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RESUMO 
 

 
 
 
 
 

O sumiço da santa: uma representação do híbrido literário-cultural-religioso é uma 
análise que procura observar como o texto homônimo de Jorge Amado representa a tomada de 
consciência da literatura como território de imprevisibilidades e hibridações, mediante as 
abordagens que o autor confere num dos últimos construtos de sua vasta produção. Entende-
se que a obra supracitada reporta-se a processos de contatos culturais que, em última 
instância, são exemplos de transculturalidade, de crioulização, enfim das múltiplas formas de 
se reunir legados culturais, antes concebidos como demarcados pela fronteira da diferença. O 
caminho percorrido centra-se na observação do texto de Jorge Amado, primeiramente, como 
narrativa transcultural (Rama, 1982) onde os contatos entre campos culturais são observados 
nos paratextos, nos gêneros, na linguagem, nas cosmogonias religiosos, para demonstrar que a 
forma literária sofre as influências dos códigos culturais principalmente em expressões 
oriundas de “zonas de contato”(PRATT, 1999) como a literatura brasileira. Como olhar 
posterior, uma retomada das imprevisibilidades representadas no conteúdo da obra na 
tentativa de demonstrar que, apesar de recorrer ao tema da religião, o autor amplia a visão de 
resistência, assumida em textos anteriores, e passa a desenvolver uma atitude de relación 
(GLISSANT, 2002), principalmente porque estabelece o convívio rizomático entre religiões 
como saída para a realidade híbrida das identidades religiosas atuais. Assim, a aproximação 
que se realiza da obra consiste em observá-la como expressão da diversidade 
desestabilizadora da própria forma literária, do conteúdo, da linguagem utilizada e das 
identidades cultural-religiosas representadas. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Hibridação. Religiosidade. Identidade-cultural. Jorge Amado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



RESUMEN 
 

 
 
 

 
 
O sumiço da santa: una representación de lo híbrido literario-cultural-religioso es un 
análisis que procura observar cómo el texto homónimo de Jorge Amado representa la toma 
de consciencia de la literatura como territorio de imprevisibilidades y hibridaciones, 
mediante los abordajes que el autor confiere en uno de los últimos textos de su vasta 
producción. Se entiende que la obra supracitada se reporta a procesos de contactos 
culturales que, en última instancia son ejemplos de transculturalidad, de criollización, en fin 
de las múltiples formas de reunir legados culturales, antes concebidos como demarcados por 
la frontera de la diferencia. El camino recorrido se centra en la observación del texto de 
Jorge Amado, primeramente, como narrativa transcultural (Rama, 1982) donde los 
contactos entre campos culturales son observados en los paratextos, en los géneros, en el 
lenguaje, en las cosmogonías religiosas, para demostrar que la forma literaria sufre las 
influencias de los códigos culturales principalmente en expresiones oriundas de “zonas de 
contacto”(PRATT, 1999) con la literatura brasileña. Como mirada posterior, una retomada 
de las imprevisibilidades representadas en el contenido de la obra en la tentativa de 
demostrar que, a pesar de recurrir al tema de la religión, el autor amplia la visión de 
resistencia, asumida en textos anteriores, y pasa a desarrollar una actitud de relación 
(GLISSANT, 2002), principalmente porque establece la convivencia rizomática entre 
religiones como salida para la realidad híbrida de las identidades religiosas actuales. Así, la 
aproximación que se realiza de la obra consiste en observarla como expresión de la 
diversidad  desestabilizadora  de la propia forma literaria, del contenido, del lenguaje 
utilizado y de las identidades cultural-religiosas representadas. 

  
  

PALAVRAS-CLAVE: Hibridación. Religiosidad. Identidad-cultural. Jorge Amado. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

 
orge Amado é um dos escritores brasileiros de maior destaque no interior 

e fora das “fronteiras” nacionais, autor de obras traduzidas em mais de 

quarenta idiomas e que transitou, pela diversidade de suas realizações, por vários suportes de 

linguagem, tais como: literatura, cinema e televisão. 

“Amado” por muitos e, de alguma forma, condenado pela crítica acadêmica, o 

escritor baiano, presente na ficção brasileira por aproximadamente sete décadas, está 

novamente em “foco”, graças às tendências analíticas da crítica literária atual cujo intuito é 

desconstruir reducionismos e concepções totalizantes, além de pôr sob rasura a noção de 

excelência literária (CÜLLER, 1999) – posicionamento corriqueiro num passado tradicional – 

que enquadrava autores em estruturas fixas, conforme ditava o cânone europeu, e prestigiava 

um texto em detrimento de outro. 

De certa forma, a obra de Jorge Amado contribuiu para a representação das 

problemáticas inerentes à diversidade identitária e cultural do brasileiro e às intensas 

hibridações a que este povo esteve/está sujeito. Por este ângulo, seus textos, como eventos 

lingüísticos, produzem contextos ficcionais depositários de indagações sobre as questões 

culturais e de como elas operam na contemporaneidade. 

Assim, encontra pertinência observar a ficção romanesca do autor, à luz das 

concepções abordadas na modernidade tardia, para compreender se suas obras antecipam as 

disjunções e nomadismos comuns nas relações identitárias e de produção cultural, além de 

observar se, em uma de suas últimas expressões de ficcionalidade, volta-se para as tensões 

dos indivíduos mediante uma multiplicidade de interpelações. 

Muitas vezes analisado como expressão de pieguice, como mero celebrante do 

exótico, ou ainda, como um “fabricante” de folhetinescas obras ao gosto “do freguês” (BOSI, 

1970), a releitura cuidadosa de sua produção permite observar uma abordagem que toca desde 

a questão do pertencimento e da identidade brasileira, até a passagem pelo engajamento 

político, instrumentalizando o que escreve.  

Graças ao olhar específico voltado aos problemas e costumes do povo mestiço e 

baiano, como pelas incursões inovadoras nos aspectos formais da narrativa, no uso particular 
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da linguagem, Jorge Amado, de algum modo, desorganiza os preceitos cânone literário 

europeu obedecidos pelos brasileiros no século XIX, e ainda muito evidentes durante o início 

de sua carreira. 

Entende-se que a produção do autor se quer ousada, desobediente, impulsiva e, antes 

de tudo, “misturada”, porque traz a voz do povo, a voz das margens para um ambiente de 

cunho elitista. 

Entre problemas alusivos à ocupação da zona cacaueira baiana, crônicas de costumes 

que expõem a formação da mesclada cidade da Bahia de Todos os Santos (1945), referências 

ao proletariado e à exclusão, o autor de Capitães da Areia (1937) mostrou-se atento às 

questões culturais e à relativização destas, como prerrogativa para uma sociedade mais justa.  

Logo, o problema do outro, do diferente, a abertura dos espaços às minorias, haja vista seus 

romances abordarem os proscritos sociais, é constante naquilo que escreve. A temática de 

suas obras pode ser resumida na denúncia à exclusão, na tentativa de compreendê-la e de 

inserir os marginalizados numa sociedade de natureza discriminatória. 

Compreende-se, neste estudo, a narrativa ficcional de Jorge Amado como 

articulação, como um projeto literário que intenta trazer o povo para/na literatura. Isto posto, 

observam-se, em suas composições, algumas linhas centrais que enfocam – quer na forma, 

quer no conteúdo – a natureza proscrita, seja dos trabalhadores da zona cacaueira ou das 

prostitutas, seja dos habitantes das vielas do Pelourinho ou dos menores abandonados em 

trapiches, orfanatos e prisões.  

A priori, engajamento social, escrita para o povo e na voz do povo – principalmente 

do povo nordestino e baiano – utilização do coloquial e de recursos da oralidade, enredos 

estruturados na semelhança de folhetins, incursões pela técnica dos cordéis e das farsas 

medievais, são recursos de que o escritor se apropria na tarefa de conquistar leitores e garantir 

o compromisso ético para com as classes silenciadas, muito mais que uma responsabilidade 

com a estética canônico-literária peninsular legitimada no Brasil durante o século XIX e XX. 

Comumente a obra de Jorge Amado, em sua expressão romanesca, divide-se em 

fases o que, para certos críticos, concentra-se num rompimento central, numa mudança 

totalizante, tanto no conteúdo como na forma. Para outros, no entanto, não há 

verdadeiramente uma quebra de seqüência ou uma alternância brusca de posicionamento, mas 

sim, um olhar amadurecido, a tomada de consciência da literatura como um meio de superar 

as vias normais do conhecimento, por intermédio da fantasia, (CANDIDO, 2006b) e de que 

não cabe ao escritor canalizar aquilo que produz ou justificar a arte literária com o invólucro 
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do proselitismo, de um engajamento com fim em si mesmo. Esse procedimento, certamente, 

descaracteriza o feito literário transformando-o em mero suporte messiânico. 

Então, é possível adentrar na ficção de Jorge Amado a partir do aspecto de percurso 

contínuo, de “trilha” e observar a motivação, inerente ao trabalho artístico do autor, como 

uma escalada que vai, de certo modo, justificar a produção e, ao mesmo tempo, interferir na 

forma e na composição daquilo que escreve. 

 Jorge Amado constrói um caminho romanesco iniciado com romances de 

elaboração motivadora, seguido por romances de motivação baiana, romances de motivação 

telúrica, de motivação política e de motivação pluridimencional. Os últimos comportam o 

momento culminante da produção quando os acordes da política e os exotismos extremistas 

abriram espaço a uma ficção mais preocupada com a própria estética, com a liberdade 

subjetiva do autor e romancista que agora aparece muito mais que o político ou o divulgador 

de aportes teóricos pelo literário. 

Entre os romances, cuja motivação extrapola os limites anteriores e alça-se pela 

busca da liberdade criativa, pela experimentação do texto enquanto lugar de realização 

estética, destaca-se O sumiço da santa: uma história de feitiçaria – publicado em primeira 

edição pela Record em 1988. Nele os enfoques são os processos de misturas identitárias, as 

problemáticas do pertencimento e as interpenetrações entre campos antes vistos como fixos, 

intransponíveis, mas que se descobrem em contexto de hibridação. 

O objetivo deste trabalho é propor uma leitura para a obra: O sumiço da santa: uma 

história de feitiçaria (1988) que problematize, essencialmente, as questões da hibridação 

cultural presentes em variados aspectos do “romance”, desde a estrutura formal ao conteúdo 

posto em foco; desde a questão das identidades representadas e no que toca à religião. A 

análise visa a demonstrar o texto de Jorge Amado como espaço híbrido (CANCLINI, 2006), 

exposto às imprevisibilidades (GLISSANT, 2002), sem pretensões hierárquicas, não-linear, 

não-estrutural de organização, por onde o leitor pode adentrar e desenvolver vários percursos, 

contemplando a existência de múltiplas vozes textuais, num desorganizar de gênero; a 

percepção das imprevisibilidades vividas pelos aspectos simbólicos e espaço-temporais; as 

tensões das identidades cultural-religiosas representadas. 

Nessa perspectiva, Jorge Amado tece um panorama do social contemporâneo e se 

permite discutir a fixidez, além de observá-la enquanto violência simbólica (BOURDIEU, 

2004), atitude que o faz dialogar com outros autores da literatura brasileira dos séculos XIX e 

XX, que problematizaram os estereótipos ditados pelo cânone literário europeu em vigor na 

elite literária brasileira: Machado de Assis, Lima Barreto, Augusto dos Anjos, Mário de 
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Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, os concretistas são vozes empenhadas na 

desconstrução de paradigmas, na missão desestabilizadora das regras e na capacidade de fazer 

do literário um suporte onde as imprevisibilidades possam acontecer. 

A situação-problema norteadora desta dissertação fundamenta-se nos seguintes 

questionamentos:  

� O sumiço da santa (1988) traz, em suas páginas, uma representação dos 

processos de hibridação sofridos pelo romance?  

� As personagens envolvidas na trama são metáforas das misturas culturais e 

religiosas?  

� As identidades das personagens que compõem a obra são representações dos 

processos de identificação e diferença numa concepção pós-moderna?  

� A idéia de cultura trazida para o âmbito romanesco é inovadora em se 

tratando de contatos culturais? 

�  A temática da obra é a noção do candomblé como sacralidade híbrida, como 

uma religião fronteiriça oriunda da diáspora negra, do contato com o 

catolicismo e com outros campos religiosos?  

� Os processos de hibridação interferem na estrutura e na configuração da 

obra? 

Nas páginas a seguir, pretende-se responder a esses questionamentos, ratificando 

que, para trabalhar a hibridação no interior da própria composição textual, foram construídos 

capítulos, essencialmente, mesclados de aporte teórico e de análise do objeto pesquisado. 

Como justificativa para a escolha da referido autor e da obra em questão, o fato de 

que é um dos escritores que, mesmo pertencente ao cânone brasileiro, tem aquilo que escreve 

criticado pela academia, e por outro lado, conta com um apoio maciço de um público leitor,  

principalmente, pelo enfoque especial que realiza em se tratando das religiosidades de matriz 

africana, corpus mítico-sacral mal interpretado ou estereotipado pelas religiosidades 

canônicas. Por outro lado, a composição escolhida constitui-se uma das últimas produções de 

autor e uma das que menos foi alvo de análises, mesmo protagonizando temáticas atuais: 

como o caso de roubos de imagens sacras, mesmo trabalhando a questão do contato e o 

pertencimento religioso em tempos de descentramentos identitários. 

Numa pesquisa recente, realizada com textos cadastrados na plataforma lattes, 

encontra-se menos de vinte trabalhos relacionados ao romance, número insignificante em 

relação às análises realizadas em outras obras do autor que contabilizam, aproximadamente, 

setecentos textos em nível acadêmico. 
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Sobre O sumiço da santa, as composições distribuem-se em: duas teses de 

doutorado1, duas dissertações de mestrado2, uma monografia de especialização 3cinco artigos 

apresentados em anais de congressos, dois capítulos de livros e um trabalho acadêmico de 

graduação. A maioria das composições é orientada pela análise comparativa entre o romance 

de Amado e obras estrangeiras ou em leituras do vocabulário envolvidas em traduções. 

 Quando se observa o reduzido número de teses, dissertações, monografias, artigos 

ou ensaios sobre o texto, percebe-se a necessidade de averiguar uma produção fundamental de 

Jorge Amado, a partir dela mesma, porque a supracitada obra é construída  como se 

representasse uma espécie de “desfile” de  muito do que fora trabalhado. Contudo a retomada 

de temas ocorre através de uma ampliação de perspectivas, de uma relativização das verdades 

já visualizadas em obras anteriores, mas que, em O sumiço da santa são acentuadas. 

Nesta análise, o primeiro “olhar” será dedicado ao autor, a um retrospecto sobre 

aquilo que produziu, à inserção dele na literatura modernista de trinta e a uma observação da 

fragilidade a que esse enquadramento está sujeito, pois a perspectiva adotada por Jorge 

Amado, nos seus primevos construtos ficcionais, apresenta peculiaridades que, em parte, 

distanciam-no do tradicional regionalismo dos anos vinte.   

No caso específico do autor, percebe-se um encaminhamento temático e formal que 

vai de um regionalismo engajado, com forte acento para o local, principalmente nos seus 

primeiros romances, desde O país do carnaval (1931) até Os subterrâneos da liberdade 

(1954), para, depois, iniciar um percurso rumo a uma expressão literária pautada na mistura, 

num processo de fusão entre o regional e global. 

                                                 
1 Elisabeth Baldwin. Título: Rascunhos de Jorge Amado e as Escritas de, Ano de Obtenção: 2005 
Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Letras e Lingüística.  
Universidade Federal da Bahia, UFBA, Brasil.  
 
Valéria Cristiane Validório Título: Investigando o Uso de Marcadores Culturais Presentes em Quatro Romances 
Amadeanos Traduzidos para o Inglês, Ano de obtenção: 2004. 
Doutorado em Estudos Lingüísticos. 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil.  
 
2 Cláudia Cristina Ferreira. Título: Relendo Pepetela e Jorge Amado - cenários lusófonos enviesados pelo 
Realismo Mágico: uma estrutura mítica pautada na vertente culturológica, Ano de Obtenção: 2002.  
Universidade Estadual de Londrina, UEL, Brasil.  
 
Ana Margarita Barandela Gárcia. Título: A presença yorubá nas literaturas cubanas e brasileira: o sagrado no 
realismo maravilhoso de Jorge Amado e  Manuel Cõfino. Ano de obtenção: 2007. Universidade Federal de 
Alagoas, Brasil. 
 
3 Rosana Maria Pereira. Título: Resistência Cultural na obra "o sumiço da santa" de Jorge Amado. 
Especialização – 2006 Universidade Estadual de Feira de Santana, UEFS, Brasil.  
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O ponto de partida da ampliação estética e temática é Gabriela, cravo e canela 

(1958) e esse trilhar segue firme intensificando-se na ficção que constrói, a partir da década 

de sessenta e nos anos posteriores quando consegue alcançar as particularidades de uma 

literatura heterogênea, tendo em vista o diálogo estabelecido entre os recursos estéticos do 

cânone europeu articulado aos saberes e práticas locais. 

O ponto de chegada, de parada provisória, encontra-se em O sumiço da santa 

narrativa configurada sob o prisma da imprevisibilidade e do dinamismo comuns às obras 

marcadas pelas abordagens ao nomadismo da linguagem, da forma e do conteúdo. 

Para conclusão do primeiro capítulo, uma retrospectiva da extensa ficção do autor, 

no intuito de acentuar as singularidades do projeto literário realizado por ele e verificar a 

expansão estética que estabelece, desde as primeiras tentativas de se fixar uma identidade 

regional, passando pelo aspecto proselitista da obra para, finalmente, conceber ao texto o 

caráter de literatura transcultural, móvel, fronteiriça. Aqui, as reflexões de Candido (2006b, 

2006c), Duarte (1996), Albuquerque (1999) e outros estudiosos de Jorge Amado serviram de 

esteio teórico-conceitual. 

O segundo capítulo centra-se, fundamentalmente, em questões teóricas. Além da 

apresentação do romance analisado, o “olhar” volta-se para os principais conceitos que 

balizaram a pesquisa. Num primeiro momento, o termo “cultura” será exposto com intuito de 

demonstrar a fragilidade do vocábulo e de como ele se torna, de certa forma, relativo, à 

medida que contatos entre indivíduos diferentes começam a “desorganizar” os velhos 

paradigmas.  

No capítulo, desenvolve-se uma revisão das principais metáforas que tentam 

esclarecer os “resultantes” dos processos de contato, principalmente no âmbito artístico-

literário e nas categorias que com ele dialogam. Aqui, estabelecem-se os conceitos de 

hibridação, transculturação e imprevisibilidade como aqueles que melhor respondem às 

questões suscitadas pela obra, pois se reconhece a capacidade que possuem de abarcar 

diversas mesclas culturais e ainda, de determinar processos não finalizados, mas em contínua 

ocorrência. Bhabha (1998), Chauí (2006), Cuche (1999), Burke (2006), Gruzinski (2001), 

Glissant (2002), Canclini (2006), Ortiz (1987), entre outros foram utilizados. 

