagem tão somente, a aventura da linguagem, cuja 

vinda não deixa nunca de ser festejada. (BARTHES, 2013, p.62).    

  

A visão de Barthes é uma crítica ao realismo exagerado e um elogio ao imaginário 

inscrito pela linguagem. O confronto provocado por Jorge Amado, porém, não deixa de ser 

ilusão construída pela língua. Para Barthes (1988, p.164), é a categoria do “real” (e não os 

seus conteúdos contingentes) que é então significada. “Noutras palavras, a própria carência do 

significado em proveito só do referente torna-se o significante mesmo do realismo: produz-se 

um efeito do real, fundamento desse verossímil inconfesso que forma a estética de todas as 

obras correntes da modernidade”. A voz para Zumthor (1993, p.132) implica elemento 

primordial para a representação do real. “As palavras representam a realidade? Ou são apenas 

flatus vocius? Também essa expressão designa, mais do que o som em sua existência só 

física, a voz enquanto intenção de significar, anterior ainda a toda significação”.  

Mistura de personagem fictício com personagem real, reprodução de fatos históricos, 

real em confronto com o imaginário, personagens com caracterização próxima de “gente do 

povo”. Todos esses artifícios, para reproduzir o mundo no romance, são criticados por Adorno 
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(2012, p.57), que afirma: “Se o romance quiser permanecer fiel à sua herança realista e dizer 

como realmente as coisas são, então ele precisa renunciar a um realismo que, na medida que 

reproduz a fachada, apenas a auxilia na produção do engodo”. 

Para Adorno (2012, p.58), a alienação torna-se um meio estético para o romance, 

porque “quanto mais se alienam uns dos outros os homens, os indivíduos e as coletividades 

tanto mais enigmáticos eles se tornam uns para os outros”. Complementa: 

 

O impulso característico do romance, a tentativa de decifrar o enigma da 

vida exterior, converte-se no esforço de captar a essência, que por sua vez 

aparece como algo assustador e duplamente estranho no contexto do 

estranhamento cotidiano imposto pelas convenções sociais. O momento 

antirrealista do romance moderno, sua dimensão metafísica, amadurece por 

si mesmo pelo seu objeto real, uma sociedade em que os homens estão 

apartados uns dos outros e de si mesmos. Na transcendência estética reflete- 

-se o desencantamento do mundo. 

 

 

Os mestiços de Tenda dos milagres vivem apartados pelo conflito racial, provocado 

pela desigualdade e luta de classes. Na luta entre racistas e antirracistas, mais claramente entre 

o herói Pedro Archanjo e o vilão Nilo Argolo, e com o surgimento do arianismo na 

Alemanha, o narrador transmite o desencantamento, não somente com a Bahia, mas com o 

mundo. A alienação, não somente de quem tem preconceito de cor, como também daquele 

que ascende no status quo e esquece as raízes, torna as personagens enigmáticas umas com as 

outras. Mesmo Archanjo, esclarecido, sábio, em contato com os outros, tem performance 

enigmática, misteriosa e mágica, como sua terra. O embate entre real e imaginário, entre 

vozes, consolida esse perfil e confere mais credibilidade à tese de Brasil mestiço. 

 

3.4 – Brasil real e Brasil baiano: realismo e utopia    

O falante no romance é sempre, em maior ou menor grau, um ideólogo, e sua 

palavra é sempre um ideologema. A linguagem peculiar do romance é 

sempre um ponto de vista peculiar sobre o mundo, que aspira a uma 

significação social. (BAKHTIN, 2015, p.124-125). 

 

  

No tempo narrativo do passado, o romance apresenta mais a essência do Brasil baiano, 

utópico – o mundo da luta de Pedro Archanjo. No presente, o impacto de um estranho Brasil 

real em uma Bahia denegrida – sociedade de consumo que distorce a memória do intelectual 

mulato esquecido e desconhecido. A repressão política e cultural, imposta pelos regimes 
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ditatoriais das décadas de 1930 e 1960, é elemento comum inscrito na narrativa de ambos os 

eixos temporais. 

  A censura é palavra recorrente no romance. No Jornal da Cidade, Major Damião fala 

sobre Archanjo, em entrevista para o repórter Ari – personagem criada por Jorge Amado com 

base no perfil de Ariovaldo Matos, importante jornalista baiano. “Desfilam figuras, casos, 

lugares e datas; memória do major é poço sem fundo. Tenda dos Milagres, Lídio Corró, 

Budião, Kirsi, barraca de comidas, Ivone, Rosa, Rosália, Ester, mulheres e mais mulheres, o 

Afoxé dos Filhos da Bahia, a perseguição a Procópio [...], a greve da Circular” (p.62). Dr. 

Zezinho, dono do diário, interrompe: “‘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” (p.62). 

No capítulo “Onde Fausto Pena Conta Sua Experiência Teatral e Outras Tristezas”, a 

censura atrapalha os planos do narrador-personagem: queria a peça, seu nome e o de Ana 

Mercedes no cartaz, “autor e diva”, uma gloriosa noite de estreia: 

 

Decidimos não esperar o resultado da censura para iniciar os ensaios e o 

fizemos em semana de intensa agitação estudantil [...] A primeira passeata 

transcorreu em ordem mas a segunda foi dissolvida a gás e a bala pela 

polícia. Prisões em massa, estudantes feridos, o convento dos beneditinos 

invadido, o comércio fechado, violências brutais, um fim de mundo [...]. A 

censura proibiu a peça e, segundo me disseram, enviou o nome dos autores à 

polícia para as competentes fichas. Onde fui parar! (p.151). 

 

No Brasil real, pode-se notar que a resistência à ditadura é frágil, volúvel. O veto ao 

seminário sobre miscigenação e apartheid, parte das comemorações do centenário do mulato, 

foi rápido e fácil. O evento, na “conjuntura atual”, representa “sério perigo”, segundo Dr. 

Zezinho, proprietário do Jornal da Cidade. Ele resolve cancelar o seminário, único 

acontecimento que colocaria o racismo em debate. “Procurado” por agentes do regime, ele 

acata a censura. “Esse seminário com uma temática explosiva [...] é perigosíssimo foco de 

agitação, dele pode nascer um incêndio de proporções imprevisíveis [...] convenhamos que 

qualquer pretexto serve para os agitadores infiltrados no meio estudantil, para os profissionais 

da desordem e da baderna” (p.109-110). 

No tempo de Archanjo, o desfile dos afoxés de negros e mulatos no Carnaval recebeu 

críticas das “Grandes Sociedades”, um jornal exigia providências radicais: “O que não será do 

Carnaval de 1902, se a polícia não providenciar para que nossas ruas não apresentem o 

aspecto desses terreiros onde o fetichismo impera como seu cortejo de ogãs e sua orquestra de 
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ganzás e pandeiros?” (p.71). A partir de 1904, a polícia proibiu os afoxés, o batuque e o 

samba, mas o herói Archanjo transgrediu a ordem e quase foi preso.    

Quinze anos depois, o afoxé, que significa encantamento segundo o narrador, retornou 

ao Pelourinho. Archanjo organiza a Embaixada Africana, “em honra dos encantados e para 

exibir no entrudo a civilização de onde provinham negros e mulatos” (p.69). Com esse samba, 

dança e batuque, o Brasil baiano é alegre, unido. “Anjos, santos e arcanjos [...] Há entre esses 

eleitos do Vaticano e aqueles curingas e caboclos de terreiro um traço comum: sangues 

misturados” (p.14-15). Terra sincrética de cultura e arte, povo trabalhador – artesãos, 

escultores, capoeiristas, pintores. A Tenda dos Milagres é polo de resistência social:  

 

Na Tenda dos Milagres, ladeira do Tabuão, 60, fica a reitoria dessa 

universidade popular. Lá está Lídio Corró riscando milagres, movendo 

sombras mágicas, cavando tosca gravura na madeira; lá se encontra Pedro 

Archanjo, o reitor, quem sabe? Curvados sobre os velhos tipos gastos e 

caprichosa impressora, na oficina arcaica e paupérrima, compõem e 

imprimem um livro sobre o viver baiano. (p.16). 

 

Também polo da liberdade, justiça e cultura popular, o desenho do letreiro da Tenda 

dos Milagres foi feito pelo dono, bastião da livre expressão. As letras têm o colorido da 

bandeira brasileira: “Cada letra numa cor: TENDA DOS MILAGRES – pois de riscar 

milagres vinha-lhe o principal da féria” (p.89). Irradiadora da utopia escritural, o narrador 

assim a descreve:  

 

A Tenda dos Milagres é uma espécie de Senado, a reunir os notáveis da 

pobreza, assembleia numerosa e essencial. Ali se encontram e dialogam 

ialorixás, babalaôs, letrados, santeiros, cantadores, passistas, mestres de 

capoeira, mestres de arte e ofícios, cada qual com seu merecimento. (p.90).  

 

Tenda dos Milagres, palco de teatro popular, é território do amor impossível, de 

Archanjo por Rosa e por Kirsi, personagem que veio da Finlândia, é uma das “senadoras” do 

polo democrático, inscreve o ideal da miscigenação, da paz. Ela deixa transparente essa 

função, antes do retorno ao seu país, a caminho do navio cargueiro, e diz: “Não há no mundo 

gente melhor do que o povo mulato da Bahia” (p.92). Mensagem patriótica antirracista, 

endossada pelo narrador: “Chegara de longe, vivera com eles, dizia por saber, um saber sem 

restrições ou dúvidas, de real conhecimento. Por que então o dr. Nilo Argolo [...] escrevera 

sobre os mestiços da Bahia aquelas páginas terríveis, as candentes palavras?” (p.92). 

O reitor da universidade popular, “solícito e gentil, jamais humilde, reverente ou 

adulador, assim é o povo da Bahia” (p.93), idealizador da utopia do Brasil mestiço, é vário, 
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ser múltiplo e indivíduo pleno, como retratado no desfile do capítulo final. Diferentes 

percepções de personagem determinam a interpretação da utopia escritural. Temos a 

personagem-função, que vive na primeira metade do século XX, criadora da utopia, na teoria 

e na prática, e a memória de Pedro Archanjo, personagem-estado, no momento do presente. A 

narrativa inscreve o início da trajetória pela morte de Archanjo, destacando a miséria e 

decadência do herói esquecido. No tempo narrativo de 1968, desdobram-se imagens 

oscilantes da personagem. Enquanto uma reproduz, outra deforma. 

Dados fornecidos pelo Professor Calazans – o maior defensor da memória de Archanjo 

dentro da narrativa de resistência no plano da sociedade de consumo – enviados à agência 

Doping (cujo nome é uma das ironias à sociedade de consumo) trazem um conjunto de 

informações verídicas, na forma de relatório, sobre o mulato. Esta visão reproduz, com 

objetividade, seriedade, mas oculta caracteres do ser humano: 

 

Filho de Antônio Archanjo e Noêmia de Tal, mais conhecida por Noca de 

Logum Edé. Do pai sabe-se apenas ter sido recruta na Guerra do Paraguai na 

qual morrera durante a travessia do Chaco deixando a companheira grávida 

de Pedro, primeiro e único filho. [...] Já homem maduro aprofundou-se nos 

estudos da antropologia, da etnologia e da sociologia. Para fazê-lo aprendeu 

francês, inglês e espanhol. Seus conhecimentos da vida e dos costumes do 

povo eram praticamente ilimitados. Publicou quatro livros [...] hoje 

considerados fundamentais para o estudo do folclore, o conhecimento da 

vida brasileira no século passado e nos começos do atual, e sobretudo para a 

compreensão do problema de raças no Brasil [...] Mulato, pobre, autodidata. 

[...] Músico amador, tocava violão e cavaquinho. Participou ativamente da 

vida popular. Tendo permanecido solteiro, atribuem-lhe muitos amores, 

inclusive bela escandinava, sueca ou finlandesa, não se sabe ao certo. 

(p.160). 

 

O texto redigido pelos redatores publicitários, com base nas informações do Professor 

Calazans, cria outra imagem de Pedro Archanjo, atendendo aos interesses da sociedade de 

consumo. “Lutou Pedro Archanjo desde cedo para elevar-se do meio limitado e medíocre em 

que nascera [...] Em Estocolmo, conheceu a bela escandinava que foi o grande amor de sua 

vida. [...] Faleceu em Salvador [...] cercado do respeito geral e da admiração dos doutos” 

(p.161). Continua: “Autoridades, professores das faculdades, escritores e poetas 

acompanharam seu enterro. Pedro Archanjo nos ensina, através de seu exemplo, como um 

homem nascido na pobreza, em meio hostil à cultura, pode elevar-se aos pináculos do saber e 

ocupar posto de destaque na sociedade”. 

A narrativa inscreve uma utopia negativa, uma sátira ao Brasil real, comandado pelos 

militares nessa época da história do país. O riso cria a ilusão de uma nação poderosa habitada 
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por gente sem nenhuma seriedade, que deprime sua identidade histórica e suas glórias. O 

Brasil baiano, ao contrário, preserva sua cultura, sua gente trabalha pela verdade. A luta 

contra o delegado Pedrito Gordo, que por muitos anos prolongou-se, foi uma “guerra santa, a 

cruzada civilizadora” (p.213). Civilizadora mesmo. Décadas depois, a Constituição Brasileira 

garantiu a liberdade de culto, com colaboração de Jorge Amado, quando foi deputado federal 

por São Paulo, pelo PCB, entre 1946 e 1948. Portanto, a sociedade do Brasil baiano 

proporcionou, com a luta de seu povo, a conquista da liberdade religiosa do Brasil real do 

tempo presente. O carrasco Pedrito “prometera acabar com a feitiçaria, o samba, a 

negralhada” (p.213). O povo do Brasil baiano venceu a tirania, por uma sociedade de valores. 

“Nas ruas apinhadas, todos viram o delegado auxiliar Pedrito Gordo, a fera da polícia, o 

sinistro chefe da malta de facínoras, o mata-mouros, o malvado sem alma, o terror do povo, 

em triste fuga perseguido por um orixá de candomblé, pelo guerreiro Ogum todo aceso em 

cobras” (p.241). O povo do Brasil real sucumbe ao novo regime opressor de uma sociedade de 

consumo, mas Archanjo, em seu tempo de Brasil baiano, acentua a voz para comemorar a 

vitória contra o autoritarismo. Para celebrar a liberdade dos terreiros e do samba do Brasil 

baiano, Jorge Amado inscreve a trova dos cantadores e os capoeiras nos berimbaus e nas 

cantigas: 

 

Mestre Archanjo já acabou 

Com a farromba de Pedrito 

 

Esta cobra te morde 

Sinhô são Bento 

Ói o pulo da cobra 

Sinhô são Bento 

Ê compadre! (p.242). 

 

 

O romance distópico mostra um Brasil dividido, mas também inscreve uma utopia de 

igualdade. A consciência de classe, inscrita pela narrativa do romance proletário Jubiabá – 

Antônio Balduíno, negro oprimido, descobre a liberdade na greve –, é substituída pela tese de 

consciência coletiva de Tenda dos milagres. Tese de Archanjo, que luta por liberdade e 

justiça. No Brasil baiano, as ações das personagens do núcleo antirracista buscam uma 

solução pacífica para a comunidade mestiça e a sociedade. As personagens são alegres e 

festeiras. Mesmo depois de preso por publicar livro em que afirma que somos todos mulatos, 

“Archanjo estava contente, fora um dia divertido” (p.256). 