Quanto ao terceiro capítulo, reporta-se à análise dos processos de hibridação 

verificados na forma e no conteúdo da obra analisada. Primeiramente, observa-se a estrutura 

romanesca de O sumiço da santa a partir da ênfase depositada na configuração da trama, nos 

seus aspectos constituintes que a tornam capaz de existir como universo ficcional e diegético. 

Em seguida, verificam-se os processos de hibridação ocorrendo nos elementos paratextuais, 
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ou seja, a hibridação romanesca antecipada na própria capa do livro, no título, nas ilustrações, 

na dedicatória, na epígrafe. Por fim, analisam-se as construções híbridas, as 

imprevisibilidades dos contatos entre campos, comuns na modernidade fluida, configurados 

na própria economia narrativa e que põe sob suspeita as antigas compartimentalizações 

culturais. As teorias de Genette (1982), Canclini (2006), Glissant (2002), Bosi (2007), Bhabha 

(1998) e Rama (1982) servem de esteio para o desenvolvimento das considerações. 

O quarto capítulo analisa os aspectos transculturais inerentes ao texto de Amado. 

Observa-se a proliferação de gêneros convidados a se mesclarem ao romance, composição 

textual que, por si só, possui uma natureza imprevisível. Ainda, observam-se os movimentos 

transculturais na linguagem e nas cosmogonias africanas e católicas configurando, na obra, 

uma perspectiva de realismo-maravilhoso. As teorias de Rama (1982), traduzidas por Aguiar 

e Vasconcelos (2001), além da teoria de Carpentier (1989), são os marcos teóricos dessa 

parte. 

A construção, fragmentação e a mobilidade das religiões representadas e da 

personagem Adalgisa, a partir dos estudos definidos por Hall (2002,2003), Silva (2000), 

Bhabha (1998) e Mathews (2002), no que toca à identidade e suas representações, bem como 

os estudos sobre religião e sagrado de Bastide (2006) e Eliade (1998, 2002), as análises sobre 

o candomblé realizadas por Capone (2004) e Prandi (2005), a observação das mudanças 

religiosas, a relação do sagrado na pós-modernidade proferida por Houtart (2003), compõem 

os olhares do quinto capítulo. 

Tais análises enfocam a representação de um híbrido identitário-religioso agonizante 

entre as identificações culturais vividas na trama narrativa, porque a hibridação deixa de ser 

harmônica e passa a ser representada pelo prisma da tensão comum a uma sociedade cujos 

contatos culturais, mascarados pela possível tolerância, encobrem o preconceito e as relações 

de poder imbricadas nesses eventos. 

A opção metodológica concentra-se na leitura analítica da ficção romanesca, em 

leituras de fundamentação teórica que permitem uma aproximação do texto literário como 

representação dos processos culturais de imprevisibilidade (GLISSANT, 2002), 

transculturação (RAMA, 1982), hibridação (CANCLINI, 2006), deslocamentos e 

justaposições experimentados na atualidade.  

De viés qualitativo, esta dissertação procura investigar, a partir do discurso literário, 

as representações que esse campo faz em se tratando das interconexões culturais sofridas 

pelos indivíduos numa sociedade misturada, híbrida, mesclada nos mais variados aspectos.  
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Uma nova leitura dessa “crônica de costumes” pretende alçar luzes aos mecanismos 

utilizados pelo autor enquanto se esforça na desconstrução de toda e qualquer forma de pureza 

ou de essencialidade binária (DERRIDA, 2005).   

Como linha crítica, utilizam-se conceitos e procedimentos oriundos dos Estudos 

culturais, por entender que a arte literária deve ser compreendida num sentido mais amplo que 

englobe não só a imanência textual, mas ainda, o papel da cultura, do social, do tempo em que 

circula e das influências sofridas no instante da produção, por entender que a literatura é uma 

prática cultural  sempre relacionada a outros discursos. 

 Ciente do esteio teórico e a par das posições reflexivas a respeito do texto de Jorge 

Amado, como aquelas realizadas por Duarte (1996), Manzatto (1994) e Bernd (2004), 

procedeu-se a leitura analítica do texto literário, foco da dissertação, com o interesse de 

verificar nele as respostas aos problemas inferidos no início da pesquisa. 
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1 JORGE AMADO: ROMANCISTA DE TRINTA OU ESCRITOR DE UTOPIAS? 

 
 

Muitas vezes fui acusado de interessado e parcial, de escritor 

comprometido e limitado por esses compromissos, de escritor 

político e participante. Jamais tal acusação me doeu ou pesou, 

jamais me senti por ela ofendido. Qual escritor não é político? 

                                      

                                                                               Jorge Amado 

 

    

razer a obra de Jorge Amado7 ao âmbito dos estudos críticos e analíticos, no 

decorrer do século XXI, consiste numa tarefa que objetiva lançar novas 

“luzes”, levantar inusitados questionamentos sobre a produção do escritor brasileiro que 

atingiu expressiva popularidade dentro e fora do seu país de origem. 8 

Atuante no espaço literário por aproximadamente sete décadas, a obra desse autor, 

muitas vezes foi visualizada pela crítica como portadora de um caráter “menor”, de cunho 

regionalista, exótica, ou mesmo repetitiva se comparada com a arte produzida por seus pares 

da chamada “Geração de Trinta”, com destaque para as composições de Graciliano Ramos, 

Rachel de Queirós e Érico Veríssimo. 

Como integrante da vertente regionalista literário-brasileira, a produção ficcional de 

Jorge Amado é posta ou “enquadrada” e geralmente, as particularidades de seu estilo, as 

nuances de seu feito artístico são condensadas num esforço homogeneizador que se 

subscreve: “romance regionalista de trinta”, “romance de trinta” sem se perscrutar, de fato, as 

                                                 
7 Jorge Amado nasceu em 10 de agosto de 1912 na fazenda Auricídia, localidade de Ferradas – interior de 
Itabuna – em meio às lutas e caxixes realizados no interior baiano à época dos desbravamentos e posse de terras 
para o cultivo do cacau. Alfabetizado pela mãe e pela professora Dona Guilhermina, na cidade de Ilhéus, o autor 
cria, em 1922, A Luneta Mágica, espécie de jornal distribuído entre vizinhos e familiares. Em 1928, funda, 
juntamente com Edison Carneiro, Alfredo Dias Gomes e outros membros, a “Academia dos Rebeldes”, grupo 
literário baiano com sede no Pelourinho. Em 1930, muda-se para o Rio de Janeiro a fim de cursar Direito. Entre 
os anos de 30 e 40, exerce atividades políticas e engaja a arte que produz às propostas articulistas do PCB, mas é 
em 1946 que alcança, efetivamente, a carreira pública, quando assume o cargo de Deputado Federal. Em 1948, o 
autor/deputado cancela o registro de filiação junto ao Partido Comunista e perde o mandato. Vítima de 
perseguições políticas, exila-se em Paris e de lá viaja por outros países como Itália, Polônia, Tchecoslováquia, 
União Soviética, China, Mongólia, Uruguai, Argentina. Faleceu em 06 de agosto de 2001 deixando uma obra 
traduzida em quarenta e nove idiomas, comercializada em cinqüenta e dois países; adaptada para a TV, cinema, e 
teatro. Cf. Tati (1961), cf. Tavares (1969). 
 
8 Segundo dados da editora Record – detentora dos direitos de publicação  do citado escritor – Jorge Amado é o 
autor nacional que mais vendeu livros dentro e fora do Brasil . “A soma de todos os exemplares vendidos pela 
Record de 1975 a 1997 foi de 20.050.500 livros”. Cf. Goldestein (2003, p.20). 
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variadas concepções do termo “regionalismo” e nem se o que Jorge Amado produziu pode ser 

condensado sob esse rótulo. 

Conforme Albuquerque (1999, p.25), 

 

A noção de região, antes de remeter à geografia, remete a uma noção fiscal, 
administrativa, militar, (vem de regere, comandar). [...]. Historicamente, as 
regiões podem ser pensadas como a emergência de diferenças internas à 
nação, no tocante ao exercício do poder, como recortes espaciais que 
surgem dos enfrentamentos que se dão entre os diferentes grupos sociais, no 
interior da nação. 

 

Ciente do viés regionalista como produção imaginada, como construção da 

arquitetura histórica (DUARTE, 1996), enquanto espaço criado pela intervenção de práticas 

discursivas legitimadoras e atuantes na fragmentação dos espaços (FOUCAULT, 1984), faz-

se importante entender esse movimento em suas peculiaridade, e até mesmo etapas, a fim de 

situar, ou extrapolar, a produção de Jorge Amado a partir dessa fronteira móvel que o termo 

comporta. 

A literatura brasileira, desde os tempos do Romantismo9, traz referências às 

temáticas regionais, à tentativa de exprimir, através do literário, a expressão de um povo em 

consonância com os propósitos culturais de demarcar os horizontes nacionais, a “comunidade 

política imaginada” cuja fraternidade e desejo de irmandade nacionalista servem de fomento 

para a origem da nação através de símbolos, elementos culturais, histórias comuns, 

compartilhar de sonhos (ANDERSON, 1989). 

Para Candido (2006a, p. 169), a “idéia de país novo produz na literatura algumas 

atitudes fundamentais, derivadas da surpresa, do interesse pelo exótico, de certo respeito pelo 

grandioso e da esperança quanto às possibilidades”. Essas noções, historicamente construídas, 

irão alimentar os projetos de expressão, através da literatura romântica, da verdadeira essência 

nacional brasileira, representada pela arte, numa evidente retomada das propostas da cultura 

como unidade orgânica de um povo. Tal posicionamento alicerça-se nos discursos dos 

teóricos alemães. 

No léxico germânico, em medos do século XVIII, a palavra kultur, usada no sentido 

figurado, encaminha-se por uma percepção redutora do termo. Este é associado à essência 

nacional. Nesse aspecto, os estudiosos alemães distanciam a cultura da civilização na medida 
                                                 
9 O próprio Jorge Amado reconhece que seus primeiros construtos literários encontram-se arraigados às 
concepções artísticas herdadas do romance alencariano. Cf. Amado (1972a). Todavia, este estudo defende que, 
na fase final de sua produção, mas precisamente em O sumiço da santa (1988), relativizações consideráveis são 
acrescidas à tendência à valorização exaustiva do local, posto que a noção da fronteira identitária e cultural 
passam por significantes descontinuidades.   



 

 

   

23 

em que fortalecem a nação numa perspectiva patriótica. Ao mesmo tempo, questionam a 

hegemonia francesa ameaçadora daquilo que elegem como tradicional, que desejam manter 

enquanto povo ou comunidade imaginada. 

 

Esta é a razão pela qual a noção alemã de kultur vai atender, cada vez mais, 
a partir do século XIX, para a delimitação e a consolidação das diferenças 
nacionais. Trata-se então de uma noção particularista que se opõe à noção 
francesa universalista de “civilização”, que é a expressão de uma nação cuja 
unidade nacional aparece como conquistada há muito tempo (CUCHE, 1999, 
p.27). 
 

 

Pela ambiência da consolidação nacional, pela emergência da fixação de uma 

identidade, surge na literatura brasileira, nas primeiras décadas do século dezenove, uma 

representação literário-imagético-discursiva que prima pelo regional como elemento fundante: 

o regionalismo romântico ou romance sertanista. 

Tal temática passa a ser trabalhada na ficção romanesca, de modo que os escritores, 

chamados de “regionalistas românticos”, desenvolvem incursões nas realidades culturais, 

antes relegadas ao esquecimento, com o objetivo de resgatarem a essência do povo e, ao 

mesmo tempo, despertarem o interesse das elites “civilizadas” em relação aos interiores da 

nação subdesenvolvida, mas com notável capacidade para se desenvolver. 

Nesse aspecto, a literatura é encarada como instrumento de afirmação nacional, 

pautada na valorização dos caracteres locais, instrumento para afirmação de uma identidade 

projetada para um futuro glorioso, graças às singularidades legitimadas como molas 

propulsoras do desenvolvimento. Conforme Candido (2006a), é um momento de “consciência 

amena do atraso” associada à idéia de “país novo”, apto à transformação. 

 “Cabeleiras”, “Inocências”, “Isauras” e “gaúchos” estréiam na narrativa ficcional 

com o intuito de valorizar as particularidades regionais de um país, para projetá-lo como 

identidade. No entanto, “entre ele, o caboclo, e os escritores, ia sempre à distância que vai do 

empregado ao patrão bondoso e interessado pela sua vida” (CANDIDO,2006a). Ou seja, era, 

comumente, do ponto de vista do academicismo literário que partia uma análise “pitoresca” 

de determinada região ou tipo humano, ressaltando-se muito mais o aspecto folclórico do que 

a pertinência das manifestações e vivências culturais (BOSI, 1970). Ao autor, resguardava-se 

a primazia do distanciamento e a certeza de não ser uma das vozes oriundas de tais contextos. 
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Para Albuquerque (1999), é fruto do momento da supervalorização exótico-nacional 

um posicionamento narrativo incongruente, mecânico, sem um verdadeiro aprofundamento no 

que toca à identidade da nação e às características regionais que lhe são peculiares. Assim,  

 

Emerge o narrador oligárquico, provinciano, que se especializa em escrever 
a partir da história de suas províncias e das parentelas dominantes. Esta 
vinculação dos intelectuais brasileiros a interesses locais é que, em grande 
medida, torna a segmentação regionalista um dos aspectos determinantes da 
produção artístico-cultural do país (Op.cit, p.52). 
 

 

Em contraponto a tal esteio literário, cujo aporte é o descritivismo paisagístico, a 

feição regionalista chega ao fim do século XIX marcada pelas correntes científicas de 

orientação positivista, pela inevitabilidade do determinismo e pelas análises sociais da 

dialética marxista.  

 Nessa perspectiva, Dona Guidinha do Poço (1891) de Oliveira Paiva, Luzia- 

Homem (1903) de Domingos Olímpio, Os sertões (1902) de Euclides da Cunha e a maioria 

dos contos de Monteiro Lobato exibem um foco das regiões como agentes determinantes na 

formação do caráter humano, ressaltando-se muito mais a supremacia dos ambientes “puros” 

e “antes de tudo fortes”, no caso euclidiano; ou a fraqueza nata, o parasitismo de determinado 

território, conforme Lobato. Geralmente, nos dois autores, o viés naturalista se sobressai e o 

discurso literário ressoa como representação das concepções biopsicológicas e 

antropogeográficas com acento à explicação do homem: reflexo do meio. 

Esses posicionamentos conduzem a literatura a prescrever um necessário amálgama 

racial e cultural ou, mais radicalmente, um separatismo eugênico, em prol da criação de uma 

identidade nacional. À literatura, cabe ser porta-voz das vertentes cientificistas e procurar, ao 

máximo, alinhar seus conteúdos com os padrões do cânone europeu. É uma literatura de 

dependência e de imitação. 

Somente nos primeiros anos do século vinte, novas concepções para a questão do 

localismo-regional vão conduzir a arte literária brasileira por novos rumos. Vale salientar que, 

tanto o regionalismo “provinciano” quanto o regionalismo “naturalista” prenunciaram os 

debates em torno da região orquestrados pelo grupo de escritores do Nordeste. Estes 

centraram as suas propostas no estabelecimento de um contraponto às tendências 

modernizadoras requeridas pela Semana de Arte Moderna e ressaltaram as regiões esquecidas 

do país como fonte principal para manutenção da identidade brasileira. Conforme 

Albuquerque (1999, p.68), 
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O regionalismo anterior ao modernismo, preso a uma visão naturalista da 
arte, voltava-se à descrição pormenorizada dos diferentes meios e tipos 
regionais. O Brasil era apenas uma coleção de paisagens sem síntese ou 
estrutura imagético-discursiva que desse unidade. O modernismo vai tomar 
os elementos regionais como signos a serem arquivados para poder 
posteriormente, rearumá-los numa nova imagem, em um novo texto para o 
país. 
 

 

Portanto, longe do regionalismo paisagístico ou naturalista dos primeiros tempos, 

situa-se a produção regionalista do final dos anos vinte e primeiros anos da década de trinta. 

Aqui, as expressões literárias caminharão, num primeiro instante, para a definição identitária 

regional, com empenho de formular o Nordeste como espaço geográfico de características 

homogêneas; como espacialidade fundada historicamente e originada por uma tradição de 

pensamentos, de imagens e produções textuais que lhe conferem realidade e presença.  

Para Albuquerque (1999, p. 69), “o Nordeste nasce do reconhecimento de uma 

derrota, é fruto do fechamento imagético-discursivo de um espaço subalterno na rede de 

poderes, por aqueles que já não podem aspirar ao domínio do espaço nacional.” Logo, para 

fixar a identidade regional nordestina, projetou-se o exagero das semelhanças vividas em 

nível estadual com intuito de alimentar uma identidade fixa de Nordeste, com base na seca, na 

miséria, no cangaço, no messianismo, no sistema de produção de natureza feudal, na visão 

patriarcal da colonização e na mistura cultural ali vivida. 10 

Nas palavras de Candido (2006a), a literatura produzida por esses escritores 

representa a tomada de “consciência catastrófica do atraso” associada à idéia de “país 

subdesenvolvido”, sujeito às perdas culturais ocorridas, primeiramente, nas regiões 

ameaçadas pela modernização, como por exemplo, o Nordeste açucareiro em tempos de 

decadência. 

 A priori, a literatura regionalista de vinte será a representação discursiva das 

estruturas agrárias a mercê da modernização que era celebrada como urgência nacional pelas 

elites paulistas. 

Grande parte desse sentimento regionalista – fixador da identidade nordestina –  

surge, porque é necessário fundar uma visibilidade em torno de uma região que se quer 

construir ou demarcar pela diferença. A Literatura produzida, a partir do mecanismo de 
                                                 
10 Albuquerque (1999) salienta que o uso específico do termo Nordeste como região ocorre somente no ano 
1919, quando é usado para designar uma área do Norte sujeita à estiagem e submetida à ajuda da IFOCS – 
Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas –. Interessante perceber que, ainda hoje, a expressão “nortista” é 
utilizada para descrever os “nordestinos”, alertando para caráter móvel dessa fronteira. 
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formação da identidade, recebe o rótulo estereotípico de literatura regionalista do Nordeste, 

ou Romance de Trinta. Pela ótica de Albuquerque (1999, p. 70), 

 

O próprio surgimento do que passa a ser chamado de “romance de trinta” 
ter-se-ia dado pela identificação completa dos autores com sua paisagem, 
com seu meio, passando a senti-lo, a vê-lo, a dizê-lo como nunca se fizera 
antes. [...], esse romance expressava uma realidade coletiva, fiel às 
tendências de um povo e às características de uma região, relacionando as 
lembranças dos autores ao que havia de mais essencial na estrutura da 
sociedade. 
 