Em Tenda dos milagres, o momento em que o acontecimento não é mais 

contemporâneo deixa de ser presente, é evocado pela memória, conservada pelo narrador e 
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personagens. O paralelismo entre Brasil real e Brasil baiano evoca o significante, mensagem 

de sociedade mestiça fraterna e alegre. 

Segundo Bakhtin e Volochínov (2014, p.150), o discurso citado é o discurso do 

discurso, a enunciação na enunciação, um discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre a 

enunciação. “Aquilo de que nós falamos é apenas o conteúdo do discurso [...]. Mas o discurso 

de outrem constitui mais do que o tema do discurso, ele pode entrar no discurso e na sua 

construção sintática, por assim dizer, ‘em pessoa’, como uma unidade integral da construção”. 

Para o teórico russo, dessa maneira, o discurso citado conserva sua autonomia estrutural e 

semântica sem nem por isso alterar a trama linguística do contexto que o integrou. 

O poeta Fausto Pena, narrador-personagem, incorpora um discurso dentro do discurso. 

Esse discurso citado complementa a voz do romance distópico do tempo presente, resiste ao 

monologismo. A utopia negativa da sociedade de consumo totalitária é transmitida pela voz 

de Pena, com sarcasmo, sátira e ironia. 

Para Bakhtin e Volóchinov (2014, p.151), a enunciação do narrador, tendo integrado 

na sua composição outra enunciação, constrói regras sintáticas, estilísticas e composicionais 

“para assimilá-la parcialmente, para associá-la à sua própria unidade sintática, estilística e 

composicional, embora conservando, pelo menos sob uma forma rudimentar, a autonomia do 

discurso de outrem, sem o que ele não poderia ser completamente apreendido”. 

Na visão dos teóricos russos, encontramos nas formas do discurso citado um 

documento objetivo que esclarece como apreendemos o discurso de outrem, como o receptor 

experimenta a enunciação de outrem na sua consciência, que se exprime por meio do discurso 

interior. O discurso citado esclarece, também, como é o discurso ativamente absorvido pela 

consciência e qual a influência que ele tem sobre a orientação das palavras que o receptor 

pronunciará em seguida.  

Segundo Bakhtin e Volochínov (2014, p.154), o discurso citado e o contexto narrativo 

unem-se por relações dinâmicas, complexas e tensas. “É impossível compreender qualquer 

forma de discurso citado sem levá-las em conta”. As relações dinâmicas, complexas e tensas 

entre narrador e narrador-personagem rompem o monologismo e proporcionam polifonia. 

A respeito dessa inter-relação, Bakhtin e Volochínov (2014, p.155-156) definem duas 

orientações para definir em que direção pode desenvolver-se a dinâmica dessa interconexão 

entre discurso narrativo e discurso citado: 
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Primeiramente, a tendência fundamental da reação ativa ao discurso de 

outrem pode visar à conservação de sua integridade e a autenticidade. A 

língua pode esforçar-se por delimitar o discurso citado com fronteiras nítidas 

e estáveis. Nesse caso, os esquemas linguísticos e suas variantes têm a 

função de isolar mais clara e mais estritamente o discurso citado, de protegê-

-lo de infiltração pelas entoações próprias do autor, de simplificar e 

consolidar suas características linguísticas individuais [...]. Na segunda [...], 

observamos processos de natureza exatamente oposta. A língua elabora 

meios mais sutis e mais versáteis para permitir ao autor infiltrar suas réplicas 

e seus comentários no discurso de outrem. O contexto narrativo esforça-se 

por desfazer a estrutura compacta e fechada do discurso citado, por absorvê- 

-lo e apagar suas fronteiras. Podemos chamar esse estilo de transmissão do 

discurso de outrem de estilo pictórico. 

 

 

A dinâmica da inter-relação da enunciação e do discurso citado de Tenda dos milagres 

assemelha-se ao estilo pictórico. O narrador satiriza, em muitos trechos da obra, o 

comportamento do narrador-personagem Fausto Pena, a ponto de ridicularizá-lo, inclusive nos 

títulos: “Do nosso vate e pesquisador em sua condição de amante (e corno) com amostra de 

poesia” / “Filosofando sobre o talento e o sucesso, despede-se Fausto Pena: já era tempo” 

(p.47, 257). 

O discurso do narrador da obra de Jorge Amado aproxima-se à definição de outro tipo 

de dinâmica, descrita por Bakhtin e Volochínov (2014, p.157), em que a dominante do 

discurso é deslocada para o discurso citado. “Esse torna-se, por isso, mais forte e mais ativo 

que o contexto narrativo que o enquadra. Dessa maneira, o discurso citado começa a 

dissolver, por assim dizer, o contexto narrativo [...], começa a ser percebido – e mesmo a 

reconhecer-se – como subjetivo, como fala “de outra pessoa”. Segundo os teóricos russos, nas 

obras literárias, isso é muitas vezes expresso pelo aparecimento de um narrador que substitui 

o autor propriamente dito. A dupla Bakhtin e Volochínov conclui: “O discurso do narrador é 

tão individualizado, tão ‘colorido’ e tão desprovido de autoritarismo ideológico como o 

discurso das personagens. A posição do narrador é fluida e, na maioria dos casos, ele usa a 

linguagem das personagens representadas na obra”.  

No Brasil baiano, soldados apreendem livros e destroem a oficina de tipografia da 

Tenda dos Milagres, ataque à livre expressão, mas as personagens resistem e seguem na luta. 

No Brasil real, o censor determina ao dono do jornal, Dr. Zezinho, o que pode e não pode ser 

publicado. Covarde, ele capitula. Conforme Bosi (2002, p.123), “não são os valores em si que 

distinguem um narrador resistente e um militante da mesma ideologia, são os modos próprios 

de realizar esses valores”. Segundo ele, 
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O narrador cria, segundo seu desejo, representações do bem, representações 

do mal ou representações equivalentes. Graças à exploração das técnicas do 

foco narrativo, o romancista poderá levar ao primeiro plano do texto 

ficcional toda uma fenomenologia de resistência do eu aos valores ou 

antivalores do seu meio. Dá-se assim uma subjetivação intensa do fenômeno 

ético da resistência, o que é a figura moderna do herói antigo. Esse 

tratamento livre e diferenciado permite que o leitor acompanhe os 

movimentos não raro contraditórios da consciência, quer das personagens, 

quer do narrador em primeira pessoa. (BOSI, 2002, p.122-123). 

 

No romance de Jorge Amado, a personagem expressa uma consciência, uma utopia 

que contraria a lógica do sistema capitalista da sociedade de consumo. Bosi (2002, p.134) 

afirma que “a narrativa começa precisamente no momento em que a consciência tenta realizar 

mediante a escrita (que é símbolo de ficção) o que a máquina social condena a mera 

veleidade”. 

A conexão entre o Brasil baiano utópico e o Brasil real une o sujeito à sua existência. 

Conforme Bosi (2002, p.134), “a resistência é um movimento interno ao foco narrativo, uma 

luz que ilumina o nó inextricável que ata o sujeito ao seu contexto existencial e histórico”. 

A marca de Jorge Amado (1988, p.51) está em cada página de Tenda dos milagres. 

“Antes eu buscava o herói, o líder, o dirigente político. Cada vez eu acredito menos nessa 

gente, cada vez eu estou mais perto [...] do povo mais pobre, do povo miserável, explorado e 

oprimido. Cada vez eu procuro mais o anti-herói, os vagabundos, as prostitutas, os bêbados”. 

Na visão de Ana Maria Machado (2014, p.73), dois aspectos são intrinsecamente 

essenciais à visão de mundo do escritor: “a celebração da liberdade e o gosto pelos 

personagens marginais”. O gosto pela transgressão, pela resistência. A luta antirracista é uma 

busca pela liberdade plena da raça negra e dos mestiços – as transgressões de Pedro Archanjo 

rompem com o totalitarismo vigente. 

No embate entre utopia e realismo, teses e ideias entram em confronto novamente no 

presente, em contraponto com a guerra entre o grupo de Archanjo e o Professor Argolo no 

tempo passado. A utopia envolvida pela magia e o realismo, impregnada na obra, explicita a 

intenção da narrativa e de seu autor. Conforme Olivieri-Godet (2014, p.128-129), 

 

As palavras proféticas de Pedro Archanjo revelam uma consciência utópica 

que se manifesta no escritor ao longo de seu percurso. Em Amado, essa 

sociedade mestiça e plural é mais um projeto que uma realidade, como 

demonstra o complexo universo romanesco do escritor. Este universo coloca 

em cena a estrutura hierárquica do poder que produz os violentos conflitos 

sociais e as forças brutais e dissimuladas da exclusão. Esta faceta realista do 

programa da obra de Amado, assentada sobre um papel de cronista de sua 

época, é contrabalanceada por uma faceta utópica que designa o desejo de 
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transformação social, enraizado no potencial dinâmico da vida popular. 

Construindo um território imaginário permeável à circulação de múltiplas 

culturas, refúgio e abrigo para toda uma população de proscritos sociais, o 

romance opta pelas margens plurais e inclusivas. 

 

 

A comemoração do centenário de Pedro Archanjo não cumpre a importante tarefa de 

avaliar seu significado histórico para reconfigurar o sentido do presente. Na visão de Jeanne 

Marie Gagnebin (2013, p.103), “devemos lembrar o passado, sim; mas não lembrar por 

lembrar, numa espécie de culto ao passado”, como a sociedade de 1968 faz no centenário de 

Pedro Archanjo. A autora, esclarecendo ainda sobre o passado, afirma: 

 

No texto de Adorno, que é judeu e sobrevivente, a exigência de não 

esquecimento não é um apelo a comemorações solenes; é, muito mais, uma 

exigência de análise esclarecedora que deveria produzir – e isso é decisivo – 

instrumentos de análise para melhor esclarecer o presente [...]. É a ordem 

econômica injusta que leva os indivíduos a aderir a ideologias racistas e 

fascistas, mais do que disposições subjetivas individuais, ressalta ele. Noutro 

ponto, diz ele, uma pedagogia emancipadora geralmente só atinge aqueles 

que estão abertos a ideais emancipatórios, isto é, aqueles que não precisam, 

para sobreviver, “se identificar” a qualquer custo “com o existente”, com o 

dado. 

 

O Brasil real de Fausto Pena desiste da redescoberta do Brasil baiano de Pedro 

Archanjo. As ideias das obras escritas pela personagem não ecoam no país em sua 

posteridade. Não há debate, não há a autoridade da voz daquele intelectual do povo, nem 

divulgação de sua tese. Utopia morta, esquecimento que se repete. 

A obra de Archanjo contém a utopia antirracista do seu Brasil baiano, país mestiço. A 

ação da personagem, inscrita no eixo temporal do passado, carrega parte dessa tese. Porém, a 

rememoração deformadora da sociedade de consumo do Brasil real apaga esse histórico de 

luta pela liberdade e justiça.  

A análise esclarecedora dessas ideias contidas em “A vida popular da Bahia”, 

publicada em 1907, “Influências africanas nos costumes da Bahia”, de 1918, “Apontamentos 

sobre a mestiçagem nas famílias baianas”, publicada em 1928 em meio a muita polêmica, e 

“A culinária baiana – origens e preceitos”, de 1930, e a reconstituição de seu discurso 

poderiam contribuir para o desenvolvimento do Brasil real de 1968, consumista e racista. 

A hibridização, mistura de duas linguagens sociais no âmbito do enunciado, nas 

palavras de Bakhtin (2015, p.156-158), o encontro, no campo desse anunciado, de duas 

diferentes consciências linguísticas divididas por uma época ou pela diferenciação social (ou 
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por ambas), é um procedimento literalmente literário utilizado por Jorge Amado em Tenda 

dos milagres. O teórico corrobora: 

 

No híbrido intencional e consciente não se misturam duas linguísticas 

impessoais (correlatas de duas linguagens), mas duas consciências 

linguísticas individualizadas (correlatas de dois enunciados e não apenas de 

duas linguagens) e duas vontades linguísticas individuais: a consciência 

representadora individual do autor e a vontade e consciência linguística 

individual da personagem representada [...]. Desse modo, no híbrido literário 

consciente e intencional participam duas consciências, duas vontades, duas 

vozes e, por conseguinte, dois acentos. 

 

 

A voz do autor funde-se com a voz da personagem e difundem ideias e discursos. 

Bakhtin (2015, p.158) observa que, “quando se ressalta o elemento individual no híbrido 

intencional, que constrói a representação da linguagem [...], é indissociável do 

sociolinguístico, isto é, o híbrido romanesco não só é bivocal e biacentuado (como na 

retórica), mas também bilinguístico”. Ainda segundo o teórico, no híbrido romanesco não há 

só (e nem tanto) duas consciências individuais, duas vozes, dois acentos, mas também duas 

consciências linguísticas, duas épocas, dois grupos sociais que aí se misturam não por via 

inconsciente (como em um híbrido orgânico), mas confluíram conscientemente e lutam no 

território do enunciado. 

Em Tenda dos milagres, misturam-se não somente formas de linguagem, mas também 

pontos de vista sobre o mundo que alicerçam essas formas, o que a encaixa no tipo híbrido 

romanesco intencional, híbrido sociossemântico concreto, inevitavelmente e interiormente 

dialógico, com dois pontos de vista não misturados, mas dialogicamente confrontados. 

Verifica-se na obra um híbrido bivocal intencional e interiormente dialogizado que, segundo 

Bakhtin (2015, p.159-160), tem uma estrutura sintática absolutamente específica. “Nele se 

fundem no âmbito de um enunciado dois enunciados potenciais, como que duas réplicas de 

um possível diálogo”. Um sistema literariamente organizado de combinação de linguagens, 

que tem o objetivo de iluminar outra linguagem por meio de uma linguagem, moldar uma 

representação viva da outra linguagem. Zumthor (2000, p.63), por sua vez, afirma que todo 

texto poético é performativo, já que aí ouvimos aquilo que ele nos diz. Segundo o teórico, 

percebemos a materialidade, o peso das palavras, sua estrutura acústica e as reações que elas 

provocam em nossos centros nervosos.  
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3.5 – Identidade miscigenada 

Da mesma maneira que as disfunções da linguagem são de certo modo 

resumidas num signo sonoro, o balbucio, assim também o bom 

funcionamento da máquina se estampa em um ser musical: o rumor.  

(BARTHES, 1988, p.93).       

 

    A identidade é um “conceito altamente contestado”, sempre que se ouve essa 

palavra, está havendo uma batalha, segundo Zygmunt Bauman (2005, p.83). Na visão dele, 

“talvez possa ser conscientemente descartada (e comumente o é, por filósofos em busca de 

elegância lógica), mas não pode ser eliminada do pensamento, muito menos afastada da 

experiência humana. A identidade é uma luta simultânea contra a dissolução e fragmentação”. 

Identidade é uma ideia que provoca conflito entre grupos sociais ou batalha de pessoas 

ou comunidades que querem ser imaginadas, reconhecidas. Para Bauman (2005, p.82-83), 

 

A “identidade” é uma ideia inescapavelmente ambígua, uma faca de dois 

gumes. Pode ser um grito de guerra de indivíduos ou das comunidades que 

desejam ser por estes imaginadas. Num momento o gume da identidade é 

utilizado contra as “pressões coletivas” por indivíduos que se ressentem da 

conformidade e se apegam a suas próprias crenças (que “o grupo” execraria 

como preconceitos) e a seus próprios modos de vida (que “o grupo” 

condenaria como exemplos de “desvio” ou “estupidez”, mas, em todo caso 

de anormalidade, necessitando ser curados ou punidos). Em outro momento 

é o grupo que volta o gume contra um grupo maior, acusando-o de querer 

devorá-lo ou destruí-lo, de ter a intenção de apagar a diferença de um grupo 

menor, forçá-lo ou induzi-lo a se render ao seu próprio “ego coletivo”, 

perder prestígio, dissolver-se. Em ambos os casos, porém, a “identidade” 

parece um grito de guerra usado numa luta defensiva: um indivíduo contra o 

ataque de um grupo, um grupo menor e mais fraco (e por isso ameaçado) 

contra uma totalidade maior dotada de mais recursos (e por isso 

ameaçadora). 