 

De posse do ideal nacionalista fomentado pelas propostas modernas gestadas em 

vinte dois, os escritores do Nordeste – com aporte teórico fundamentado nas proposições do 

sociólogo Gilberto Freyre – buscavam inserir, nas obras literárias, o sopro do social, do 

particular, do regional; a perspectiva que partia das vivências de camadas humanas fora do 

espaço urbano e que punha em evidência os conflitos inerentes à dualidade sociocultural: 

homem urbano, do litoral, elitizado versos homem rude, do interior, bestializado. Esse 

movimento põe em marcha às mudanças nos procedimentos artístico-culturais propostas no 

Manifesto Regionalista de 1926. 11 

Para Albuquerque (1999, p.76), 

 

O medo de não ter espaços numa nova ordem, de perder a memória 
individual e coletiva, de ver seu mundo se esvair, é que leva à ênfase na 
tradição, na construção desse Nordeste. Essa tradição procura ser uma 
baliza que oriente a atuação dos homens numa sociedade em transformação 
e impeça, o máximo possível, a descontinuidade histórica. 
 
 

Nesse esteio, A bagaceira (1928), O quinze (1930), Menino de engenho (1932) 

trazem a imagem da região como parâmetro memorialístico, recorte de um espaço sacralizado 

e congelado pelo tempo da saudade, numa tentativa de reterritorializar os desterritorializados, 

graças à emergência do discurso sobre a homogeneidade nacional outorgado pelos 

modernistas. 

A consciência da precariedade referencial reflete a crise das estruturas patriarcais 

oligárquico-açucareiras prenunciadas no próprio Manifesto Regionalista: 

                                                 
11 O movimento Regionalista e Tradicionalista, do qual faz parte o Romance de Trinta, teve sua gênese na 
fundação do Centro Regionalista do Nordeste em 1924, espaço que congregava artistas e intelectuais 
interessados em questões políticas locais e nacionais. Sua afirmação como um movimento de caráter cultural e 
artístico, destinado a preservar as tradições do Nordeste, só acontece por ocasião do Congresso Regionalista de 
Recife em 1926. 
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Donde a necessidade deste Congresso de Regionalismo definir-se a favor de 
valores assim negligenciados e não apenas em prol das igrejas maltratadas e 
dos jacarandás e vinháticos, das pratas e ouros de família e de igreja 
vendidos aos estrangeiros, por brasileiros em quem a consciência regional e 
o sentido tradicional do Brasil vêm desaparecendo sob uma onda de mau 
cosmopolitismo e de falso modernismo. É todo o conjunto da cultura 
regional que precisa ser defendido e desenvolvido (FREYRE, 1926). 
 

 

Nesses termos, é possível entender o regionalismo de fins da década de vinte como, 

essencialmente, diverso daquele produzido pelos escritores das décadas anteriores, ocupados 

ora com o afã do exotismo, ora com a exaustiva imitação dos modelos europeus. O que se 

percebe é a tomada de consciência de um atraso, naquilo que fundamenta a identidade 

brasileira, para, com base nessa condição, apresentar uma literatura marcada pela autonomia 

no plano do conteúdo. Com esse fim, os escritores regionalistas da década de vinte não 

hesitaram em eleger o Nordeste como locus de tradição nacional e como modelo a ser 

seguido. 

 Em síntese, o regionalismo de José Lins do Rego, José Américo de Almeida, 

Manuel Bandeira, Ascenso Ferreira, Ariano Suassuna dentre outros, circula em torno de uma 

visão nostálgica do Nordeste, espaço de equilíbrio e essência nacional, “abalados” pelas 

fragmentações que a modernidade literária do Sul protagonizava. 

Distante desse viés regional-saudosista situa-se a obra de Jorge Amado, porque 

expõe um regionalismo projetado para o futuro, nas palavras de Duarte (1996): um 

regionalismo “utópico”; “território de revolta”, conforme Albuquerque (1999). 

A mobilização literária do autor irá produzir uma variedade discursiva voltado à 

denúncia e, em essência, muito distante do regionalismo precedente. No primeiro Jorge 

Amado, a composição artística é encarada com um tom “proselitista” em que a “consciência 

catastrófica do atraso” (CANDIDO, 2006a) convida à luta e à esperança. Com Albuquerque 

(1999, p.184), 

 

A reterritorialização revolucionária é uma forma de tentar construir um 
novo território no futuro, que viesse a substituir o desconforto com a 
sociedade do presente. [...]. A geração dos anos vinte e a seguinte vivem 
suspensa entre duas sociabilidades, acredita numa transformação eminente 
do mundo, seja em que direção for. É um momento de intenso sentimento 
de mudança e da necessidade de se antecipar a elas, tentando dirigi-las num 
determinado sentido. A angústia em prever um sentido único para a história 
deixa claro o próprio medo que o seu aceleramento provoca. 
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Assim, a imagem construída da região nordestina, pelo texto de Amado, é a de um 

Nordeste combativo, revolucionário, que guarda, em relação aos romances anteriores, 

semelhanças no que toca ao inconformismo com o presente, com os silenciamentos sofridos 

pelo homem da região.  

Destarte, as contradições entre os primeiros regionalistas tradicionais e os 

regionalistas revolucionários acentuam-se, na medida em que os primeiros negam o presente 

ao legitimar o passado, enquanto os últimos questionam o presente com objetivo de construir 

um futuro mais justo, em que a supremacia da coletividade fosse um fim comungado por 

todos os homens. 

Do ponto de vista estético, a literatura criada por esses escritores ainda legitima a 

importação assimilativa do cânone europeu, numa autêntica apropriação da dependência na 

elaboração criativa, mas como nos alerta Candido (2006 a, p. 183), 

 

Mesmo, nos momentos em que influímos de volta nos europeus, no plano 
das obras realizadas por nós (não no das sugestões temáticas que o nosso 
continente oferece para eles elaborarem como forma mais ou menos 
acentuada de exotismo), em tais momentos, o que devolvemos não foram 
invenções, mas um afinamento dos instrumentos recebidos. Isso ocorreu 
com Rúben Dário em relação ao “Modernismo” (no sentido hispânico); com 
Jorge Amado, José Lins do Rego, Graciliano Ramos em relação ao Neo-
realismo português. 
 

 

Ou seja, se os regionalistas ainda imitavam os escritores europeus, acrescentavam 

algum elemento novo à imitação, a peculiaridade da região que se fazia presente, nesses 

primeiros contextos, principalmente na temática. 

Se os regionalistas tradicionais encontraram em Freyre o seu esteio teórico, as 

correntes marxistas12 irão somar-se ao ideal de cordialidade patriarcal defendido pelo 

pernambucano, 13na obra de Jorge Amado. 

                                                 
12 O marxismo no Brasil foi introduzido graças à mobilização de intelectuais ligados ao movimento operário e, 
posteriormente, ligados ao Partido Comunista fundado em 1922. Entre esses intelectuais, encontra-se Jorge 
Amado. 
 
13 A expressão “homem cordial” é explicada pelo historiador Sérgio Buarque de Holanda em seu livro Raízes do 
Brasil. Nele, o autor descreve o papel decisivo da família com núcleo modelar às relações desenvolvidas pelo 
Estado brasileiro. Para Holanda, a supervalorização “dos laços de sangue e de coração”, donde o termo cordial, 
dificulta a necessária separação entre as relações afetivas e as decisões políticas, prejudicando assim, a 
sociabilidade brasileira que sobrepõe o modelo familiar às vivências sociais. Cf. Holanda (1995). 
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Seus textos passam a adotar uma postura de revolta ou de resgate da miséria 

enquanto causa social a ser combatida ou mesmo geradora de sentimentos revoltosos e 

libertadores. Desse modo, os cangaceiros, os escravos, os negros, os vitimados pelo êxodo, os 

proscritos sociais encaminham-se para situações de combate, no caso do autor, sempre 

orientados pelos ideais do Partido Comunista cujo aporte maior é apresentar-se ao povo da 

região como discurso monológico, salvacionista e messiânico. 

Como território de expressão das vivências sociais, através de uma linguagem 

simbólica, a arte literária, de certa forma, antecipou-se a outros campos do conhecimento na 

análise ou mesmo na constatação do relacionamento conflituoso entre as realidades urbanas e 

os saberes excluídos e interioranos.  

Na perspectiva materialista-marxista, “a arte deveria ser um espaço para a 

objetivação plena de um espaço realista e inquestionável. Um espaço feito de razões e não de 

crenças; feito daquilo que era visto e não imaginado” (ALBUQUERQUE, 1999, p.32). As 

obras teriam a “missão” de representarem as lutas vividas no âmbito social e que agenciavam 

a condição conflitiva entre o capital, que aviltava e sucumbia o operário, e o “povo” 

expropriado e espoliado em seu trabalho numa relação alienada. Conforme salienta Duarte 

(1996, p.20), 

 

No caso específico de Jorge Amado, modernismo, tenentismo e comunismo 
funcionarão como referenciais muito precisos numa trajetória em que 
política e literatura vão caminhar lado a lado. A revolução estética de 22 
propicia ao autor régua e compasso expressivos, abrindo-lhe a perspectiva 
da linguagem desabusada, império da oralidade, além de lhe mostrar o 
caminho dos estratos recalcados de nossa formação cultural [...]. 

 

 

 Portanto, fruto dessa vertente literária é Jorge Amado, principalmente nos seus 

romances iniciais e na autenticidade do projeto literário que almejou construir nas chamadas 

fase de “aprendizado” ou “motivação” e nos romances “engajados” ou “documentais”, de 

“consciência catastrófica do atraso” (CANDIDO, 2006a), romance “proletário” (TROTSKI, 

1980), em cujo contexto o herói ascende de classes oprimidas a fim de galgar a liberdade 

advinda da revolução e assim, personificar-se como ensinamento, como finalidade didática a 

semear atitudes revoltosas perante os oprimidos das esferas sociais.  Romances “parciais” 

(AMADO, 1972a), espaços em que a luta “pela liberdade contra o despotismo e a 

prepotência; pelo explorado contra o explorador” são trazidos à literatura que abre mão de ser  
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“pundonorosa donzela aflita” e galga o status de “arma de batalha do homem, sobretudo, do 

homem brasileiro” (Op.cit).  

Assim, Jorge Amado estréia na literatura num contexto em que o regionalismo de 

vinte dá espaço às contestações advindas da década de trinta, com intuito de transformar as 

questões sociais – trazidas ao cerne da discussão durante o regionalismo tradicionalista, e que 

agora sofriam um processo de transformação – além da urgência em efetivar, através de 

práticas engajadas, mudanças na sociedade capitalista-burguesa. A literatura por ele produzida 

firma um compromisso como os problemas reais, “uma literatura de raízes”, com “ a captação 

dos anseios do povo”.14 

Importante entender que essa percepção literária vai seguindo um caminho que o 

conduzirá a um processo de criação pautado na interatividade entre os caracteres da literatura 

regional em trânsito, com os elementos advindos de culturas e códigos de arte estrangeiros, 

protagonizando “um exame revitalizado das tradições locais, que foram se esclerosando, para 

encontrar formulações que permitam absorver influência externa e dissolvê-la, como um 

simples fermento, dentro de estruturas artísticas mais amplas nas quais se continue traduzindo 

a problemática e os sabores peculiares que vinham custodiando” (AGUIAR & 

VASCONCELOS, 2001, p.214).  

Desse modo, é pertinente observar a produção do autor para melhor visualizar essa 

ascendência estética que o leva do regionalismo dependente e regional para o que Candido 

(2006a) chama “super-regionalismo”, quando a narrativa ficcional de Jorge Amado realiza 

incursões entre diversos campos e temas sem a pretensão de nenhum pertencimento. 

 

 

1.1 De como Jorge Amado procurou a identidade de um país do carnaval pelas terras do 

sem fim e pelos subterrâneos da liberdade. 

 

A produção artístico-literária de Jorge Amado surge na literatura brasileira como 

resposta ao saudosismo propagado pelas regionalistas tradicionais, em virtude de propiciar um 

modelo de esperança, um referencial de possibilidades, uma criação utópica para as vítimas 

das agressões de um capitalismo voraz. 

                                                 
14 Cf. Amado (1972a). No romance a ser analisado, defende-se a tomada de consciência, por parte do autor, no 
que diz respeito a um posicionamento alheio à afirmação da identidade regional, já que consegue estabelecer 
inusitadas articulações com outros saberes, num processo de hibridação. 
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É relevante, em sua produção, o aspecto combativo que vai conferir à plasticidade 

literária não somente uma feição introspectiva, ou de arte pela arte, ou ainda, um suporte para 

expressão de uma geografia eleita como tradição-referencial ou modelo a ser seguido.  

A priori, sobressai na feitura literária de Amado justamente o impulso para alçar a 

literatura como espaço projetado para um futuro de esperanças e isso passa a nortear as 

imagens construídas pelo escritor.  

Se Jorge Amado busca inserir o povo naquilo que escreve, é importante observar que 

esse projeto irá interferir no aspecto estético-formal, convertendo-o a uma espécie de texto 

panfletário em muito devedor dos romances sociais, ou seja, legitimando a dependência da 

forma literária nacional aos padrões estrangeiros. Por outro lado, o autor procura inserir uma 

perspectiva de valorização do local, primeiramente, na abordagem temática, projetando a 

região como identidade a ser exaltada e defendida.    

Com isso, não causa estranhamento a visualização de sua obra com base num projeto 

maior que consiste, segundo o próprio autor, “no compromisso com os pobres e os 

oprimidos”, “refletindo o despertar de sua consciência”, e desejando “levar seu clamor a todos 

os ouvidos” (AMADO, 1972a).  

A princípio, assim como Duarte (1996) e Manzatto (1994), entende-se a obra de 

Jorge Amado como projeto centrado na construção, pela literatura, de uma sociedade mais 

justa em cujo seio a liberdade e a dignidade de um povo pudessem ser expressas. As 

composições por ele produzidas vão desenvolver um traçado que vai da observação reflexiva, 

inerente às problemáticas sociais, à postura combativa, em consonância com os ditames dos 

ideais socialistas para, mais tarde, celebrarem a alegria do povo na sua originalidade cultural 

imprevisível. 

No contexto de esperanças e frustrações fomentadas pelas revoltas que marcaram o 

país na década de 30, Jorge Amado estréia suas publicações com a obra O país do carnaval 

(1931) 15, “cadernos de aprendiz de romancista” (AMADO, 1978b), responsável por fazer 

eclodir o romance modernista na Bahia e contestar o ufanismo da perspectiva patriótica 

abordado no final do século XIX, início do século XX, ao mesmo tempo em que mostra a 

decadência das instituições aristocráticas, as dissimulações vividas pelos filhos dessa 

aristocracia, divididos perante a modernidade e a tradição. 

                                                 
15 O ano aludido logo após cada obra de Jorge Amado, diz respeito à primeira edição. Somente quando se 
realizar citações de trechos, aparecerá a edição que consta na bibliografia final. 
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 Nessa obra, Jorge Amado reflete sobre as contradições do brasileiro, sua face 

carnavalizada, à procura de uma identidade. Fatos que retomam o pensamento intelectual 

contemporâneo ao livro. É um texto de estréia com inovações consideráveis na linguagem, 

que prenuncia o projeto amadiano de construir uma literatura de intervenção social, pois 

focaliza a exploração capitalista melhor explicitada nos romances seguintes. 16 

Cacau (1933) é o segundo romance de aprendizagem e “assinala a guinada à 

esquerda da obra de Amado que obscurece as discussões existenciais do livro precedente para 

mergulhar no universo do trabalho e da luta de classes” (DUARTE, 1996, p. 47). É um 

romance que pretende, “com um mínimo de literatura”, representar a vida dos trabalhadores 

explorados na “lida” do cacau e que iniciam uma tomada de consciência no que toca à 

exploração capitalista.  “Será um romance proletário?” (AMADO, 2001a). 17 

No ano seguinte, Jorge Amado publica Suor (1934), narrativa ambientada na cidade 

de Salvador, no casarão 68 do Pelourinho. Ali tipos humanos, vitimados pelo caráter aviltante 

das relações sociais, vivem amontoados e parecem fazer “transpirar” a própria instalação, 

donde o título “suor”. No texto, Jorge Amado usa pela primeira vez a técnica de fragmentação 

como recurso narrativo, pois as histórias das personagens são descritas sem aparente conexão, 

ressaltando-se com isso, o caráter fragmentário oriundo das tendências vanguardistas ainda 

em evidência e marcando terreno na linguagem do autor. Prevalece, enquanto temática, a 

perspectiva da literatura como território de denúncia, como porta-voz de realidades vitimadas 

pelas injustiças econômicas. É ainda um romance panfletário, porque procura causar 

indignação e revolta a quem realiza sua leitura. 

De acordo com Albuquerque (1999, p.214), 

 

Seu projeto é tornar seus livros um quadro mural da vida dos abandonados, 
dos mendigos, dos operários e doqueiros que rebentam cadeias. Seus 
primeiros romances ainda guardam uma nítida ligação com a estética 
naturalista, que o encontro com o realismo socialista só veio reafirmar. Suas 
obras querem ser uma pintura fiel de quadros sociológicos, documentos 

                                                 
16 Datam dessa época, o ingresso do escritor no Partido Comunista Brasileiro, o que vai acarretar a primeira 
prisão do autor, no ano de 1936, acusado de participar da Intentona Comunista: movimento revolucionário 
promovido pela Aliança Nacional Libertadora, ocorrido no Rio G. do Norte, no Rio de Janeiro e em Recife 
(1935 e 1936), com o objetivo de desenvolver uma revolução nacional-popular que desarticulasse o governo 
autoritário de Getúlio Vargas. A insurreição foi promovida pelo PCB, partido a que Jorge Amado esteve ligado.  
 
17 Com essa pergunta, na nota introdutória do romance, Jorge Amado resume o compromisso de sua obra: porta-
voz do proletariado expurgado de sua dignidade pelos ditames do capitalismo. Aqui, tem início um 
direcionamento para uma literatura-expressão dos projetos comunistas que Jorge Amado anseia por 
concretizados no país. Ao mesmo tempo, mostra-se consciente das perspectivas literárias marxistas que buscam 
orientar a ficção com fins de representar a formação do proletariado e da consciência de classe. 
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científicos que embasariam uma reivindicação revolucionária, trazendo o 
fim da exploração capitalista e, com isto, o retorno àquela sociedade lírica 
perdida. 