 

      

A narrativa de Tenda dos milagres inscreve uma identidade brasileira mestiça que 

dissolve a discrepância de ideias, de negros (grupo menor) e brancos (grupo dominante) e 

estabelece uma utopia que unifica os indivíduos pela tese de que somos todos mulatos 

publicada por Pedro Archanjo na obra “Apontamentos sobre a mestiçagem nas famílias 

baianas”. Nela, o mestiço escreve: “Se o Brasil concorreu com alguma coisa válida para o 

enriquecimento da cultura universal, foi com a miscigenação – ela marca nossa presença no 

acervo do humanismo, é a nossa contribuição maior para a humanidade” (p.107). 

A identidade criada por Archanjo é heterogênea, não admite confronto e grito de 

guerra. A personagem criada por Jorge Amado, que defende a mestiçagem, contribui para o 
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hibridismo e a diversidade. A personagem Condessa Zabela, fonte de informação do escritor 

Archanjo, afirma: “Branco puro na Bahia é como açúcar de engenho: tudo mascavo” (p.214). 

Identidade parecida com a que Jorge Amado estabeleceu em Carta a uma leitora 

sobre romance e personagens. Nesse texto, o escritor afirma: 

 

Mais de uma vez já se escreveu que o artista – escritor, plástico, músico – 

será tanto mais universal quanto seja nacional e que sua obra ganhará 

imortalidade à proporção em que exiba a marca de seu tempo, seja 

testemunha e participante. Há uma originalidade nacional, que nos faz 

diferentes dos outros, a nós brasileiros em relação ao resto do mundo, a nós 

baianos em relação às demais regiões do país. Essa originalidade, essa face 

nacional, a cor de nosso espírito e a cor de nossa pele, a nossa fisionomia, 

não pode ser esquecida um momento sequer. (AMADO, 1971, p.6). 

 

 

Stuart Hall (2015, p.52) afirma que, no que diz respeito às identidades, a oscilação 

entre tradição e tradução (formações de identidade que atravessam fronteiras) está se tornando 

mais evidente no quadro global. Em toda parte, “estão imergindo identidades culturais que 

não são fixas, mas que estão suspensas, em transição, entre diferentes posições; que retiram 

seus recursos, ao mesmo tempo, de diferentes tradições culturais; e que são o produto desses 

complicados cruzamentos e misturas culturais”. 

As pessoas dispersadas de sua terra natal são obrigadas a negociar com as novas 

culturas em que vivem, segundo Hall (2015, p.52), sem simplesmente serem assimiladas e 

sem perder completamente suas identidades. De acordo com ele, “as pertencentes a essas 

culturas híbridas têm sido obrigadas a renunciar ao sonho ou à ambição de redescobrir 

qualquer tipo de pureza cultural ‘perdida’ ou de absolutismo étnico. Elas são 

irrevogavelmente traduzidas”, transferidas, transportadas entre fronteiras. Ainda de acordo 

com Hall (2015, p.52-53), os homens traduzidos são produto das novas diásporas criadas 

pelas migrações pós-coloniais e as culturas híbridas constituem um dos diversos tipos de 

identidade distintivamente novos produzidos na era da modernidade tardia. Conclui: 

 

Algumas pessoas argumentam que o “hibridismo” e o sincretismo – a fusão 

entre diferentes tradições culturais – são uma poderosa fonte criativa, 

produzindo novas formas de cultura, mais apropriadas à modernidade tardia 

que às velhas e contestadas identidades do passado. Outras, entretanto, 

apresentam que o hibridismo, com a indeterminação, a “dupla consciência” e 

o relativismo que implica, também tem seus custos e perigos. 

 

 

 Em outra passagem de uma de suas obras, citada pelo Professor Fraga Neto, Archanjo 

analisa a pobreza do país e elogia a capacidade de resiliência do brasileiro 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. Assim sendo, a preservação de costumes e tradições, a 

organização de sociedades, escolas, desfiles, ranchos, ternos, afoxés, a 

criação de ritmos de dança e cantos, tudo 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. (p.227). 

 

 

A identidade de Pedro Archanjo rejeita o preconceito do grupo dominante – no enredo 

do romance, os acadêmicos racistas – e utiliza as obras escritas por ele como instrumentos de 

luta contra o preconceito e a exclusão social. A personagem cria uma utopia escritural, que 

propõe o entendimento das raças e a interação entre culturas. 

Em “Influências africanas nos costumes da Bahia”, Archanjo profetiza: “Formar-se-á 

uma cultura mestiça de tal maneira poderosa e inerente a cada brasileiro que será a própria 

consciência nacional, e mesmo os pais e mães imigrantes, brasileiros de primeira geração, 

crescerão culturalmente mestiços” (p.200).  

O grupo menor e mais fraco, que enfrenta o sistema excludente, ainda luta para 

preservar sua cultura, mas a personagem protagonista propõe a batalha pela identidade 

mestiça, inerente a essa consciência nacional coletiva. Archanjo prevê que o Brasil baiano 

ainda deve passar por muitos conflitos antes de conquistar a identidade teorizada por ele: “Um 

dia [a luta] vai se acabar, meu bom, não será no nosso tempo, camarado. Vamos morrer 

brigando, na briga nos divertindo” (p.243). A luta pelo reconhecimento, que, segundo 

Agamben, é a luta por uma máscara, “persona”, através da qual o indivíduo adquire um papel 

e uma identidade social: 

 

Persona significa originalmente “máscara” e é através da máscara que o 

indivíduo adquire um papel e uma identidade social. Assim, em Roma, cada 

indivíduo era identificado por um nome que manifestava o seu 

pertencimento a uma gens, a uma estirpe, mas esta era, por sua vez, definida 

pela máscara de cera do antepassado que toda família patrícia custodiava no 

átrio da sua casa. Daí fazer da persona a “personalidade” que define o lugar 

do indivíduo nos dramas e nos ritos da vida social, o passo é breve e persona 

acabou por significar a capacidade jurídica e política do homem livre [...] A 

luta pelo reconhecimento é, portanto, luta por uma máscara, mas esta 

coincide com a “personalidade” que a sociedade reconhece em cada 

indivíduo (ou com a “personagem” que, com a sua conivência, por vezes 

reticente, ela faz dele). (AGAMBEN, 2014, p.77-78). 
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  Pedro Archanjo luta pela máscara do homem livre e por sua coletividade. Ele não se 

importa com status quo. Cumpre sua missão em defesa dos excluídos, não desvia do caminho. 

Jorge Amado (1990, p.217) afirma: “É uma coisa terrível, que tantas vezes testemunhei em 

minha vida, gente que vinha de uma luta dura, áspera, da luta operária, marcada pela classe, e 

que, de repente, qualquer possibilidade de subir o seduz e o faz desviar-se do caminho 

traçado”. 

O consciente de Pedro Archanjo, avançado para seu tempo, almeja a consciência 

coletiva ao seu Brasil baiano e, por consequência, ao Brasil real do seu futuro. A narrativa 

permite ao leitor refletir sobre seu país e sua própria consciência. Segundo Blanchot (2013, 

p.11-12), a narrativa percorre esse espaço do enigmático, “quer percorrer esse espaço, e o que 

move é a transformação exigida pela plenitude vazia desse espaço, transformação que, 

exercendo-se em todas as direções, decerto transforma profundamente aquele que escreve, 

mas transforma na mesma medida a própria narrativa”. 

A narrativa de Tenda dos milagres tem o “movimento em direção a um ponto” 

(BLANCHOT, 2013, p.9), que é esse movimento em direção ao destino idealizado do “Brasil 

baiano” e do “Brasil real”. O desfecho é o desfile de Carnaval, no qual aparecem várias 

facetas de Archanjo: velho, moço, quarentão, andarilho, dançador, boa prosa, bom no trago, 

rebelde, grevista, arruaceiro, namorado, terno amante, escritor, sábio, feiticeiro. “Todos 

pobres, pardos e paisanos” (p.292). Até quando pobres, pardos e paisanos?  

Na visão de Goldstein (2003, p.204), a morte se confunde com a vida, “fazendo desse 

final uma reverência à carnavalização do mundo – e da linguagem – que guia Jorge Amado”. 

A autora ainda afirma que: “Condensam-se também os princípios de sua cartilha de 

brasilidade: o acomodamento dos extremos, a combinação entre feitiçaria e sabedoria, a 

música, a ternura, a dança, a alegria e a lábia”. 

No manuscrito “Os Mitos brasileiros”, escrito por Jorge Amado em 1990, o baiano 

aborda a mistura, a fusão e o projeto de consciência coletiva. Ele defende a evolução da nossa 

nacionalidade e divulga teorias de Archanjo, mais de vinte anos depois da publicação de 

Tenda dos milagres: 

 

Esse sincretismo religioso, resultante da mistura contínua das raças e das 

culturas, determina o mito brasileiro, dita a sua condição própria, sua 

originalidade nacional. A nação brasileira, nação mestiça, vem se formando 

no passar do tempo, através da miscigenação e do sincretismo. Existe, com 

certeza, quem deseje negar, contestar, recusar os termos do crescimento da 

nossa nacionalidade – em meio a essa legião de sectários estão brancos, 
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negros e mesmo mestiços que se desejam brancos puros ou negros puros –, 

mas tais teorias em voga são tolices que ruem ao contato com a realidade 

poderosa e invencível. A verdade é que o humanismo brasileiro, aquilo que 

se distingue e enobrece nosso povo, nasce da mistura de sangues – o sangue 

indígena, o sangue africano, o sangue europeu. Essa realidade tão potente e 

poderosa a ponto de fazer com que os filhos de imigrantes, brasileiros de 

primeira geração, se sintam culturalmente mestiços. 

 

 

Essa consciência coletiva do Brasil mestiço sonhada por Archanjo (e Amado) será 

decorrência da renovação interior de cada indivíduo. No romance, o intelectual mulato sofre 

uma profunda transformação, depois de tanto estudar para escrever. “O livro não lhe custara 

apenas mais de dez anos de responsabilidade e contenção, pagou alto preço em crenças, 

pontos de vista, opiniões, preceitos, maneira de ver e de agir; antes era um, agora outro, 

diferente” (p.197). 

O projeto de sociedade mestiça, plural e justa requer elevado grau de consciência. A 

tese de Brasil mestiço de Archanjo sugere o processo de crioulização, “que se propõe a uma 

abertura em relação à negritude”, segundo Zila Bernd (2004, p.138). Ela afirma: “a 

crioulização compreende um duplo processo: a adaptação de europeus, africanos e asiáticos 

ao Novo Mundo e a confrontação cultural desses povos em um único e mesmo espaço, 

favorecendo a criação de uma cultura sincrética, dita crioula”. 

Para Bernd (2004, p.139), Tenda dos milagres faz elogio à crioulização cultural, pois a 

obra se inscreve nessa perspectiva, aberta às transferências culturais e a um programa de 

“desierarquização” da cultura popular, incluindo a capoeira, o afoxé, a arte dos riscadores de 

milagres e dos poetas de literatura de cordel que constituem “uma herança cultural desprezada 

pelo aparelho oficial de legitimação da cultura nacional”.  

Na visão de Bernd (2004, p.141), o romance acaba em Kizomba, grande festa de 

confraternização, em língua africana. Segundo ela, 

 

A festa simboliza a abolição do tempo laico e a instauração de um tempo 

mítico e circular no qual as hierarquias são abolidas. Espécie de parêntese da 

vida real onde cada participante se torna ao mesmo tempo ator e espectador 

para dar origem a uma fala coletiva polifônica. No espaço ritual da festa, se 

realiza a verdadeira mistura das vozes: canções, danças, alegorias, etc. [...] O 

Carnaval, associando o profano e o sagrado, combinando elementos que se 

excluem mutuamente, misturando o previsível e o imprevisível, simboliza a 

percepção do identitário de Jorge Amado como crioulizada, como lugar de 

Diversidade e de Relação. (BERND, 2004, p.141). 

 

As literaturas emergentes, segundo Bernd (2011, p.15), “estão destinadas a 

desempenhar um papel fundamental na elaboração da consciência nacional”. Ela afirma, 
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ainda, que “as literaturas dos grupos discriminados – negros, mulheres, homossexuais – 

funcionam como o elemento que vem preencher os vazios da memória coletiva e fornecer os 

pontos de ancoramento de identidade, essencial ao ato de autoafirmação das comunidades 

ameaçadas” pelo “rolo compressor” da assimilação. 

No manuscrito “Presença de África”, escrito por Jorge Amado em 1975, para o 2.º 

Festival Internacional de Artes Negras, o baiano exalta a raça negra e seu valor para nossa 

sociedade e sua cultura. Discurso semelhante ao de Pedro Archanjo, que diz: 

 

Somos um povo mestiço e em nossa mestiçagem, ainda e sempre em vias de 

processamento, o negro participou com uma contribuição fundamental, tão 

importante quanto a do branco. As diversas nações negras que aqui se 

misturaram com as diversas nações brancas deram-nos algumas de nossas 

marcas essenciais do povo, das mais poderosas – como a nossa capacidade 

de resistir à miséria e à opressão, de sobreviver em condições as mais duras e 

difíceis, de rir e amar a vida, essa alegria que nos faz lutar e vencer o atraso, 

a miséria, a falta de liberdade, os infinitos obstáculos opostos ao nosso 

desenvolvimento: isso devemos, sobretudo, ao sangue negro que corre em 

nossas veias... 

  

 

Tenda dos milagres é, essencialmente, literatura de resistência, com um herói que 

enfrenta as classes dominantes e defende a cultura oprimida. A personagem vai além: com sua 

consciência coletiva, cumpre o papel de estabelecer uma identidade brasileira que valoriza a 

cultura afro-brasileira em detrimento do processo de branqueamento. A confrontação cultural 

em um único espaço e a cultura sincrética, porém, não preenchem as necessidades do Brasil 

baiano utópico, onde não existe espaço para a desigualdade social. 

Para Jorge Amado (1971, p.8), no caso da Bahia, a marca fundamental é a mistura. 

“Aqui tudo se misturou, num amálgama colossal”. O autor afirma: 

 

Sangues, raças, religiões, costumes, negros e brancos, índios e mamelucos, 

ricos e pobres, e mulatos e mulatas, mestiços com mestiças e foi surgindo 

essa cor de pele e essa consciência democrática, a condição cordial e a 

doçura, o prazer sensual de cada instante e de todas as minúcias. Ai meu 

Deus, somos faces somadas, multiplicadas, e dentro de nós, em nosso 

sangue, as contradições encontraram o caminho da convivência. 

 

 

Com base nos critérios da classificação de Bosi (2002, p.130-131), definimos que a 

resistência de Tenda dos milagres “se faz projeto ou utopia [no romance] voltado para a 

dimensão do futuro”. Os acontecimentos têm movimento bidirecional. Com dois eixos 

temporais (passado e presente), o romance propõe uma reflexão sobre uma sociedade 
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brasileira de outro tempo. Tempo mais avançado, além de 2016. A “cultura mestiça poderosa” 

prevista pelo protagonista Pedro Archanjo, que “será a própria consciência nacional”, propõe 

a identidade miscigenada.  