 

 

Os três primeiros volumes encerram a representação de uma realidade social injusta, 

pautada na diferença de classe, na opressão de homens contra homens. São livros que trazem 

a semente do comprometimento com uma literatura engajada, militante, enfim, a tomada de 

consciência do texto literário como ambiente onde um futuro diverso pode ser almejado a 

partir de um marxismo de esperança (BASTIDE, 1972).  

Jubiabá (1935) marca o amadurecimento do autor em relação aos projetos 

revolucionário-comunistas, ou ainda, o momento em que o personagem principal, o negro 

Antônio Balduíno, forma o seu caráter e aprende que, pela revolução, pela emergência da 

greve e da luta proletária, a sociedade poderá alcançar um padrão favorável de justiça. Nesse 

texto, Jorge Amado traz para o que produz o bildungsroman (BAKHTIN, 2003), ou seja, a 

formação de um herói com evolução diretamente ligada ao envolvimento histórico. Para o 

teórico russo, o herói do romance de aprendizado interliga-se  à história numa atitude 

recíproca, 

 

Ele é obrigado a tornar-se um novo tipo de homem, ainda inédito. Trata-se 
precisamente da formação do novo homem; por isso, a força organizadora 
do futuro aqui é imensa, e evidentemente não se trata do futuro em termos 
privado-biográficos, mas históricos. Mudam justamente os fundamentos do 
mundo, cabendo ao homem mudar com eles (BAKHTIN, 2003, p. 222).  
 

 

 Assim, a saga de Antônio Balduíno é narrada e suas forças se canalizam pela 

interferência histórica que o leva a endereçar a vida na compreensão da luta proletária como 

escape da opressão. O teor marxista na formação do herói é novamente trabalhado em 

Capitães da Areia (1937). Vale salientar que, em Jubiabá, encontram-se significativas 

alusões do autor em relação à religiosidade de matriz africana, principalmente no capítulo 

Macumba, onde a abordagem aos orixás e ao rito litúrgico iorubá se fazem presentes e ainda, 

no próprio título da obra que se refere ao pai de santo homônimo, sem contar a presença 

constante de Oxóssi18
 – orixá guerreiro – exemplo de força na hora da luta, da luta de classes. 

Contudo, em Jubiabá, nota-se uma crítica à religião, proferida pelo negro Baldo, quando 

                                                 
18 Orixá protetor dos caçadores. Dia: quinta-feira. Cores: verde e azul. Insígnias: arco e flecha, damatá, ofá. 
Simbolismo: capanga, eiruxim, eiru, lamba. Comida: axoxô. Cf. Pessoa de Castro (2001). 
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reconhece, num materialismo exagerado, ser somente a revolução proletária o caminho à 

liberdade dos homens. 

Em 1936, Jorge Amado lança Mar Morto19 , livro considerado prosa poética graças 

à estruturação em cantos e ao lirismo com que as ações são narradas. Todavia, mesmo envolto 

numa atmosfera de subjetividade, o texto não se exime de abordar, com alto índice de 

realismo, os infortúnios inerentes ao trabalho dos homens do mar e às suas viúvas, sempre 

destinadas à prostituição. É um instante em que o tom didático-marxista das obras anteriores 

dá uma trégua e as imagens metafóricas conferem ao livro um “transbordamento lírico tanto 

da trama como da própria estrutura verbal” (ALMEIDA, 1981, p. 218). Aqui é Iemanjá20 

quem aparece para dar proteção aos pescadores ou levá-los para as terras distantes, no fundo 

do mar. Porém, a perspectiva de luta e desobediência às regras pré-estabelecidas inserem na 

composição certo caráter de revolta presentes nas atitudes de Lívia e Rosa Palmeirão, 

personagens femininas que mudam seu destino tornando-se saveiristas, viúvas, lutadoras.  

Capitães da Areia21 (1937), assim como Jubiabá e Mar Morto, é ambientado nas 

ruas de Salvador. Nesse romance, a tragédia dos “meninos das/nas ruas” da Bahia, no cais e 

nos trapiches abandonados é reportada para o espaço romanesco que se quer cada vez mais 

denunciativo – aqui as crianças vivem o drama, invisível para a maioria da sociedade, 

contando com a ajuda de uma mãe-de-santo: Don’Aninha, de um padre caridoso e dos orixás 

Ogum22, o ferreiro e Omolu: o deus da bexiga negra 23. Novamente Jorge Amado cria um 

herói de aprendizado e o dispersar desse herói do bando de menores, metaforiza o 

cumprimento de uma etapa na vida de Pedro Bala, líder dos capitães e, posteriormente, líder 

dos estivadores nas greves operárias. Desde cedo, com consciência de classe. Literatura 

panfletária, entende a cidade enquanto palco onde as revoltas do proletário culminarão na 

tomada de poder e na implantação da comunidade utópica. 
                                                 
 
19  O livro confere ao escritor o Prêmio Graça Aranha em 1936.  
 
20 Orixá feminino, protetora do mar e pescadores. Dia: sábado. Cor: azul claro. Indumentária: coroa, abebé, 
alfanje, braceletes. Símbolos: pedras marinhas e conchas. Comida: ado, ebô, mel de uruçu, azeite doce, manjar 
de arroz. Cf. Bastide (2001).  
 
21 Por conta do livro, Jorge Amado é detido em 1937, durante o Estado Novo, em virtude do “teor 
revolucionário” da obra que tem exemplares queimados em praça pública a fim de coibir atitudes subversivas. 
 
22 Ogum, divindade do ferro e da guerra. Dia: terça-feira. Cores: Azul escuro. Animal sagrado: cachorro. Cf. 
Pessoa de Castro (2001). 
 
23 Orixá da varíola, das doenças da pele. Manifesta-se como um velho decrépito, mal podendo caminhar, com o 
rosto coberto por um capuz de palha-da-costa. Dia: segunda-feira. Cores: vermelho e preto ou preto e branco. 
Comida: aberé, latipá, flor-de-omulu, carne de porco. Cf. op.cit. 
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De 1937 até 1943, o autor deixa de escrever romance e compõe espécies de 

biografias romanceadas: ABC de Castro Alves (1941) e O Cavaleiro da esperança (1942), 

dois livros em que a opção por personalidades históricas combatentes é autêntica expressão 

demolidora das ordens paradigmáticas. Mais uma vez, mesmo distante da ficção romanesca, 

Jorge Amado ainda empenha-se no projeto de fazer do que escreve, mecanismo de 

inquietação para quem lê.  

Terras do sem fim (1943) e São Jorge dos Ilhéus (1944) apresentam-se como 

romances históricos24, etapistas25 de tom épico em que a luta do homem na conquista das 

matas para o plantio do cacau e na implantação de uma sociedade civilizada, em meio à 

selvageria dos bichos e dos próprios homens bestializados, assume um tom de saga. São livros 

complementares, “que formam uma única história: a das terras do cacau”. 26  

No primeiro, considerado pela crítica como a obra prima de Jorge Amado, os 

aspectos polarizados entre o bem: o operário, e o mal: o capitalista são habilmente articulados. 

Aqui, a viagem dos desbravadores, o feudalismo, a suserania e vassalagem inerente às 

relações dos coronéis para com os seus jagunços, a posse da terra e os sofrimentos por eles 

sofridos destroem qualquer pretensão de analisá-los somente como vilões.  

Em São Jorge dos Ilhéus, os bravos coronéis cumprem uma etapa na formação da 

sociedade cacaueira e se vêem como vítimas do capital estrangeiro, autêntico algoz da saga 

conquistadora. Novamente o comunismo aparece como saída e a luta do operariado escapa da 

zona urbana para o interior. O retorno ao maniqueísmo de bons contra maus – desaparecido 

em Terras do sem fim (1943) – volta à ordem discursiva em São Jorge dos Ilhéus (1944) o 

que faz do romance um contínuo ao didatismo comunista. 

A obra seguinte é Bahia de todos os santos (1945), espécie de guia da capital 

baiana que relata os costumes, as comidas e, principalmente, os aspectos religiosos com 

acento para as religiões de matriz africana. 27  

                                                 
24 O romance histórico é um gênero narrativo que afirma a coexistência, num mesmo universo diegético, de 
eventos e de personagens históricas e personagens inventadas. Cf. Reis & Lopes (2000). 
 
25 A concepção de narrativa etapista, de acordo com Duarte (1996), consiste em guiar o enredo por um princípio 
de movimento que tem como intuito recriar, pela literatura, uma parcela da evolução histórica do país, sendo um 
dos recursos do romance histórico. 
 
26 Cf. Amado (1972a). 
 
27 Para Albuquerque (1999), a publicação desse guia recebeu total influência de outro roteiro sentimental 
produzido por Gilberto Freyre em anos anteriores. O sociólogo escreve um guia “afetivo” da cidade do Recife e 
Jorge Amado faz o mesmo em relação à cidade de Salvador. 
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De acordo com Manzatto (1994, p. 101), “se a religião, em particular a religião afro-

brasileira, é apenas um elemento secundário na elaboração da temática dos romances de 

Amado, aqui ela parece assumir uma outra importância”, pois, no guia, percebe-se o esforço 

do autor em desmistificar os rituais do candomblé tidos, na época, como práticas primitivas 

ou fetichistas. 28  

É relevante observar a presença de um questionamento à moral da racionalidade 

capitalista-burguesa, porque a obra serve para ampliar o entendimento da existência do ser 

quando enfatiza o lado maravilhoso, a magia, o sortilégio como modos de explicação da 

realidade. Essa temática irá ser retomada e aprofundada, numa perspectiva romanesca, em 

obras como Os pastores da noite (1964), Tenda dos milagres (1969) e, mais tarde, em O 

sumiço da santa (1988). 

Seara vermelha (1946) narra o êxodo de uma família de nordestinos expulsos de 

sua terra graças à seca e às relações latifundiárias. Na obra, Jorge Amado escapa do eixo de 

Salvador e das terras do cacau para trabalhar a utopia construída nos sertões escaldantes, onde 

a “colheita” de sonhos singra caminhos diversos, mas que culmina na revolta, quer seja pelo 

messianismo, quer pelo cangaço ou, finalmente, pela “vermelhidão” da greve, pelo ingresso 

nos ideais do Partido Comunista, apresentado como caminho mais profícuo. Duarte (1996) 

observa que, ao lado dessa ampliação topográfica da obra amadiana, existe a tentativa de 

trazer à literatura os problemas brasileiros de cunho histórico como cangaço, milenarismo, 

êxodo rural, usando para isso, de fortes intertextualidades bíblicas29, mecanismo que se 

tornará constante nos construtos do escritor.  

Salienta-se ainda, a perspectiva de revolta contra o poder do capital visto, em última 

instância, como o grande culpado pelas opressões. Logo, os ataques dos cangaceiros e as 

                                                 
28 O interesse pela religiosidade de matriz africana vai desencadear num projeto de Jorge Amado na Assembléia 
Federal Constituinte.  São de autoria de Jorge Amado, deputado, emendas que garantem o benefício dos direitos 
autorais. O Artigo 141 do capítulo II, parágrafo sete da Carta Magna brasileira de 1946 versa sobre à liberdade 
de culto religioso: 
§ 7º - É inviolável a liberdade de consciência e de crença e assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, 
salvo o dos que contrariem a ordem pública ou os bons costumes. As associações religiosas adquirirão 
personalidade jurídica na forma da lei civil.  
§ 8º - Por motivo de convicção religiosa, filosófica ou política, ninguém será privado de nenhum dos seus 
direitos, salvo se a invocar para se eximir de obrigação, encargo ou serviço imposto pela lei aos brasileiros em 
geral, ou recusar os que ela estabelecer em substituição daqueles deveres, a fim de atender escusa de consciência. 
Disponível em: BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1946)  
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao46.htm - 241k. Acesso em: 21 de jan.de 2008. 
 
29   Uma leitura possível é observar o título da obra Seara vermelha (1946) em relação direta com a parábola do 
semeador (Mt 13: 1-9). O autor, com sua literatura para o povo e pelo povo, seria o semeador e o livro, a 
semente cujo germinar daria frutos “vermelhos” ao Partido Comunista. Cf. Bíblia Sagrada (2000). 
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palavras dos beatos personificam gritos de protesto contra as instituições e resta o 

engajamento político como principal caminho rumo a melhores condições de vida.  

Dez anos se passam até que Jorge Amado lança mais um romance. A trilogia Os 

subterrâneos da liberdade (1954) narra a história de militantes do Partido Comunista 

perseguidos pela ditadura militar. Duarte (1996) vê nesse romance “o crepúsculo do 

partidarismo romanesco”, a fase final de obras militantes em torno dos paradigmas orientados 

pelo Partido.  Para o autor, a longa narrativa, 

 

Constitui o ponto extremo do engajamento amadiano, espécie de bizarro 
apogeu do modelo ficcional centrado na representação do drama do 
oprimido pela via da perspectiva partidária. [...]. A narrativa se acerca da 
história e do objetivo de romancear o processo de crescimento político das 
massas no confronto com os donos do poder (Op.cit., p. 209). 
 

 
 

Os ásperos tempos, Agonia da noite e A luz no túnel30 descrevem os obscuros 

momentos do Estado Novo e o que esse aparato institucional representou aos militantes de 

esquerda. A narrativa beira o proselitismo político, engaja-se na denúncia exaustiva das 

atrocidades cometidas nos porões da ditadura militar, fazendo com que os indivíduos sejam 

projetados à coletividade e que representem as opressões sofridas pelo Partido Comunista, 

lançado como mártir e herói nacional. É o apogeu e o crepúsculo da militância de Jorge 

Amado que faz de seu texto um “veículo” a ser pensado como “eficácia comunicativa” de 

idéias revolucionárias 31 (DUARTE, 1996). 

Para Albuquerque (1999, p. 215), 

 

Em sua obra, notadamente aquela publicada entre 1944 e 1954, os seus 
personagens militantes vêem o Partido como o lar, a escola a razão da vida; 
vêem-no como detentor da verdade e como arma para mudar o destino do 
mundo. Amado traça a sua identidade de escritor a partir da idéia de que é 
uma voz do Partido, voz da revolução que chama para lutar por todos, pelo 
destino de todos, sem exceção. O Partido se caracterizava pela luta de cada 
um de seus membros e dos resultados alcançados, mas estava acima dos 
homens era a encarnação da vontade geral destes, à qual o indivíduo 

                                                 
30 Os três títulos marcam as partes do romance Os subterrâneos da liberdade (1954). 
 
31 Data de 1948 o cancelamento da filiação de Jorge Amado junto ao Partido Comunista e a perda do mandato na 
Câmara Federal. Vítima de perseguições políticas, o escritor exila-se em Paris e de lá viaja por outros países 
como Itália, Polônia, Tchecoslováquia, União Soviética, China, Mongólia, Uruguai, Argentina. 
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particular devia se submeter. Por isso, sua vida não mais lhe pertence, mas 
ao Partido e seus objetivos. 32 
 
 
 

 Com esses romances, majoritariamente ancorados na tentativa de denunciar a 

opressão vivenciada pelo povo, ou empenhados no compromisso de transportar, pelo viés 

literário, “a boa nova” da idéias socialistas; Jorge Amado marca a fase inicial de sua produção 

motivado pela necessidade da utopia e pela obediência ao socialismo, ao mesmo tempo em 

que faz do romance de tese e da explicação naturalista as balizas da composição, procurando 

criar quadros ficcionais que representem o social numa forma autenticamente verossímil. 

Do ponto de vista estético-formal, poucas inovações podem ser apresentadas, com 

exceção para a incursão do cordel e de poemas em romances como Jubiabá (1935) e Terras 

do sem fim (1943), textos que prenunciam a capacidade do autor em conferir mobilidade ao 

código literário e melhor articulá-lo, de certo modo, até demonstrando as ilusões ideológicas 

que faz um gênero ser legítimo e outros não. 

Em fins dos anos cinqüenta, suas obras continuam a abordar a esperança, a 

liberdade, a originalidade. Todavia, o projeto político partidário, o veio naturalista e 

documental abrem espaço para a observação do povo nas suas imprevisibilidades, sem 

pretensões ortodoxas, rumo às vivências culturais inesperadas, descontínuas, rizomáticas.33 É  

o momento do escritor se sobressair, no instante em que a expressão engajada do político e 

militante entra em fase crepuscular. 

 

 

1.2 De como um capitão de longo curso, cansado de guerras, soube romper com os 

ásperos tempos até pastorear a noite numa tenda dos milagres. 

 

                                                 
32 Durval Muniz de Albuquerque, no livro A invenção do Nordeste e outras artes, compreende a produção de 
Jorge Amado como discurso fundamentado na criação de um espaço topogeográfico e biopsicossocial 
denominado Nordeste. O autor baiano, juntamente com outros artistas da música da pintura e do discurso 
político, teria ajudado na formação do imaginário nordestino e exaltado, em suas obras, um Nordeste particular 
que se universaliza – num primeiro momento – pela observação marxista, para depois se particularizar num 
exotismo que exalta a mestiçagem como marco da identidade do brasileiro. Na análise seguinte, não se entra em 
discussão sobre a validade do Nordeste expresso por Jorge Amado.  Tão somente, averigua-se a relativização dos 
encontros culturais, as tensões e reconversões sofridas pelas culturas e representadas na obra em análise. Cf. 
Albuquerque (1999). 
 
33 O conceito de rizoma, centralizado nas idéias de Deleuze e Guatarri, foi tomado de empréstimo do campo 
semântico botânico, para designar a forma não hierárquica, desordenada, caótica, não-centrada e não linear de 
organização, de pensamento ou de escrita. Cf. Silva (2000a). 
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“Agora eu lhe pergunto, professor: é fácil conciliar teoria e vida, o que se aprende 

nos livros e a vida que se vive a cada instante? (AMADO, 2001c)”. Com essa pergunta Pedro 

Archanjo, personagem principal de Tenda dos milagres (1969), parece resumir a mudança de 

rumo realizada pela obra de Jorge Amado depois de Os Subterrâneos da liberdade (1954). 

 Ao tom panfletário, por vezes proselitista e doutrinário, com ênfase na divulgação 

dos paradigmas marxista, segue-se o surgimento de uma expressão textual que deixa de lado o 

compromisso com um “mínimo de literatura” para um “máximo de realidade” (AMADO, 

2001a) 34 e chega à ampliação dos mecanismos estéticos, à maior liberdade discursiva que se 

faz notória quando o rigor do romance de tese é suavizado e o autor confecciona textos onde 

tanto a forma como o conteúdo apontam para relativizações. Estas, em grande parte, 

originam-se da capacidade que o romancista possui em transitar entre a prosa documental, 

naturalista e didática e os acordes do lirismo poético, do subjetivismo e do ressurgimento de 

linhas temáticas, relegadas ao esquecimento, agora partícipes daquilo que produz. 