Para Georg Lukács (2009, p.71), “o romance é a forma da virilidade madura: isso 

significa que a completude de seu mundo, sob a perspectiva objetiva, é uma imperfeição, e em 

termos da experiência subjetiva uma resignação”. A obra de Amado configura uma totalidade 

perfeita, fechada em si mesma, que projeta um futuro que não sabemos se ou quando vai 

chegar: uma cultura mestiça poderosa equivalente à consciência nacional de pobres, pardos e 

paisanos. Consciência nacional formada por essa miscigenação utópica lançada ao futuro do 

presente do romance. O desfecho de Tenda dos milagres, apesar de ratificar a afirmação de 

Lukács, por sua imperfeição e resignação, emanando esperança por dias melhores e justos, 

propõe a alegria na luta. Para libertar o samba, o Candomblé, o negro, Archanjo leva a vida 

assoviando e gingando com a balada de uma canção. Com ternura e positividade, transgride 

para resistir. Até durante os dias em que esteve preso, sente-se feliz com o povo cantando pela 

sua soltura. Vive a vida com fervor. Pobre e “vagabundo”, ama mulheres e respeita o amigo. 

Na passarela do samba, metáfora do país brasileiro, na felicidade do seu passo, Pedro 

Archanjo pede passagem, em meio ao rumor da língua, “barulho daquilo que está funcionando 

bem”, segundo Barthes (1988, p.93). “Segue-se o paradoxo, o rumor denota um barulho 

limite, um barulho impossível, o barulho daquilo que, funcionando com perfeição, não tem 

barulho; rumorejar é fazer ouvir a própria evaporação do barulho: o tênue, o camuflado, o 

fremente são recebidos como sinais de uma anulação sonora”. Barthes continua: 

 

E a língua, pode rumorejar? Palavra, ela permanece, parece, condenada ao 

balbucio; escrita, ao silêncio e à distinção dos signos: de qualquer modo, fica 

ainda muito sentido para que a linguagem realize um gozo que seria próprio 

da matéria. Mas o que é impossível não é inconcebível: o rumor da língua 

forma uma utopia. Que utopia? A de uma música sem sentido, com isso eu 

entendo que em seu estado utópico a língua seria ampliada, eu diria mesmo 

desnaturada, até formar uma imensa trama sonora em que o aparelho 

semântico se acharia irrealizado; o significante fônico, métrico, vocal, se 

desfraldaria em toda a sua suntuosidade, sem que jamais dele se despegasse 

um signo (viesse naturalizar esse puro lençol de gozo), mas também – e aí 

está o mais difícil – sem que o sentido seja brutalmente despedido, 

dogmaticamente excluído, enfim castrado. (BARTHES, 1988, p.93). 

 

 

Pedro Archanjo, na polifonia carnavalesca, dança e se transforma em um ser vário, que 

representa a identidade multifacetada do povo brasileiro. Na interpretação do texto vibrante e 

ao mesmo tempo rumorejante, devemos levar em conta o elemento de sua movência, ainda 
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que seja impossível presumir a amplitude das variações e, mais ainda, medi-las. Segundo 

Zumthor (1993, p.220), “da palavra ao escrito, ou vice-versa, há uma descontinuidade”. 

Mesmo intensamente rumorejante e confiada ao significante, a língua não deixa o horizonte 

do sentido, “indiviso, impenetrável, inominável”, segundo Barthes. Esse sentido, no entanto, 

seria lançado longe, como uma miragem, formando uma paisagem dupla, munida de um 

“fundo”. Em Tenda dos milagres, a música dos fonemas não é apenas o “fundo” das 

mensagens. Nas palavras de Barthes, adquire o sentido de “ponto de fuga do gozo”.  

Quando Pedro Archanjo pede passagem, ao contrário do rumor atribuído à máquina, 

que não é mais que o ruído de uma ausência de fundo, o rumor (referido à língua) é diferente. 

Segundo Barthes (1988), seria esse sentido que faz ouvir, uma isenção de sentido ou esse não 

sentido que faria ouvir ao longe um sentido agora liberto de todas as agressões. Sentido vário, 

recepção vária. No nosso entendimento, murmúrio alegre na luta contra a desigualdade social.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

A transgressão e a ética da resistência, com presentidade, transmitem a mensagem de 

Tenda dos milagres com absoluta coerência e verossimilhança interna. Ao inspirar-se na 

literatura de cordel, Jorge Amado consegue sonorizar seu texto, na fala e nos cantos populares 

e religiosos, e também expande a linguagem da obra, fazendo-a não apenas escrita e 

silenciosa, mas poética. Uma leitura superficial tende a não captar os sons das canções e, 

menos ainda, o “acento de voz”, como diria Jorge Amado. Porém, quando a recepção é mais 

cuidadosa, calma, serena, a vocalidade é percebida com facilidade. 

A dupla formada pela voz e escritura é atravessada por tensões, oposições conflitivas e 

mostra-se contraditória, segundo Zumthor (1993, p.114). Aqui, podemos verificar que tudo 

flui como o som de uma orquestra sinfônica de ponta ou de uma música clássica poderosa. A 

leitura com percepção oral é superior à leitura silenciosa. “A forma se percebe em 

performance, mas a cada performance ela se transmuda” (ZUMTHOR, 2000, p.39). O 

medievalista continua seu raciocínio, e pergunta: a questão que se coloca é esta: em que 

medida pode-se aplicar a noção de performance à percepção plena de um texto literário, 

mesmo se essa percepção permanece puramente visual e muda, como é geralmente a leitura 

em nossa prática, há dois ou três séculos? 

Performance é ato de presença no mundo e em si mesma. Nela o mundo está presente, 

segundo Zumthor (2000, p.79). A recepção, mesmo feita em silêncio, é uma performance 

interior, sem o uso da voz corporal, mas da voz imaginativa. Para Zumthor (2000, p.78), “a 

leitura se aprende, nos entretemos com ela; ela exige esforço e constância”. Conclui que, entre 

os jovens da nova geração, instaura-se um universo de neovocalidade; “muitos leitores 

aplicam em particular, na solidão de sua leitura, interiormente, os sons”. Para esta dissertação, 

lemos Tenda dos milagres com percepção oral. A obra permite variada recepção/percepção da 

vocalidade. Sobre a narrativa, como essa, Zumthor (1993, p.193) escreve: 

 

Do ponto de vista linguístico, oral ou escrito, um texto permanece um texto, 

da competência de métodos críticos dos quais é, enquanto texto, por 

definição o objeto. Comporta necessariamente as marcas deste status. Mas 

uma poética desejosa de fazer justiça à vocalidade deverá, para manter sua 

especificidade, demorar-se menos naquelas marcas do que nas relações 

instáveis das quais resulta, por concatenação de elementos e de seus efeitos 

de sentido, a economia particular do texto dito ou cantado. 
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A escritura oral de Jorge Amado contém em sua linguagem elementos que 

presentificam a diegese – valorizando o imaginário literário com a objetividade do real por 

efeitos que se tornarão reais – e projetam a resistência poética da voz do autor.  

As informações pesquisadas para a primeira parte deste estudo, que se referem a 

nacionalismo, nação imaginada, funções da imprensa e literatura para formar esse 

nacionalismo imaginado, língua e regionalismo, contribuem para a percepção imaginativa da 

obra amadiana. E, mais além, alguns outros conceitos – de branqueamento biológico e social, 

formação da mestiçagem desde o descobrimento e colonização, trajetória do negro desde os 

primórdios de 1538, sua luta e seu sofrimento, ontem e hoje – leva-nos a incrementar em 

nossas consciências um modelo de mundo diferente, com visão imparcial, à percepção neutra, 

segura, racional, coerente e sensível dessa escritura oral, que com o realismo estético permite 

a formação imaginativa das personagens transgressoras e resistentes. 