A crítica não entra em consenso quando a natureza dessa mudança. Alguns a vêem 

como radical, outros, como mera continuidade. Para Bosi (1970), são crônicas “amaneiradas” 

e costumes provincianos dissolvidos no pitoresco, no apimentado do regional. Para 

Albuquerque (1999), Jorge Amado continua preso às concepções de etnicidade, revalorizando 

à raça, do ponto de vista cultural e psicológico, na medida em que defende a mestiçagem 

como um ponto de partida para personalidades sincréticas sem se ater ao nível psicológico das 

personagens. 

Por vieses díspares, estudiosos como Manzatto (1994, p.98) entendem que não há 

descontinuidades ou pieguice nesse segundo momento: “não existe ruptura entre as duas fases 

da literatura de Amado, entre o narrador social da primeira fase e o escritor sorridente da 

segunda. Mesmo porque, tanto em uma como em outra, o que transparece de sua literatura é o 

engajamento pela liberdade”. 

Roger Bastide (1972) comunga com Manzatto dessa opinião. O sociólogo não vê 

contraponto entre a fase declaradamente mais engajada e os romances que a seguem. Para o 

sociólogo, o objetivo de trazer o povo para a literatura persiste, acrescido de elementos novos 

como: o tom caricatural com que as vivências da sociedade burguesa e capitalista passam a 

ser representadas, a ênfase na utilização do maravilhoso, na negação à racionalidade e nas 

relativizações do discurso do narrador que não se mostra como porta-voz exclusivo da 

verdade.  

                                                 
34 Frase de abertura do romance Cacau (1933) exaustivamente usada pela crítica para condenar a “pouca” expressividade 
estética do autor. 
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Entre tantas interpretações possíveis a essa aparente mudança de “trilha”, elege-se a 

análise de Portela (1972), cujo estudo permite observar cinco tempos específicos na produção 

romanesca amadiana. Tais fases não são marcadas pela ruptura, mas sim, pela reiteração 

aprofundada que culmina no “tempo de motivação pluridimencional”, 

 

Caracteriza-se nitidamente um processo em cadeia, onde os elos anteriores 
condicionam outros elos que vão sendo subseqüentemente enriquecidos. 
Esse processo divide o plano da execução em cinco tempos nitidamente 
demarcados, e que seria o tempo da elaboração motivadora, o da motivação 
baiana, o da motivação telúrica, o da motivação política e, finalmente, o 
tempo da motivação pluridimencional (Op.cit., p.72).  

 

 

É, pois nesse tempo de motivação “pluridimencional” que Jorge Amado começa a se 

aproximar da nova narrativa literária brasileira, pós-década de sessenta. Nesse instante 

produtivo, o autor direciona aquilo que compõe a uma feição estético-formal pautada na 

interconexão entre os códigos literários vanguardistas e os valores artísticos cultivados no 

Brasil sob o rótulo de folclórico, ultrapassado, popular.  

Desse modo, o escritor se envereda pela vertente do “super-regionalismo” que, 

segundo Candido (2006 a, p. 195), 

 

É uma florada novelística marcada pelo refinamento técnico, graças ao qual 
as regiões se transfiguram e os seus contornos humanos se subvertem, 
levando os traços antes pitorescos a se descarnarem e adquirirem 
universalidade. Descartando o sentimentalismo e retórica; nutrida de 
elementos não-realistas; como o absurdo, a magia das situações; de técnicas 
antinaturalistas, como o monólogo interior, a visão simultânea, o escorço, a 
elipse – ela implica não obstante aproveitamento do que antes era a própria 
substância do nativismo, do exotismo e do documentário social. 

 

 

Ou seja, a mistura, em processo de hibridação, da dependência literária européia 

com a criatividade local assim revigorada.  

Gabriela, cravo e canela: crônica de uma cidade do interior (1958) assinala o início 

do percurso no que toca à perspectiva da libertação do povo enquanto projeto – entendido, 

nesta análise, como o eixo comum da produção do autor durante as décadas em que esteve 

atuante. 

A história da retirante que chega a Ilhéus para encantar a todos, cruza-se com a 

formação da própria cidade, o apogeu e declínio dos coronéis, os conchavos políticos, a 
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mudança operada nos valores e códigos morais do local. Assim, Gabriela, cravo e canela35 

representa uma libertação romanesca, desenvolvida quando o escritor  desloca o plano da 

construção narrativa do mero didatismo comunista – cuja ênfase nas classes e na coletividade 

tipifica as personagens – e alcança efeitos estéticos no romance “de costumes”, quando 

condensa habilmente o social à literatura, quando mescla a poesia à prosa, enfim, quando faz 

uso de procedimentos que trazem ao texto à feição literária, tantas vezes sucumbida.  

As vivências da moça Gabriela em busca da liberdade, de uma liberdade só sua, 

dentro de seus moldes e parâmetros, é também a personificação da liberdade do povo, a crítica 

às instituições, o combate pelo humanismo otimista em muito distante dos referenciais 

teóricos impostos por teorias partidárias. 

Em 1961, o autor lança Os Velhos marinheiros: duas histórias do cais da Bahia. 

Trata-se de uma coletânea de novelas – mais tarde publicados em edições isoladas – A morte 

e a morte de Quincas Berro d´Água e Os velhos marinheiros.  Em ambos os textos, 

críticas às instituições burguesas são proferidas pelo viés do humor. No primeiro, tem-se a 

descrição de um velório, onde a hipocrisia e os modelos sociais são ridicularizados graças à 

inserção de elementos do realismo maravilhoso e à criação do herói picaresco personificado 

em Quincas, metáfora da liberdade individual, longe dos paradigmas civilizatórios. O 

segundo, traz de volta o tema do mar, as travessias tão presentes em Mar morto, em Terras 

do sem fim, em Capitães da areia. Aqui, Jorge Amado esmera-se nos efeitos cômicos e cria 

a imagem de um homem aposentado que, de um instante para outro, é agraciado com um 

título sem merecê-lo. Novamente a crítica à sociedade pequeno-burguesa, pautada na 

burocracia e na pompa, é lançada. 

Em 1964, é a vez do livro Os pastores da noite, união de três contos entrelaçados 

pela retomada de personagens. Narra a história dos amigos Massu, Cabo Martim, Curió, pelas 

ruas de Salvador, sempre rodeados de capoeiristas, cafetinas, malandros e prostitutas. O 

primeiro microrrelato cobre o insólito casamento do Cabo Martim com Marialva, a paixão de 

Curió pela mulher do melhor amigo, a separação de Martim e Marialva, e, por fim, a morte 

prematura de Otália apaixonada pelo cabo. O segundo episódio fala dos preparativos do 

batizado do menino Felício, filho de Massu com a negra Damiana.  

Amplas referências aos rituais do candomblé e a participação definitiva de orixás, 

filhos e filhas-de-santo na concretização da cerimônia, dão a tônica dessa composição. Nessa 

obra Jorge Amado realiza, efetivamente, incursões no âmbito religioso de matriz africana.  Se 

                                                 
35 A primeira edição do romance, 20.000 exemplares, foi esgotada em quinze dias. Cf. Tavares (1969). 
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nos romances anteriores – Jubiabá, Mar Morto, Capitães da Areia, Terras do sem fim e 

Gabriela – a religião afro-brasileira aparecia como coadjuvante, aqui ela é potencializada, 

pois o autor se esforça em desmistificar os ritos litúrgicos dessa prática a partir de alusões às 

cerimônias, às comidas dos santos, às cores de cada orixá36, enfim, às hierofanias37 que 

circundam os rituais. Percebe-se ainda, um enfoque inicial sobre o problema do sincretismo, 

sobre o patrimônio mestiço-religioso inerente ao povo brasileiro, sobre a supremacia do 

sagrado africano a nortear a vida de Massu e seus familiares. 38 

O terceiro momento coloca o povo como agente do próprio destino e traz, ao plano 

literário, a invasão de espaços urbanos, a carência de moradias e infra-estrutura, a sanha dos 

políticos e a influência dos orixás que se personificam para ajudar a população a encontrar  

seu espaço. 

Em 1966, Jorge Amado publica Dona Flor e seus dois maridos: espantosa batalha 

entre o espírito e a matéria. 39   No longo romance, o autor tece críticas à sociedade burguesa e 

seus códigos repressores, tantas vezes preconceituosos, e que, normalmente, acarretam a 

infelicidade de seus membros. A história da professora de culinária Florípedes40, o embate 

moral vivido por ela ao trair o marido vivo com o marido morto e, por fim, sentir-se completa 

                                                 
36 Na grafia das palavras de origem africana, adota-se, nesta dissertação, o “aportuguesamento” do termo, por 
considerar que eles já se encontram em uso efetivo no idioma e não podem ser vistos como formas “estranhas” 
ou “exóticas”. Portanto, não será utilizado nenhum tipo de marcador. 
 
37 Deve-se o conceito de hierofania a Mircea Eliade (2001). O termo reporta-se as maneiras de o homem entrar 
em contato com manifestações do sagrado. As hierofanias são as manifestações do sagrado a partir de uma 
realidade apreensível pelos humanos. Cf. Eliade (2001). 
 
38 O fim da década de cinqüenta marca um maior envolvimento do autor com as religiões africanas, pois, se ele 
já era ogã de Oxóssi no candomblé de Procópio Ferreira, agora é consagrado com um oloiê, um dos mais altos 
títulos da cosmologia afro-brasileira. Vem a ser um dos doze obás de Xangô no tradicional terreiro Axé Opô 
Afonjá.  Jorge Amado é agraciado como Obá Arolu, ou Orolu, um Obá de direita, com direito a voto e a 
deliberações junto ao candomblé, espécie de conselheiro civil e administrativo do terreiro. Ainda é responsável 
por ajudas financeiras nas festas dos santos. A cerimônia de confirmação como Obá Otum Arolu, do Axé Opô 
Afonjá, ocorreu no dia 2 de julho de 1959.  O título de Obá consiste numa criação do candomblé de São Gonçalo 
– Axé Opô Afonjá – no ano de 1937 – quando o terreiro esteve sob a liderança da ialorixá Mãe Aninha, filha de 
Xangô. O cargo, provavelmente, foi criado com o intuito de garantir a continuidade do culto ao orixá Xangô, 
patrono do terreiro, quando a ialorixá não mais o dirigisse. É um posto hierárquico atribuído aos doze 
“ministros” do orixá da justiça. Seis deles devem sentar à direita da ialorixá (obá-otum) e seis à esquerda (obá-
ossi). Além de Obá de Xangô no candomblé de São Gonçalo, Jorge Amado ainda recebeu o título de Ogã de 
Iansã no Candomblé da Goméia – Rio de Janeiro. Cf. Amado (1981). 
 
39 Dona Flor e seus dois maridos alcança a vendagem de 75.000 exemplares em primeira edição. Cf. Tavares 
(1969). 
 
40 De acordo com Goldstein (2002, p. 110), “Dona Flor surgiu de um caso relatado pelo poeta Álvaro Moreyra, 
em 1933, sobre o problema da irmã de um amigo seu: viúva de um jornalista boêmio, que se casou com um 
comerciante português. Sendo, porém, de religião espírita, via o ex-marido querendo deitar-se com ela toda 
noite. Deste antigo caso, surgiu, em 1966, o núcleo da trama de Dona Flor e seus dois maridos.”  
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quando dividida entre os dois, marca a tomada de consciência das liberdades individuais já 

proferidas em Gabriela e que agora se somam ao realismo maravilhoso, à comicidade, à 

descontração e à própria atitude de relativizar as verdades narradas.  

Data de 1969, a publicação de Tenda dos Milagres. No romance, Jorge Amado 

aborda mais profundamente a questão da mestiçagem racial e da mestiçagem cultural inerente 

ao povo brasileiro. Nele a ciência positivista, determinista e eugênica, propagada pelos 

estudiosos de fins do século XIX e ainda em evidência no pensamento brasileiro durante o 

século XX, é duramente questionada. O personagem principal, Pedro Archanjo, autodidata e  

assíduo da “universidade da vida” “nas ruas do pelourinho”, é reconhecido por “sábios” 

cientistas do exterior como notório autor de obras reflexivas sobre a questão racial brasileira 

(AMADO, 2001c).  

Eleito pelo próprio Jorge Amado como seu melhor romance, o texto mostra a 

influência, a contribuição e a permanência da cultura transplantada da África na diáspora 

brasileira. É um canto de amor à mestiçagem e à Bahia, à cultura negra que vai da cozinha ao 

candomblé, e serve de aprofundamento a temáticas da religiosidade mencionada em outros 

textos como: Jubiabá, Gabriela, Mar Morto, Capitães da areia, Os pastores da noite. 41 

Tereza Batista cansada de guerra (1972) é o terceiro romance amadiano 

protagonizado por mulheres. Assim como Gabriela e Dona Flor, Tereza lança ao mundo seu 

brado de coragem e luta para vivência do amor, da solidariedade, da gratidão inerentes ao 

povo humilde. Vendida logo cedo pelos pais, a menina Tereza batalha a vida em busca da 

felicidade, seja traindo o seu dono com o jovem Daniel, seja presa na cadeia ou num convento 

donde é resgatada pelo coronel Emiliano Guedes, cuja idade é bem avançada em relação à 

Tereza, mas que passa a ser seu amante e, inclusive, morre nos braços da jovem após uma 

noite de amor.  

Com esse experiente companheiro, Tereza aprende a força do “rebenque” e da 

“rosa” (AMADO, 1978m), aprende a amá-lo mesmo no sofrimento de não poder ter um filho, 

já que se obriga a abortar para não contrariá-lo. No entremeio do romance, em ritmo de ABCs 

cordelistas, Jorge Amado traça a saga dessa heroína do povo que luta contra a bexiga negra, 

                                                 
41Uma leitura realizada por Goldstein (2003) entende as personagens de Tenda dos Milagres como 
representações caricaturais de personalidades envolvidas em debates sobre raça e etnia protagonizados na 
universidade da capital baiana. Para a autora, Pedro Archanjo pode ser associado ao estudioso Manuel Querino e 
o médico Nilo Argolo ao também médico Nina Rodrigues.  Nesse esteio, o romance amadiano apresenta um 
feição alegórica da sociedade. Tal postura põe em evidência o caráter denunciativo da ficção que, pela sátira, 
ridiculariza o social. 
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que lidera as prostitutas numa greve, que é símbolo de coragem e ousadia na busca dos seus 

ideais e de seu homem: Januário Gereba.  42 

Ainda no filão de heroínas saídas do seio do povo e por ele estabelecendo combates, 

Tieta do Agreste (1977), contando a história de Antonieta Esteves nas praias de Mangue 

Seco, desobediente aos padrões rígidos da moral interiorana e vivendo uma sexualidade 

zoomorfizada nas areias e coqueirais. É a história da menina vítima da intolerância familiar, 

que desde cedo aprende a usar o corpo para adquirir poder. Quando adulta, volta à Santana do 

Agreste para lutar em prol das paisagens naturais e espalhar a sua “luz” contra o preconceito e 

o falso moralismo da sociedade. 

É um romance engajado à questão do progresso e do meio ambiente podendo ser 

lido como um prenúncio dos debates sobre o desenvolvimento sustentável. Nele, Jorge 

Amado também critica a sanha dos políticos que põem em risco as reservas naturais, como no 

caso, o ecossistema de Mangue Seco. Vale salientar que o romance tece um longo panorama 

em relação às possibilidades da mulher viver e buscar a felicidade. Seja pela sexualidade, pela 

libertação dos padrões, pela acomodação aos padrões ou pela submissão inconteste ao marido, 

as mulheres que circulam na trama servem de alerta a proposições teóricas redutoras ou 

paradigmáticas em relação ao gênero, em tempos marcados pela profusão dos debates e 

conquistas do feminismo. 

Farda, fardão, camisola de dormir: fábula para ascender uma esperança (1979) 

desloca-se do eixo do Nordeste e é ambientado no Rio de Janeiro. Na obra, Jorge Amado 

narra a insólita batalha protagonizada por dois acadêmicos liberais na tentativa de impedir a 

eleição de um chefe de polícia e de um general militar para Academia Brasileira de Letras.  

“Um romance centrado no combate ao nazismo e ao fascismo ou, se preferirmos, centrado no 

combate de todo tipo de autoritarismo, todo tipo de ditadura e censura” (MANZATTO, 1999, 

p. 108). 43 

Em 1984, é a vez de Tocaia grande: a face obscura. Nesse texto, têm-se uma 

retomada das propostas iniciadas em Cacau, Terras do sem fim, São Jorge dos Ilhéus e 

Gabriela, cravo e canela. Nele Jorge Amado descreve a formação da cidade de Pirangi, pela 

ótica do povo e traze para  literatura os aspectos obscuros da conquista, da formação de uma 
                                                 
42 Em 1976, o autor envia para a editora Record os originais de uma fábula infantil escrita em 1948, para seu 
filho João Jorge. Trata-se de O gato malhado e a andorinha Sinhá, texto que expressa, através da visão 
fabulística, o amor impossível entre um gato e uma andorinha. Novamente a temática da liberdade, da 
desobediência às regras é o eixo temático da produção que transborda em lirismo. 
 
43 A bola e o goleiro (1983) é outro texto amadiano voltado para o público infantil seguido ainda, de O Capeta 
Carybé (1986), em homenagem ao pintor argentino, ilustrador de muitas das suas obras. 
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cidade, as muitas vidas ceifadas e os sofrimentos, a busca pelo quinhão e por um lugar ao sol, 

sem, contudo, direcionar a revolta dos cacaueiros às lutas econômicas ou apontar respostas 

imediatas para obtenção da liberdade. É mais um romance de contestação naquilo que relata: 

“dizendo não quando dizem sim” (AMADO, 1984). 

Em 1988, ano do centenário da abolição da escravatura no Brasil, o autor lança o 

livro O sumiço da santa: uma história de feitiçaria44, considerado pelo próprio autor como 

uma de suas obras de configuração melhor articulada. Nele salienta-se a perspectiva de 

hibridação sofrida tanto pelo catolicismo como pelo candomblé. Novamente a questão 

religiosa, trabalhada em obras precedentes, é o eixo temático, acrescido ainda, de um humor 

que beira o anarquismo e de uma carnavalização das tradições quer seja do candomblé ou do 

catolicismo, enfim, de qualquer ordem modelar que tente erigir normas ou parâmetros a serem 

seguidos.  

Além de romances, fábulas, novelas45, poemas46, peças47 e contos48, Jorge Amado 

escreveu relatos autobiográficos: O menino grapiúna (1982) e Navegações de cabotagem 

(1992), o primeiro, com narrações memorialísticas da infância e da adolescência do autor; o 

segundo, traz a vida adulta com seus interesses, suas histórias, sua participação política, seus 

amigos e pecados, a vida na Bahia com alusões à família e ao convívio com personalidades 

famosas como políticos importantes, fato que foi apontado pela crítica como oportunismo do 

escritor. 