No romance Tenda dos milagres, a íntima relação entre vocalidade-presentificação-

transgressão-resistência poética se interconecta de maneira eficaz. A alegria carnavalesca da 

personagem cativa seus conterrâneos e seus receptores. Logo no início, onde o espaço é 

fartamente apresentado, a escritura oral convida o leitor a uma recepção diferente, mais 

sensível, apurada: 

 

Aqui, no território do Pelourinho, nessa universidade livre, na criação do 

povo nasce a arte. Noite adentro, os alunos cantam: 

 

Ai, ai, Aidê 

Jogo bonito que eu quero aprendê 

Ai, ai, Aidê 

 

A agilidade de mestre Budião é inaudita: haverá gato tão destro, leve e 

imprevisto? Salta para os lados e para trás, jamais adversário algum 

conseguirá tocá-lo. No recinto da escola demonstraram valor e competência, 

todo a seu saber, os grandes mestres: Querido de Deus, Saveirista, Chico da 

Barra, Antônio Maré, Zacaria Grande, Piroca Peixoto, Sete Mortes, Bigode 

de Seda, Pacífico do Rio Vermelho [...] e Barroquinha: 

 

Menino, quem foi seu mestre? 

Meu mestre foi Barroquinha 

Barba ele não tinha 

Metia o facão na polícia 

E paisano tratava bem 

(p.12). 

  

 

  Na segunda parte desta dissertação, Alfredo Bosi afirma que o escritor compromete a 

estética em nome da oralidade, enquanto que Antonio Olinto aborda a escritura oral de 
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maneira positiva, conforme o contexto da narrativa de Tenda dos milagres. Na análise de 

Olinto, as personagens têm um modo de falar bem brasileiro, com idioma também próprio do 

estilo do autor, além do vocabulário. Segundo ele, Jorge Amado teria realizado intensas 

pesquisas verbais a partir da fala e de uma existencialidade. Essa visão parece mais pertinente, 

pois o próprio escritor admite, em entrevistas e textos, conforme mencionamos aqui, que 

extraiu a essência da oralidade do povo real da Bahia, no dia a dia. Em convivência mesmo, 

não na fria observação do fino repórter de faro infalível, mas sim com o conhecimento que ele 

apreendeu e viveu no seu dia a dia. Essa experiência de vida, adquirida nos terreiros, no 

Pelourinho, nos outros pontos mágicos da misteriosa Bahia, possibilitou a ele uma acuidade 

única para produzir uma literatura baiana brasileira universal, porém regionalista em sua 

essência.  

A realidade estética, a presentificação na obra, confere efeito de real ao enunciado. 

Esperto, o criador mistura nomes e informações que são reais e fictícios, respeitando a coesão 

interna. Com recursos da língua, como o uso do discurso indireto livre, com conexões entre o 

escrito e o oral, o autor delineia seu herói popular, apresentado em ritual de funeral e, depois, 

ao som do falante norte-americano. A mistura de pesquisadores, jornalistas, antropólogos, 

professores, engenheiros com nomes conhecidos de personalidades do mundo real 

presentificam as vozes e os discursos, mas não apenas isso: os efeitos do real conferem à 

totalidade de Tenda dos milagres mais verossimilhança. Entre esses elementos que garantem a 

realidade estética, estão dados do mundo, do Brasil. A enunciação provoca reflexão sobre 

temas importantes da contemporaneidade, como o hibridismo cultural e o racismo. A pátria 

nova, híbrida e fraternal, idealizada por Darcy Ribeiro, conforme mencionado aqui, está longe 

de ser concretizada. Jorge Amado antecipou esse debate, criando uma escritura utópica que 

tenta compreender o racismo de maneira carnavalesca e pitoresca, pela escrita potentemente 

oral. A transgressão é carnavalesca, permeada sempre pelo riso. Quando transgride a 

proibição dos afoxés, Pedro Archanjo cai na gargalhada:  

 

– Prendam aquele pardo, ele é o cabeça de tudo. 

Mas o pardo cabeça de tudo, Pedro Archanjo, sumira num beco, ladeira 

abaixo, com mais dois. [...]. Corriam os três em disparada, desabalados 

campeões. Mas, de repente, Pedro Archanjo, simples guerreiro de Palmares e 

chefe da baderna, susteve a maratona e começou a rir, a rir às bandeiras 

despregadas, um riso alto, claro e bom de quem rompera a ordem injusta e 

proclamara a festa; abaixo o despotismo, viva o povo, límpido e infinito 

sorriso de alegria, fit-ó-fó, fit-ó-cu, viva e viva, vivoô! (p.69). 
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Depois de transgredir o erudito, lendo a frase inicial de seu livro de estreia, “Vida 

Popular na Bahia” – “É mestiça a face do povo brasileiro e é mestiça a sua cultura” – se 

mantém sério por um momento; distante, grave, quase solene. “De repente se transforma e ri, 

seu riso alto, claro e bom, sua infinita e livre gargalhada. [...]. Seu riso acendeu a aurora e 

iluminou a terra da Bahia” (p.125). Depois de preso, a reação de Archanjo, nas palavras do 

narrador: “Archanjo estava contente, fora um dia divertido” (p.256). Despedido do emprego 

depois da greve geral de 1934, desce o Pelourinho rindo. Fez greve não a mando, por 

obrigação, para cumprir tarefa de grupo ou de organismo partidário, fez por “achar justo e 

divertido” (p.269). Alegria na luta. 

A transgressão carnavalesca, característica da segunda fase da carreira do escritor, 

permeada pelo nacionalismo pitoresco, cria na escritura uma resistência social, o combate ao 

racismo que Jorge Amado tanto apregoava em conferências. As personagens ocupam o espaço 

da narrativa, ainda recebida e percebida, são imagens fechadas que resistem até hoje. 

Essa obra, objeto de estudo desta dissertação, propõe uma identidade brasileira híbrida 

pela linguagem – as variantes determinam a movência da obra. Segundo Zumthor (1997, 

p.268), sob o termo variantes agrupamos “as diferenças de toda espécie e de toda amplitude 

por onde se manifesta, na ação performática, a movência da obra”. Essas variantes contribuem 

para formar a identidade miscigenada, investigada aqui. 

As oscilações do discurso do narrador e do discurso citado, da diegese, de todo o 

potencial vocal dessa estrutura literária, levam o receptor a perceber essa tese e elaborar uma 

identidade nova no consciente individual. A teoria de consciência coletiva de Pedro Archanjo, 

propagada em alto e bom som pelo Professor Fraga Neto, com leitura em voz alta para um 

estudante de medicina, contribui para delinear o perfil do herói. Herói marcado pela 

resistência poética da voz do autor. 

O conflito entre o racista e o antirracista, confronto ideológico e identitário, é o ponto 

alto do romance realista. Esse limiar entre o justo e o injusto, o bem e o mal, acentua o 

discurso do intelectual mulato. Pobre e vagabundo como Quincas Berro D’água, por meio da 

linguagem consegue irradiar para quem o percebe, pela escrita e voz, uma ideia de identidade 

brasileira miscigenada alegre, de luta insistente por um Brasil melhor. 

A linguagem inscreve uma identidade volúvel, que vive em uma sociedade que não 

sabe conservar sua história e seus heróis, pelo discurso citado. O outro discurso é resiliente, 

positivo, carnavalesco. A sonoridade quebra a narrativa marcada pela história e o documento. 

O Brasil que sai às ruas, em protesto contra a corrupção, é o Brasil da Tenda dos Milagres. Os 

brasileiros que saem às ruas combatem os antibrasileiros que corrompem a nossa nação. Pela 
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linguagem sonora, Jorge Amado instaura na imaginação uma tenda movente e também 

intinerante, que ouve a voz do oprimido e transmite aos receptores. Essa Tenda dos Milagres 

amadiana – transgressora e libertadora, resistente e resiliente, insistente e persistente –, ao 

pregar uma identidade híbrida, anseia por leitores revolucionários.       
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