O penúltimo livro publicado por Jorge Amado recebe o título de A descoberta da 

América pelos turcos: romancinho é publicado em 1992, como o autor subscreve na 

apresentação da obra. Nele traça um bem humorado painel da conquista da América, 

metaforizada na personagem Adma rendida ao amor do turco Jamil Bichara. É um livro de 

encomendas em que o escritor não se exime de caracterizá-lo com aspectos regionais 

realçados pela ambientação na cidade de Itabuna. 

                                                 
44 A partir dessa citação não será feita a referência do ano da obra, uma vez que se trata do mesmo texto citado 
várias vezes. 
 
45 A novela Lenita (1929) é obra de Jorge Amado em co-autoria de Dias da Costa e Édison Carneiro, além da 
novela Brandão entre o mar e o amor (1940) em parceria com José Lins, Graciliano Ramos e Rachel de 
Queirós.  Cf. Tavares (1969). 
 
46 Jorge Amado poeta lança o primeiro poema na revista modernista “A luva” no ano de 1927. O livro A estrada 
do mar (1938) é seu primeiro opúsculo de poemas. Cf.op. cit. 
 
47 A primeira obra amadiana com fins dramáticos é O amor de soldado (1944) cujo título inicial foi O amor de 
Castro Alves. Cf.op.cit. 
 
48 Como contista, vale salientar dois de seus contos: História do carnaval (1967), De como o mulato 
Porciúncula descarregou seu defunto (1975). Cf.op.cit. 
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Por fim, em 1999, o autor encerra a produção narrativa com a fábula O milagre dos 

pássaros.  

Em todas as obras, Jorge Amado extrapola, de algum modo, os limites do 

regionalismo percebido nos textos da primeira fase. Percebe-se o esforço contínuo em conferir 

ao que produz essa perspectiva de diálogo, de transporte entre campos e códigos culturais 

antes visualizados como distintos, pois intransponíveis. 

No texto em análise, a consolidação de tal projeto cristaliza-se sempre que transpõe, 

para o nível estético, às imprevisibilidades desencadeadas pelos encontros culturais 

orquestrados pelas vivências humanas, representadas no conteúdo de seus romances e pela 

união da literatura e das formas de arte local em hibridação com o global.  



 

 

   

49 

2 O SUMIÇO DA SANTA: IMPREVISÍVEIS DESCOBERTAS. 

 

Experimentar la totalid-mundo deste el lugar de origen 

consiste em estabelecer una relación y no consagrarse a la 

exclusión. 

                          Édouard Glissant 

 

 

 

  sumiço da santa: uma história de feitiçaria ao contrário de muitos textos de 

Amado, não foi produzido de uma só vez, mas sim, concebido em etapas que 

datam de maio a outubro de 1987 em Paris, no Quai des Célestins, com pausa de quatro 

meses, retomado de fevereiro a julho de 1988, ainda em Paris, e concluído em agosto de 1988 

na Bahia. É a antepenúltima obra do escritor, editada pela editora Record, e o vigésimo 

primeiro dos seus romances. Conforme o próprio autor, em nota de abertura: “projeto de 

romance anunciado há vinte anos, sob o título de A guerra dos santos” (p.x), bem trabalhado 

e construído com esmero.91 

Trata-se de um livro que aborda, em primeiro plano, a questão religiosa, o tema da 

religiosidade de matriz africana tão apreciado pelo autor desde os primeiros volumes de sua 

produção, porque mostra-se engajado na defesa da liberdade religiosa e na valorização das 

práxis sagradas para os filhos da mãe África que, além da força de trabalho, trouxeram para a 

diáspora, um manancial religioso por muitos rotulado com o estigma do preconceito e do 

etnocentrismo. Aliás, a luta pela aceitação das cosmogonias de matriz africana foi uma 

constante na vida do homem, do político e do escritor Jorge Amado. 

Mas aqui, em O sumiço da santa, mesmo trabalhando a temática religiosa, o autor 

não abre mão de um enredo múltiplo, com vários subgrupos entrecruzados, amplo de 

possibilidades de leituras e temáticas, quer seja aquelas já mencionadas em textos 

antecessores, quer seja outras, de caráter inédito.  

Entende-se o enredo como o relato de acontecimentos balizados por algum tipo de 

transformação que o faz tornar-se interessante. “O enredo é um modo de dar forma aos 

acontecimentos para transformá-los numa história genuína.” (CÜLLER, 1999), ou seja, é o 

material apresentado, de modo específico, ordenado a partir de certo ponto de vista e sobre 

                                                 
91 De acordo com Sousa (1999), Jorge Amado escreveu dezessete vezes o primeiro capítulo até chegar à versão 
final. 
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um referencial em particular, o que, na narrativa em análise, é a mistura de aspectos cultural-

religiosos e as tensões advindas dessas interconexões. 

Se a legitimação e a defesa do candomblé92 haviam sido realizadas em textos 

anteriores, em O sumiço da santa, a tensão causada por cosmogonias religiosas em contato 

aparece como marco diferencial, em se tratando do posicionamento eleito pela personagem 

principal, fervorosa defensora dos dogmas católicos, com predestinação a ser filha-de-santo; e 

dos descentramentos sofridos pela cosmogonia iorubá. 93  

A princípio, a semelhança temática com Mar Morto (1936), com Os pastores da 

Noite (1964) e com Tenda dos milagres (1969) evidencia-se, principalmente pelo enfoque 

que é estabelecido: a referência à religião de matriz africana: candomblé 94, na expressão 

nagô,95.  

Mas o que nas obras supracitadas aparece como forma genuína e tradicional de 

vivenciar a fé de matriz africana96, a perfeita obediência ou sintonia das personagens em 

                                                 
92 A palavra candomblé origina-se da língua banto “kandómbilé”, “kandombélé”, significa ação de rezar, pedir 
pela intercessão de, (dos deuses). Deriva-se da forma verbal “kundomba”, “kulomba”, rezar, invocar. No uso 
corrente, designa os grupos sócio-religiosos dirigidos por uma classe sacerdotal, quase sempre liderados por uma 
única autoridade suprema, geralmente chamada de mãe-de-santo ou pai-de-santo, mas que pode ser tratado como 
rumbondo, no caso das nações jeje-minas; de ialorixá ou babalorixá, no caso das nações iorubás; de nengua ou 

tatá nos cultos congo-angola. Cf. Pessoa de Castro (2001). 
 
93 A denominação “filha-de-santo” é a expressão portuguesa usada para designar a iniciada, do sexo feminino, 
em um culto de matriz africana. No uso da expressão, fica clara a associação dessa religiosidade com outras 
religiões, no caso, com o catolicismo, donde o nome santo. Cf. Bastide (2001). 
 
94 Segundo Bastide (op.cit), os candomblés pertencem a “nações” diversas que tentam reterritorializar, em solo 
estrangeiro, a cosmogonia original de um espaço africano perdido pela diáspora. Essas nações perpetuam 
tradições diferentes. No caso brasileiro, observa-se a presença do tronco angola, congo, jeje, queto, ijexá e nagô, 
termo que designa as nações que falavam o idioma iorubá, vindas da Costa dos Escravos e do Benin Oriental. 
Assim, num sentido metonímico, o termo candomblé nagô vai designar o rito religioso que legitima as tradições 
dos povos de língua iorubá que, de acordo com Pessoa de Castro (2001), é um idioma constituída por vários 
falares regionais, pouco diferenciados e concentrados nos territórios limítrofes entre a Nigéria Ocidental e o 
Reino de Queto, no Benin Oriental. “Chamados de ‘ànàgó’ pelos seus vizinhos, termo por que ficaram 
genericamente conhecidos sob a forma nagô”.  
 
95 Em relação ao candomblé queto-nagô, Vainfas (1986) esclarece que é um culto ligado tanto às linhagens 
quanto às confrarias. Nele o orixá era considerado como antepassado da linhagem e cultuado pelos membros sob 
a direção do chefe mais velho, mas havia a possibilidade de certas pessoas, pertencentes ou não à linhagem, 
constituírem uma confraria em homenagem a alguma divindade. O tráfico negreiro rompe a linhagem restando a 
confraria como espaço de ligação aos valores culturais africanos. Surgem os candomblés e esta criação está 
diretamente relacionada ao fato da identidade africana centrar-se na vivência em comunidade. A escravatura dos 
negros representa assim, uma das chaves para interpretar o porquê da manutenção dos traços religiosos: as 
condições adversas, o violento transplante cultural, a tentativa de recriar a África numa terra diferente e a 
necessidade de se “religar” ao transcendente, explicam essa proliferação no momento inicial.  Cf. Vainfas 
(1986). 
 
96 Os candomblés nagô-quetos não são as primeiras formas religiosas de matriz africana vividas no Brasil. A 
chegada das populações negróides da Costa dos Escravos só foi acentuada no final do século XVIII e no início 
do século XIX. Antes, porém, levas de africanos foram transportados de Guiné (séc. XVI) do Congo-Angola 
(séc. XVII) e da Costa da Mina (séc. XVIII). Desses dados, infere-se que a tradição nagô é bem mais tardia do 
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relação aos preceitos religiosos, em O sumiço da santa não se verifica, pois a protagonista é 

apresentada como uma mulher católica empenhada, justamente, em manter-se distante dos 

rituais candomblecistas. 

Percebe-se, pois, um movimento narrativo que vai expandir a visão reducionista ou 

carente de verossimilhança trabalhada nos outros romances. Estes se fundamentavam na idéia 

de virtualizar ao máximo a religião afro-brasileira, assumindo para tanto, um processo 

ufanista, longe de conferir às personagens uma legitimidade, já que, apesar das 

descriminações e interferências de outras religiões, os seres ficcionais mantinham-se no 

atavismo, sem experimentar nenhum conflito. 

 “Criaturas” como Pedro Archanjo, Negro Massu, Guma e Lívia entregam-se aos 

aspectos tradicionais da religiosidade sem demonstrarem nenhuma rejeição, mesmo envoltos 

numa atmosfera social de onde parte toda leva de preconceitos. Aparecem como ícones da 

resistência religiosa, como exemplos de manutenção da identidade africana que não se quer 

ver perdida, como identidades fixas, fechadas e imunes a qualquer tipo de infiltração. Até 

Pedro Archanjo, que se diz materialista, põe-se em defesa dos rituais africanos a fim de 

manter os aspectos culturais que reconhece em decadência. 

Em O sumiço da santa, o envolvimento da personagem principal, em relação ao 

lado místico-religioso de cunho africano, é contraditório, pois o reconhecimento desse 

manancial religioso não se dá de modo harmonioso e nem obedece aos paradigmas 

“tradicionais” do candomblé nagô. Aqui a liberdade de escolha e do convívio entre as 

religiões aparece de maneira conflituosa e o equilíbrio da personagem só irá ocorrer quando  

estabelece uma  atitude de “relação”(GLISSANT, 2002), de rizoma (DELEUZE & 

GUATTARI, 1992), entre modos de sacralidade, porque as identificações que assume 

dirigem-se a várias rotas, sempre em abertura para o outro, sem pretensão de fixidez. 

Nesse sentido, interessante perceber que a história narrada tem início com a vinda de 

uma imagem sacra do catolicismo, mas que guarda consigo uma hibridação, do ponto de vista 

imagético, na medida em que se reporta a um orixá, divindade do panteão afro-religioso. 

Outra característica importante para a leitura de O sumiço da santa é compreendê-

lo como ponto essencial ao projeto amadiano: escrever para / sobre a liberdade do povo. A 

liberdade que se configura como liberdade religiosa, como liberdade artística, como liberdade 

amorosa e como liberdade identitária. 

                                                                                                                                                         
que o candomblé de caboclo, por exemplo. O que explica a supremacia desse culto nos romances de Jorge 
Amado é, certamente, o fato de ele se constituir a expressão religiosa majoritária em Salvador, bem como graças 
à participação do escritor no candomblé de São Gonçalo: Axé Opô Afonjá, pertencente ao grupo supracitado. 
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 Formas e vivências de liberdade sugeridas anteriormente e que agora se unem, de 

um modo pluridimencional, nesse longo romance, assumindo caminhos imprevistos numa 

profusão de ações, que conduzem os seres ficcionais por caminhos diversos, protagonizando 

“um momento em que o personagem escapa das mãos e do comando de seu criador e vai 

sozinho em frente, fazendo o que bem quer e decide – seja homem, seja mulher,” (AMADO, 

1972b) seja ainda, orixá, vivente das conquistas e descontinuidades de um instante de fluxo, 

como é o caso de Iansã/Santa Bárbara 97, ao sair do andor, e singrar rumos inesperados no cais 

da Bahia, adentrando em conventos, personificando identificações múltiplas. Ou o caso de 

Adalgisa, beata espanhola, possuída pelo orixá dos raios e trovões, mas que não abandona a 

crença no catolicismo. 

A temática principal é a impossibilidade de se fixar uma identidade num contexto 

em que as fusões e interpenetrações culturais/simbólicas são favoráveis ao descontínuo. Para 

tanto, o autor cria uma narrativa onde os fatos relatados dividem-se em três microrrelatos 

amalgamados no final, graças à intervenção do orixá/santa católica. 

 O primeiro desses núcleos relata ações que acontecem em apenas quarenta e oito 

horas, “longo de vidas vividas, ao término dos anos sessenta ou nos começos dos anos setenta, 

por aí assim” (p. x). Nesse aspecto, Jorge Amado toma de empréstimo a técnica de Joyce no 

romance Ulysses, e acompanha a vida das personagens durante um anunciado curto período 

temporal. Todavia, em Amado, não se trata de uma criatura em especial, mas de vidas que se 

cruzam no espaço e no tempo de uma quarta-feira, “em intempestivo horário vespertino” até 

uma “sexta-feira das paixões” (Op. cit.).  

O segundo microrrelato tem um alcance de mais ou menos quarenta anos e retrata a 

vida de uma personagem em especial: Adalgisa Perez e Perez. Já o terceiro que acontece 

simultaneamente ao primeiro, ou seja, dentro das quarenta e oito horas, trata de uma história 

de amor entre uma jovem atriz, filha de Iansã e um padre católico. 

Uma preocupação contínua em toda obra romanesca de Jorge Amado caracteriza-se 

no cuidado em datá-la romances. De acordo com Manzatto (1994, p. 117), isso significa 

inscrevê-los em um tempo determinado, situá-los. Assim, ele ratifica a ligação do romance 

com o tempo pessoal, que por sua vez é inscrito num tempo mais geral, um tempo histórico, 

instante em que se constrói a visão do escritor. 

Por esse prisma, é possível entender a importância que o autor estabelece à questão 

do tempo, às vivências do contexto histórico interferindo naquilo que por ele é criado. Daí, 

                                                 
97 Adota-se a grafia “Yansã”, utilizada pelo escritor, quando o texto estiver parafraseando a voz do narrador. 
Contudo, na parte específica da análise, será grafado “Iansã” forma usual do português. 
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não deve ser desconsiderado a explicação dada pelo narrador na nota de apresentação do 

romance: concluído em 1988, mas projetado vinte anos antes, ou seja, em fins dos anos 

sessenta, início da década de setenta. 

 Essa informação evidencia que O sumiço da santa aborda, de modo explícito ou 

implícito, dois contextos temporais marcantes para o Brasil. O primeiro, diz respeito aos anos 

sessenta, instante marcado por intensas mudanças nas esferas sociais, os anos da ditadura e da 

repressão, época em que qualquer espécie de liberdade era tolhida, vigiada. Por outro lado, é 

também um momento de busca pela libertação nas esferas econômicas, no plano artístico, 

enfim uma época que requer a renovação em meio aos aparelhos coercitivos e padronizadores 

de comportamento, “um tempo de ameaças atômicas e de conquista do universo, quando as 

fronteiras da terra se ampliam infinitamente, sem limites” (AMADO, 1978b), tempo em que 

ocorre” a morte do velho, do passado, das estruturas caducas” e o nascimento” do novo, do 

futuro, de um horizonte ilimitado ” (AMADO, 1972a). Já o segundo contexto, reporta o leitor 

aos anos oitenta, tempo efetivo da publicação da obra, momento marcado pela 

redemocratização nacional. 

De outra forma, apesar de situada pelo autor no tempo, a ordem temporal da 

narração é sempre exposta ao fragmento, às idas e vindas, deixando a cargo do leitor as 

articulações entre as ações narradas.  

Antes, porém, de observar as representações desses nomadismos, dessas 

imprevisibilidades e hibridações interferindo na forma e no conteúdo de O sumiço da santa, 

entende-se ser importante refletir sobre as considerações, em nível teórico, daquilo que toca à 

questão da cultura, dos contatos culturais e das metáforas utilizadas para explicar essas 

experiências humanas e literárias, ocorridas numa intensidade e rapidez jamais vividas.  

2.1 Cultura: sinopse genealógica do termo e suas implicações na literatura 

 

Uma palavra, enquanto signo, só necessita ser criada quando faz referência a algo 

exterior, quando procura evocar, substancializar um dado mecanismo do mundo real, ou seja, 

ela se materializa como resposta a determinados questionamentos em momentos históricos 

específicos nos quais são suscitados. 

 Por esse prisma, a noção de cultura e os estudos numerosos que tentam dar conta 

desta complexa área, apresentam-se como realidade quando o ser humano se descobre 
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fabricante cultural e sente-se incitado a transformações advindas das vivências sociais, da 

interação por elas agenciadas. 98 

Como produto da cultura, a literatura e o entendimento que se tem do termo estão 

diretamente relacionados à idéia cultural prioritária em determinada época. Pois, assim como 

as relações sociais não são dadas de forma imutável, mas historicamente produzidas, esses 

termos, produtos culturais, também sofrem alterações semânticas que, numa perspectiva 

cronológica, demonstram a influência do contexto na carga significativa dos vocábulos. 

Segundo Cuche (1999, p. 9), “A noção de cultura é inerente à reflexão das ciências 

sociais. Ela é necessária, de certa maneira, para pensar a unidade da humanidade na 

diversidade além dos termos biológicos”. A idéia de cultura tem sua gênese no pensamento 

ocidental e se origina de um projeto para conquistar, expandir, descortinar novos territórios. 

Do encontro com o diverso, desenvolve-se a necessidade de se pensar a cultura.  

Em face desse posicionamento, o interesse em conceituar a cultura, de forma 

científica, parte da necessidade criada pelos processos inerentes ao colonialismo ocidental, 

quando o olhar da hegemonia européia volta-se às Américas recém-descobertas. 

A cultura, em primeiro nível, é uma concepção essencial ao discurso peninsular-

ibérico que procura classificar o planeta, especificamente depois da segunda onda de 

expansão colonial, levando em conta a etnicidade: pele, cor, lugar geográfico e um sistema de 

signos: língua, alimentação, vestuário, religião, etc. (MIGNOLO 2003). 99 

Utilizado na atualidade para expressar diversificadas idéias e posto sobre “rasura” 

(HALL, 2003), ou sob suspeita (MATHEWS, 2002), o vocábulo cultura é, 

concomitantemente, usado nas ciências sociais e nas áreas de conhecimento que com elas se 

interconectam numa relação de interdisciplinaridade. Nos moldes contemporâneos, 

compreende-se que, 

 

a cultura é uma produção. Tem sua matéria-prima, seus recursos, seu 
“trabalho produtivo”. Depende de um conhecimento da tradição enquanto “o 
mesmo em mutação” e de um conjunto efetivo de genealogias. Mas o que 
esse desvio, através de seu passado, faz é nos capacitar, através da cultura, a 
nos produzir a nós mesmos de novo, como novos tipos de sujeitos. [...]. 
Paradoxalmente, nossas identidades culturais, em qualquer forma acabada, 

                                                 
98 “Agenciar”, no sentido atribuído por Bhabha (1998), reflete sobre a questão de em que medida o ser humano 
pode ser sujeito de suas ações mediante as forças que os controlam.  
 
99 Mignolo (2003), no ensaio A gnose e o imaginário do sistema mundial colonial/moderno, evita utilizar o 
termo cultura, por compreender que fora articulado na essência do pensamento colonialista. Na tentativa de criar 
uma gnose alternativa que partisse do colonizado, usa a expressão “semiose colonial” para dar conta dos 
conflitos gerados pela colonialidade em nível das interações sócio-semióticas.  
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estão à nossa frente. Estamos sempre em processo de formação cultural. A 
cultura não é uma questão de ontologia, de ser, mas de se tornar (HALL, 
2003, p. 41). 
 
 
 

A palavra cultura origina-se da forma verbal colere e do termo latino culter que, 

entre outras concepções, significava relha de um arado. Um dos seus usos primevos data do 

século XIII, quando associada ao cultivo da terra, aos cuidados dispensados ao campo e ao 

gado. Como cognato de colere, tem-se a expressão inglesa coulter. 

Naquele contexto, a cultura era associada a algo cultivado, a terra trabalhada pela 

ação humana, ao cultivo da educação das crianças na capacitação para desempenhar funções 

inerentes à época (WILLIAMS 2007), (CHAUÍ, 2006), (CUCHE, 1999), (BOSI, 1992). 

Assim, nos seus primórdios, denota uma intrínseca relação do homem com a transformação da 

natureza.  

A partir do século XVI, passa a designar a ação de cultivar a terra, deixando a 

concepção de coisa cultivada para se aproximar da realização humana, como ato ou efeito de 

cultivar: o culto que, nesse viés, vem a significar o cuidado com os deuses e monumentos 

históricos. Nessa concepção, a cultura não aparece como contrária à natureza, mas como uma 

segunda natureza acrescida pela educação e pelos costumes com fins de melhorar e 

desenvolver o natural inato de cada um (CHAUÍ, 2006). 

É como fruto dessa perspectiva de educação humana que o vocábulo literatura (do 

latim: litteratura > littera: letra), produto da cultura, aparece no vocabulário inglês no século 

XIV, com o significado de cultura refinada, conhecimento de livros e mecanismos de 

expressão, através da palavra escrita, mais ou menos com o sentido de letramento, utilizado na 

atualidade (literacy) (WILLIAMS, 2007). Essa concepção de literatura se propaga pelos anos 

posteriores até as modificações do termo cultura e de seus produtos ocorridas no século 

XVIII, o século da luzes. 

 O pensamento iluminista inicia o entendimento da cultura como um caráter 

distintivo da condição humana, resultado da educação, da convivência, do trabalho e da vida 

em sociedade. “A cultura, para eles, é a soma dos saberes acumulados e transmitidos, 

considerada como totalidade ao longo de sua história” (CUCHE, 1999, p. 21). “Cultura” – 

escrita com letra maiúscula e sempre no singular – é o diferencial do homem e está arraigada 

em noções evolutivas de progresso e de razão.  
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Nessa vertente teórica, inspirada pela supremacia contextual da França, o termo 

aproxima-se do vocábulo “civilização” refletindo os mesmos processos fundantes e 

conceituais. 

É nesse viés que a cultura vem a desempenhar uma influência considerável em 

relação à literatura. Esta, a literatura, adquire o significado ocidental moderno de escrita 

imaginativa, ficcional, como alerta Cüller (1999), oposto ao modo com que fora trabalhado 

antes de 1800, quando significava “textos escritos” ou “conhecimento de livros”. 

 Somente nessa época, a literatura é compreendida como forma de status, de algo 

adquirido, exaustivamente buscado em modelos, autêntico fruto da capacidade humana 

enquanto diferencial. A concepção encontra justificativa no surgimento da profissão de 

escritor e no declínio do mecenato (WILLIAMS, 2007). Logo, representa o caráter evolutivo 

do esforço humano no encontro da perfeição que virá, principalmente, das relações desses 

seres. Em outras palavras, das interações civis por eles desempenhadas. 

 A literatura, assim como a cultura, passa a ser uma questão de práticas elitistas, com 

base em modelos agraciados com o estigma de “adequados” e dignos de serem reproduzidos. 

Normalmente, esses parâmetros tinham como aporte as noções humanistas do século XVIII e 

o paradigma francês determinava o certo e o errado, tomando para si a missão de divulgar a 

cultura e os produtos culturais franceses, ou seja, escolhidas pela elite francesa, como 

“práticas por excelência”. Segundo Williams (Op.cit, p.256), “todas as obras incluídas na 

órbita da cultura refinada passaram a ser descritas como literatura e todos os interesses e 

práticas correspondentes como literários”. 

A civilização e a cultura como sinônimos e complementares são, portanto, utilizados 

por pensadores e burgueses do século XVIII para definir um processo de melhoria das 

instituições, da legislação, da educação e dos produtos culturais. Disseminar “esta” civilização 

a todos os povos, a fim de proporcionar, mesmo aos “selvagens”, o ingresso num mundo 

culturalmente civilizado, configurava o projeto maior (CUCHE, 1999, p.22).   

A postura essencialista e universalista cria a dimensão de saber culto e gera a 

distinção entre práxis cultas e incultas. A partir dessa nova perspectiva, a literatura 

encaminha-se para a separação, para o surgimento de um campo específico onde seriam 

fixados os limites da “literariedade” e assim, o literário galga, finalmente, o degrau de prática 

especializada, com caracteres próprios, desenvolvida por um especialista, o “escritor”, e chega 

ao sentido mais usual, aquele definido pela concepção ocidental moderna: literatura como 

arte, como escrita imaginativa.  
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Em se tratando da literatura brasileira, observa-se a tendência à imitação do cânone 

tradicional europeu como essência perseguida pela insipiente manifestação artística local, ao 

passo que as formas de arte dos autóctones e, posteriormente, dos africanos, viam-se à mercê 

de uma complexa rede degenerativa, cujo escopo maior era desqualificá-las ou rotulá-las 

enquanto expressões atrasadas, porque não correspondiam aos parâmetros ibéricos. 100 

Em contrapartida ao posicionamento que vê a cultura como produto evolutivo da 

civilização, os estudiosos alemães observavam que as relações culturais são particulares e 

estão relacionadas ao tempo e ao espaço. Para eles, cultura tornava-se sinônimo de história e 

de característica de um dado povo (CHAUÍ, 2006, p.107). 

Cultura, patrimônio de uma nação, é o paradigma para o mito da unidade fundadora e 

tradicional de um todo coletivo, é o contraponto surgido entre os estudiosos alemães no 

século XIX. Essas análises culminam em debates orquestrados pelos pensadores germânicos e 

demarcam as duas dimensões que serviram de “norte” às reflexões da cultura nas ciências 

sociais no limiar do século XIX. 

Pela literatura em geral e para expressão artística brasileira em particular, a idéia de 

cultura como especificidade nacional funcionará como instrumento na formação identitária do 

país, erigindo obras que irão buscar um diferencial para a literatura, no que diz respeito, 

essencialmente, ao conteúdo. É nesse aspecto que surge a valorização do índio, e, depois, a do 

mestiço como símbolos particulares e culturais da nação. 

A alternância de foco que leva a cultura e seus produtos da evolução à 

particularização resultou no desenvolvimento de estudos que ora observavam a humanidade 

pela ótica evolucionista, ora pela supremacia da diversidade. Os debates filosóficos 

orquestrados pelos franceses e alemães, nesses dois âmbitos, são essencialmente normativos, 

ou seja, procuram explicar como se dá a apreensão ou o significado da palavra.  

O conceito de cultura e da literatura, como produto artístico da cultura, propagaram-

se durante o século XIX e mantiveram-se em evidência nos debates da etnologia e da 

sociologia, sempre alternados entre a cultura como assimilação educativa ou como 

singularidade tradicional de um povo e a literatura como imitação ou como busca de uma 

definição localista.   

Nesse clima maniqueísta, chega-se ao século XX, e o problema sobre a feição 

cultural do brasileiro encontra na literatura um suporte para ampliação, pois a arte literária 

                                                 
100 Vale observar, por exemplo, a incipiente participação dos códigos artísticos indígenas e africanos nos manuais 
que versam sobre a arte brasileira. Tal ausência impõe um silenciamento a um tipo de arte que existiu e que 
existe, mas que não é considerada porque extrapola o universo cultural do europeu. 
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parece tomar consciência de que, como expressão cultural, está propícia à mudança, às 

influências oriundas dos contatos. Estes colocam em dúvida tanto a noção evolucionista 

quanto à particularista da cultura que passam a caminhar sob o signo do questionamento.  

Os nomadismos intensificados no início o século XX desarticulam as certezas, 

porque colocam à prova o entendimento da cultura com modo de vida específico de um povo, 

organizado e fixado nos domínios de uma nação.  

A partir desse contexto, criam-se novas percepções e a cultura começa a ser 

compreendida pelo prisma das descontinuidades oriundas das interconexões mundiais 

desorganizadoras de qualquer forma de pertencimento estável. Ou seja, como uma questão de 

escolha, posto que os contatos e os fluxos propiciem o desgaste total das particularidades e 

assim,  

 

Y lo que pasa realmente en el mundo es que se crean micro y macroclimas 
de ineterpenetración cultural y lingüística. Y cuando esta interpenetración 
cultural e lingüística es muy acusada, entonces los antiguos demonios de la 
pureza y del antimestizage persisten y prenden esas bocas infernales que 
arden em la superfície de la tierra (GLISSANT, 2002, p. 21). 

 

 

Ao vivenciar contextos de interpenetrações, a literatura brasileira protagoniza uma 

tensão constituída pelo desejo de se fixar uma identidade literária em consonância com os 

valores nacionais, com o reviver particularista, mas ao mesmo tempo, aberta ao diálogo com o 

estrangeiro, com o moderno, ícone da evolução.  

Assim, as vivências culturais, de certo modo, fomentaram a alternância de foco do 

literário que passou a refletir, ou mesmo a contestar, esse conflito acentuado na década de 

sessenta, quando surgem os Estudos Culturais e iniciam um processo analítico dos produtos 

da cultura, dos produtores e agenciadores dela e de como eles se organizam numa realidade 

nômade. Um dos seus principais objetivos é, 

 

Compreender o funcionamento da cultura, particularmente no mundo 
moderno: como as produções culturais operam e como as identidades 
culturais são construídas e organizadas, para indivíduos e grupos, num 
mundo de comunidades diversas e misturadas, de poder do Estado, 
indústrias da mídia e corporações multinacionais (CÜLLER, 1999). 

  

 

  Como produção cultural, a literatura canaliza esse conflito. Como produto da 

cultura, é espaço para lutas em que o próprio entendimento da literatura –  legitimado pelo 
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cânone tradicional europeu – é questionado. Porque a literatura é permeada pela a 

instabilidade e pelas imprevisibilidades estabelecidas graças às relações culturais. Nesse 

aspecto, a arte literária é palco para a apresentação do novo e território de auto-reflexão, 

conquanto procure articular as novidades que o instante comporta.  

 

 

2.2 Contatos culturais: definição em síntese epistemológica na diversidade dos termos 

 

A consciência de que as manifestações artísticas estão à mercê das descontinuidades 

e postas sob o “olhar” do imprevisível fez com que grande parte das tendências analítico-

literárias legitimadas até meados do século XX se descobrisse insuficiente para explicar um 

produto instável, fluido, adepto à mobilidade. Porque, nesse universo globalizado e instável, 

os tradicionais aportes de afirmação e pertencimento tais como: nação, religião, identidade, 

tribos e castas e, principalmente, teorias são questionados ou desmascarados como entidades 

falhas para pensar o novo. 

As construções simbólicas, que há muito serviram de esteio para erguer barreiras 

entre supostos “universos” culturais e criar estereótipos ou aparatos ideológicos um tanto 

eficientes na tarefa de ocultar a falsa fixidez das fronteiras culturais, descobriram-se 

perturbadas pelas imprevisibilidades e pelo nomadismo. 

Os Estudos Culturais surgem com o objetivo de indagar se a natureza móvel das 

relações humanas interage diretamente com as formas de produção e apreensão da arte e, 

 

em que medida somos manipulados pelas formas culturais e em que medida 
somos capazes de usá-las para outros propósitos, exercendo a “agência”, 
como ela é chamada [...]. Os estudos culturais se detêm na tensão entre o 
desejo do analista de analisar a cultura como um conjunto de códigos e 
práticas que aliena as pessoas de seus interesses e cria os desejos que elas 
passam a ter, e por outro lado, o desejo do analista de encontrar na cultura 
popular uma expressão autêntica de valor (CÜLLER, 1999, p. 51). 

 

 

Dito de outro modo, esses estudos procuram analisar se existe uma relação de fluxo 

e de trocas inerente às relações sociais de grupos distintos em contato e se estas culminam 

num processo de misturas, interação, mestiçagem, adaptações, fusões de práticas, sem 

desconsiderar as perdas ou situações de poder envolvidas nesse processo. Todos esses fluxos 

cabem num termo: globalização, entendida como: 
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Os processos econômicos pelos quais o capital tende a agir globalmente – na 
criação e desenvolvimento de mercados de bens, no recrutamento de força 
de trabalho e no fluxo de capitais financeiros. Nesse processo, as instituições 
políticas do Estado-nação tendem a perder o controle sobre a regulação 
econômica em favor das instituições financeiras internacionais e do poder 
econômico das grandes corporações industriais e financeiras (SILVA, 2000b 
b, p 63). 

 

 

Ainda que seja um conceito cunhado no âmbito econômico, a globalização dissemina 

sua força nas práxis cotidianas e impulsiona os saberes locais a se articularem também com o 

global.  

Nesse esteio, é inegável a perspectiva hegemônica na qual uma das culturas tem seus 

saberes privilegiados em detrimento das demais. Mas, a priori, o que se procura esclarecer é 

que esses fluxos são contínuos e que da inovação oriunda dos encontros surge o imprevisível. 

Hall (2003, p. 59) adverte que: 

 

a globalização tem causado extensos efeitos diferenciadores do interior das 
sociedades ou entre as mesmas. Sob essa perspectiva, a globalização não é 
um processo natural e inevitável, cujos imperativos, como o Destino, só 
podem ser obedecidos e jamais submetidos à resistência ou variação. [...] De 
fato, entre seus efeitos inesperados estão as formações subalternas e as 
tendências emergentes que escapam a seu controle, mas que ele tenta 
“homogeneizar” ou atrelar a seus propósitos mais amplos. 
 

 

Na tentativa de definir ou explicar a globalização e seus reflexos nos diversos 

campos sociais, termos e metáforas são desenvolvidas, estudos e grupos de intelectuais 

voltam-se para as complexas criações orientadas e realizadas pelo contato do humano com 

outro humano. 

Interessante perceber que o universo amplo e metafórico em ampla expansão, no que 

toca às questões de contatos entre práxis culturais, denuncia a fragilidade dos conceitos e a 

própria ambivalência das análises nesse campo em que a complexidade e a descontinuidade 

rejeitam qualquer posicionamento estanque.  

 Burke (2006) pondera que cinco metáforas em particular dominam as discussões. 

Elas são extraídas, respectivamente, da economia, zoologia, culinária e lingüística: 

empréstimo cultural, hibridismo, caldeirão cultural, tradução cultural e crioulização. Mas não 
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desconsidera a existência de variados termos que sobrevivem: fusão, acomodação, 

transferência, mixórdia, ecótipo entre outras, são expressões utilizadas para defini-lo. 

Sem pretensão de dar conta dessa diversidade, expõem-se aqui os conceitos que, de 

alguma forma, mantêm uma ligação direta com os contatos culturais e a interferência destes 

no âmbito da expressão artístico-literária.  

Assim, mestiçagem, no sentido usado por Gruzinski (2001), transculturação, zona de 

contato, crioulização, tradução cultural e hibridação, são termos relevantes para a análise do 

romance em estudo.  

Numa perspectiva atual, o termo mestiçagem, em consonância com os discursos e 

proferidos pelos intelectuais da América Latina, distancia-se das noções depreciativas de raça, 

defendido pelos estudiosos do século XIX 101, ou mesmo da concepção harmônica e cordial 

dos contatos culturais defendidos por Freyre. 102  

O termo é revisitado na atualidade pelos discursos do paleontólogo francês Serge 

Gruzinski. Em O Pensamento mestiço, Gruzinski (2001, p.42) atenta para as incertezas que 

circundam a utilização do termo e esclarece que: 

                                                 
101 Emergente da biologia, o termo mestiçagem designou, no pensamento positivista do século dezenove, a 
passagem da ordem racial pura para a impura ou vice-versa, e serviu de base à concepção de raças superiores e 
inferiores, descaracterizadas pela fusão de traços, numa abordagem negativa. O termo mestiço, a própria 
conceituação de mestiçagem, possuem, especificamente no Brasil, uma historicidade e complexas ambivalências 
de tratamento. Serve para designar situações distintas no decorrer da formação nacional e identificação da 
alteridade da nação recém-formada. Em meados do século XIX, a definição de uma identidade nacional, 
composta principalmente pela alteridade das identificações perante o outro, suscitou a noção de mestiçagem e, 
nesse instante pioneiro de visão ufanista, o mestiço surge como expressão de um elemento inovador, criativo e 
diverso. Posteriormente, uma concepção cientificista e realista perante a mestiçagem racial impõe cautela ao 
pensamente harmônico e de confraternização entre raças na formação de uma nação mestiça proclamado pelo 
ideário romântico-nativista. Arraigados às correntes positivistas de meados do século XIX, Sílvio Romero (1851-
1914) e Euclides da Cunha (1866-1909) tentam explicar a mestiçagem como necessária a um possível 
“branqueamento” e, conseqüentemente, a uma requerida civilidade adquirida num futuro próximo. A evidência 
de um Brasil mestiço seria uma espécie de passagem de um estado de desordem, posto que mestiço, para uma 
fusão étnica que acarretaria à assimilação de traços raciais superiores: a raça branca. Essa noção de mestiçagem 
enquanto processo de branqueamento e de homogeneização da raça brasileira em poucos séculos, foi criticada 
pelo médico e antropólogo Raimundo Nina Rodrigues, para quem a mestiçagem é um processo negativo que 
conduz à degenerescência da raça “superior”, no caso a raça branca, ao entrar em contato com os padrões raciais 
inferiores, a saber: raças negra e autóctone. Em vez de um branqueamento, prevê um “enegrecimento” da 
população. No livro As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil (1894), Nina Rodrigues propõe a 
diferenciação das responsabilidades penais a partir da diferença racial. Cf. Rodrigues (1957). Cf. Munanga 
(2006). 
 
102 Para Freyre (2004), a concepção racial, respaldo para a diferenciação entre povos superiores e inferiores, é 
transposta para uma percepção da cultura como a verdadeira responsável pela diversidade componente da 
humanidade. O estudioso brasileiro dá um passo no que toca ao abandono das teorias raciais amplamente 
defendidas pelos seus antecessores. Freyre entende a cultura como principal justificativa para a diversidade 
humana. Assim, suas perspectivas centram-se na observação do social, interferindo e interagindo na formação 
humana. Porém, a noção de cultura superior é prerrogativa na análise dos contatos, sem desconsiderar a opção 
pela visão patriarcal e paternalista com que tenta suavizar os conflitos e tensões surgidas dos contatos entre 
autóctones, negros e europeus. Tal enfoque contribui com a idéia de uma cultura mais forte em detrimento de 
uma cultura ou de várias culturas mais fracas e, portanto, aptas à aculturação e a serem degradadas em definitivo.  
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Ainda relativamente pouco explorada e, portanto, pouco familiar aos nossos 
espíritos, a mistura dos seres humanos e dos imaginários é chamada de 
mestiçagem, sem que se saiba exatamente o que o termo engloba, e sem que 
nos interroguemos sobre as dinâmicas que ele designa: Misturar, mesclar, 
amalgamar, cruzar, interpenetrar, superpor, justapor, interpor, imbricar, 
colar, fundir etc., são muitas as palavras que se aplicam à mestiçagem e 
afogam sob uma profusão de vocábulos a imprecisão das descrições e 
indefinição do pensamento.  

 

 
Para o supracitado autor, a mestiçagem é abordada como a “conjugação dos 

contrários”, o resultante da “luta” entre a cultura européia colonial e a cultura autóctone pré-

colombiana. É a emergência de uma expressão cultural nova advinda do contato entre dois 

pólos distintos.  

Gruzinski faz uso do vocábulo na tentativa de descrever os resultantes dos contatos 

entre o europeu e o ameríndio, em face da situação colonial, sem considerar a mestiçagem 

como resultado, mas sim como processo imprevisível em que as binaridades não podem ser 

demarcadas. Dessa forma, revela a riqueza inerente à mistura cultural, quando desmistifica a 

concepção evolucionista da cultura e valoriza a “desordem” criativa oriunda desses processos. 

 

Ao juntar abruptamente humanidades há muito separadas, a irrupção das 
misturas abala a representação de uma evolução única do devir histórico e 
projeta luz nas bifurcações, nos entraves e nos impasses que somos 
obrigados a levar em conta. [...]. Nessa perspectiva, misturas e mestiçagens 
perdem o aspecto de uma desordem passageira e tornam-se uma dinâmica 
fundamental (GRUZINSKI, 2001, p. 58-59). 
 

 

A contribuição de Gruzinski consiste na observação da mestiçagem visualizada no 

campo artístico, mas precisamente nas artes pictóricas dos povos americanos em face da 

colonização. Ainda, é relevante a preferência pela noção de mestiçagem ao entendimento do 

sincretismo. Para ele, o sincretismo103 é problemático, porque se forjou o seu uso 

particularmente relacionado ao caráter religioso.  

                                                 
103 Sem pretensão de dar conta do tema, apresenta-se algumas diferenças para o termo sincretismo que, apesar de 
remeter a mistura entre religiões, não foi usado pelos estudiosos com o mesmo significado. No Brasil, por 
exemplo, Nina Rodrigues é um dos primeiros a fazer referência aos contatos entre códigos religiosos sem, no 
entanto, utilizar o termo.  De perspectiva evolucionista, ele discorre sobre a incapacidade do africano de “livrar-
se” das práticas primitivas em favor de um monoteísmo e que o fato dos negros apresentarem uma “aparente” 
credo em relação aos santos católicos acontece graças a algumas equivalências entre as divindades, o que seria 
uma ilusão de catequese”. Arthur Ramos, ao contrário de Nina Rodrigues, vê o sincretismo com base na Escola 
culturalista norte-americana. Para o autor, o sincretismo é o resultado “harmonioso” ocorrido entre culturas e 
práticas religiosas em contato, sendo o sincretismo um resultado do processo de aculturação. No esteio de Arthur 
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Na percepção sincrética, ambíguas concepções se confrontam causando uma 

indefinição problemática no uso do termo que ora designa assimilação, ora designa 

resistência, ora reinterpretação ou mesmo disfarce para a sacralidade oprimida.  

Outro termo que explica o contato entre culturas diversas e das complexidades 

inerentes a esses processos, foi articulado pelo estudioso cubano Fernando Ortiz (1987). No 

segundo capítulo do livro: Contrapunteo cubano del azúcar y del tabaco, Ortiz propõe o 

vocábulo “transculturação” 104 na tentativa de melhor dar conta dos contatos entre culturas 

numa perspectiva de trânsito, de mobilidade entre saberes e valores culturais já tratados pelo 

prisma da aculturação 105. Para o autor (1987, p. 96), a aculturação implica uma supremacia e 

dominação de uma cultura por outra, a transculturação, um movimento, 

 

[...] o vocábulo transculturação expressa melhor as diferentes fases do 
processo transitivo de uma cultura a outra, porque este não consiste somente 
em adquirir uma cultura distinta, que é o que, a rigor, indica o vocábulo 
angloamericano aculturação, mas que o processo implica também, 
necessariamente, a perda ou desligamento de uma cultura precedente, o que 
poderia ser chamado de uma desculturação parcial e, além disso, significa a 
conseqüente criação de novos fenômenos culturais que poderiam ser 
denominados neoculturação. 

 
 
 

A priori, Ortiz (1987) preconiza o surgimento de algo novo, nascido entre as fissuras 

culturais do colonizador e do colonizado; algo projetado para o futuro, numa perspectiva 

dialética criadora da novidade, de um povo mesclado, a partir dos contatos entre dois 

anteriores, num eterno processo, não somente de aquisição ou substituição cultural; mas de 

                                                                                                                                                         
Ramos, Waldemar Valente (1976) vê o sincretismo como “um processo que se propõe a resolver uma situação 
de conflito cultural”. Considera-o como resultado de uma interação cultural que envolve a acomodação entre 
práxis religiosas e a assimilação. Roger Bastide (1971) entende o sincretismo como “princípio de cisão”, ou seja, 
a religiosidade africana entra em contato com o catolicismo, mas não se mistura, os dois códigos existem e são 
praticados em separado pelo mesmo fiel. Nos discursos mais atuais, destaca-se o posicionamento de Kabengele 
Munanga para quem o termo é uma verdadeira síntese entre as práticas africanas e afro-brasileiras. Cf. Ferreti 
(1995). Cf. Rodrigues (1976). 
 
104 O segundo capítulo do livro de Ortiz, publicado em 1940, intitula-se Do fenômeno social da 
transculturação e de sua importância em Cuba. Cf. Ortiz (1987).  
 
105 A aculturação foi um dos primeiros termos utilizados para explicar a situação de culturas em contato, ou 
mesmo o resultante dessas mesclas. Oriundo da escola culturalista americana, o termo pretende explicar a 
transformação dos modos de vida e de pensamento dos imigrantes em contato com a sociedade americana 
(CUCHE, 1999). Na perspectiva aculturativa, o contato entre culturas engloba o conceito de foco cultural, 
aculturação, reinterpretação cultural, assimilação, acomodação, dinâmica da cultura e mudança cultural. Cf. 
Ferreti (1995). 
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transformação em um terceiro, que guarda elementos de ambos e que deles difere em sua 

totalidade. 

A transculturação quer ampliar o universo das ciências sociais, pois direciona o 

enfoque para o encontro entre culturas divergentes e consegue ultrapassar a visão limitada de 

orientação positivista da mestiçagem – proferida no século XIX – cujo escopo maior consistia 

em alçar a raça como paradigma essencial nas engrenagens da mistura entre culturas. Para o 

cubano, a transculturação estabelece relações entre os paradoxos culturais e vê o ser humano 

em sua multiplicidade, em seu potencial ativo e criativo, em suas tensões, nômade na 

transitividade entre valores culturais, desconsiderando assim, as correntes deterministas, 

ancoradas na lei de causa/conseqüência, e exaltando a mobilidade potencial das trocas. 

Nesse âmbito discursivo, Pratt (1999), em Os olhos do império: relatos de viagem e 

transculturação, faz uso do mesmo vocábulo para pensar as estratégias culturais 

desenvolvidas pelos povos subordinados na recepção de uma cultura de natureza 

metropolitana, para evitar “a reprodução da dinâmica de posse e inocência” divulgadas pelas 

premissas da aculturação. Conforme a autora (Op.cit., p. 30), se os povos subjugados não 

podem controlar facilmente aquilo que emana da cultura dominante, eles, efetivamente, 

determinam, em graus variáveis, o que absorvem na própria cultura e no que o utilizam. 

Transculturação é um fenômeno de “zona de contato106“ expressão também cunhada para  

descrever os descentramentos inerentes às culturas, antes concebidas como hegemônicas, 

originais e atávicas.  

 

“Zona de contato” é uma tentativa de se invocar a presença espacial e 
temporal conjunta de sujeitos anteriormente separados por descontinuidades 
históricas e geográficas cujas trajetórias agora se cruzam. Ao utilizar o termo 
“contato”, procuro enfatizar as dimensões interativas e improvisadas dos 
encontros coloniais, tão facilmente ignoradas ou suprimidas pelos relatos de 
conquista e dominação. Uma “perspectiva de contato” põe em relevo a 
questão de como os sujeitos são constituídos nas e pelas relações uns com os 
outros (Op.cit, p, 32). 
 

 

A noção de contato em zonas interativas amplia a observação das relações culturais, 

quando desconstrói a relação binária e polarizada entre dominador e dominado, quando 

entende os espaços entre fronteiras culturais como locus de trocas, fusões, intercâmbios 
                                                 
106 As “zonas de contato” são ainda representadas por outras metáforas, tais como “entrelugar” por Silviano 
Santiago, “lugar intervalar” por E. Glissant, “in-between” por W. Mignolo e S. Gruzinski, “espaço intertisticial” 
por Homi K. Bhabha, “zona de fronteira” por Ana Pizarro e Sandra Pesavento, todas elas refletem que a 
concepção fronteiriça da cultura exige um encontro com o novo numa situação de passagem. 
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pautados na imprevisibilidade. No escopo de suas análises, Pratt ainda faz referência ao 

conceito de “imprevisibilidade”, criado por Glissant (2002), para definir as peculiaridades 

visualizadas no continente americano, local em que os migrantes viveram o fenômeno da 

“crioulização”. 

A contribuição de Pratt sobre a questão do contato limita-se, contudo, a observá-los 

na literatura de viagens, nas influências que os fluxos do continente latino-americano 

transportaram para o ocidente e vice-versa, observando a modificação dos arquétipos 

representados na literatura de informação, especificamente. Já o uruguaio Ángel Rama, 

utiliza-se do vocábulo transculturação de forma mais ampla, focalizando-o como 

característica literária expressa na nova narrativa latino-americana.  

Em Transculturación Narrativa (1982), o autor toma de empréstimo o conceito 

para analisar o “transporte” de influências mútuas entre a arte literária européia e as 

manifestações artístico-culturais dos povos latino-americanos, fundidos nas composições 

produzidas pós-década de sessenta. 

Se para Ortiz o processo de transculturação corresponde a três etapas: uma 

responsável pela deculturação parcial, ou seja, uma perda de elementos vistos como 

ultrapassados; outra, responsável pela reaculturação, que seria a assimilação de elementos 

incorporados da cultura externa; e, por fim, a neoculturação, responsável pela recomposição 

dos elementos sobreviventes da cultura originária articulados com a cultura estrangeira; para 

Rama tal processo também ocorre em níveis nos sistemas literários. 

Em Rama, fica claro que o contexto da década de sessenta é aquele que serviu de 

gerenciador aos processos de transculturação narrativa, orquestrados nas décadas posteriores. 

Porque se foram anos de opressão, foram ainda marcados pelo encurtamento das distâncias e 

pela apreciação intensa do diverso. 

 No âmbito literário, a época representa a tomada de consciência, por parte dos 

escritores latino-americanos, do posicionamento artístico em que deveriam nortear a arte 

produzida: se buscavam as novidades trazidas pelas vanguardas, ou se primavam pelo 

conservadorismo regional, defendido pelos localistas.Os estudos de Rama refletem esse 

contexto e o dilema resolvido por alguns escritores, 

 

Diante do impacto e da pressão modernizadora de inspiração estrangeira, 
são três as respostas dos regionalistas: aceitação absoluta das novas formas 
literárias; a rigidez cultural, que rejeita toda novidade estética, e o que 
Rama define como “plasticidade cultural” de uma produção literária, que 
integra as novas estruturas formais sem recusar as próprias tradições (REIS, 
2005, p. 470). 
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O crítico uruguaio elege o gênero romance como construto literário que melhor 

expressa esse trânsito, haja vista a liberdade formal e as imprecisas fronteiras inerentes à 

composição. Para Rama (1982), é notória a existência de um processo transculturador, 

realizado pelos romancistas latino-americanos pós-sessenta. Este se caracteriza por uma 

dinâmica em três níveis da realização romanesca: o da língua, o da própria estruturação 

ficcional e o das cosmovisões representadas. Ou seja, há um trânsito entre linguagens, entre 

formas textuais e entre experiências mítico-religiosas acionadas numa composição artística 

móvel, nômade, ambivalente. 

 Pela transculturação, a mistura se condensa e ela não é negativa, é um processo que 

ressignifica as antigas tradições sem desconsiderar o legado estrangeiro como essencial na 

formação de uma narrativa que se quer nova, pela união do que era seu com o que era do 

outro e que, desse ponto, passa a ser de todos. 

Outra metáfora explicativa das modificações advindas dos contatos é crioulização. 

Derivada do conceito de crioulo, originariamente usado na situação colonial americana com o 

intuito de definir aqueles que, vindo de fora, eram educados nas Américas, o vocábulo passou 

a indicar tudo aquilo que era transportado ao Novo Mundo depois da “descoberta” espanhola, 

em 1492.  

De uso mais restrito ao universo das misturas entre idiomas e peculiaridades 

lingüísticas, o conceito de crioulização, conforme Glissant, é plenamente aplicável à presente 

situação do mundo em seus variados aspectos, pois  reconhece o planeta como “totalidad-

tierra” , onde não existe nenhuma autoridade orgânica, quer seja identitária ou cultural.  

Diante do mundo como totalidade e motivados pelos fluxos intensificados na 

situação contemporânea, os mecanismos culturais entram em contato, formando um terceiro 

imprevisível, a partir da relação estabelecida pela diferença. 

Para Glissant (2002, p. 31), “ Actualmente, lo más importante es, justamente, acerta a 

descubrir uma poética de la Relación que nos permita, preservando el lugar de origen, 

resguardándolo, abrirlo.” Ou seja, é preciso que as culturas locais encontrem maior interesse 

na relação e no contato do que, propriamente, na manutenção de suas características atávicas. 

Mas para que exista uma relação “es preciso que existan dos o más identidades o entes dueños 

de sí mismos y que acepten cambiar a impulsos del intercambio” (GLISSANT, 2002, p. 44). 

Na concepção de Glissant, a crioulização melhor explica as realidades e as fusões dos 

povos em situação de contato e consegue se sobrepor ao conceito de mestiçagem, 
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Porque la criollización es imprevisible, mientras que los efectos del 
mestizaje son fácilmente determinables. Podemos determinar estes efectos 
en lás plantas mediante esquejes y en los animales mediantes cruces, 
podemos calcular que los guisantes rojos y los quisantes verdes cruzados 
mediante injertos darán en tal generación um determinado resultado e en 
outra um resultado distinto. Pero la criollización es um mestizaje com um 
valor añadido, el que le confiere la imprevisibilidade (Op.cit, p. 21). 
 

 

Em seu trabalho Introducción a uma poética de lo diverso (2002), o teórico 

antilhano procura descrever a situação de contato e de misturas imprevisíveis que acontecem 

na chamada neomaérica 
107, mais precisamente na região caribenha, espaço propício a trocas, 

aos fluxos e às imprevisibilidades, por conta da situação de rota inerente àquela região.  

Embora reconheça a não exclusividade da zona caribenha como território de 

crioulização, Glissant destaca o privilégio do local a partir da sua unidade na diversidade.  

Para o antilhano, existe no Caribe uma espécie de “arquipélago cultural” que evoluirá para 

uma crioulização.  

Assim, são desconstruídas as autoridades orgânicas culturais e as noções de nação e 

região, como organismos fechados, são postas em xeque em prol de um novo ethos, de uma 

nova maneira de estar no mundo. Para o autor, as Américas arquipelizam-se, constituem-se 

regiões além das fronteiras nacionais e restabelecem a dignidade do termo região, para além 

das barreiras das nações. Passam a ser ilhas, mas ilhas abertas ao novo, ao diverso (Op.cit.). 

 O conceito torna-se mais profícuo, na medida em que analisa as manifestações 

literárias – e demais produções artísticas – da “totalidad-tierra” como territórios aptos para 

consolidar a “poética da Relación” ou mesmo como espaços para a desconstrução do 

pensamento de raiz em prol de um “pensamiento del rastro”, como divagação da existência  e 

não como essência ontológica. 

Em face da realidade heterogênea, que tende a subverter os antigos padrões culturais, 

o teórico Stuart Hall também contribui na tentativa de explicar os processos inerentes à 

situação do contato entre distintos na contemporaneidade a quem ele denomina “modernidade 

tardia”. 

                                                 
107 Para Glissant (2002), a Neoamérica é a América da crioulização, da mistura. Para o autor, existem três tipos 
de América: a Mesoamérica formada pelos povos que sempre existiram e que sempre estiveram no continente 
americano: os autóctones; a Euroamérica: a América dos imigrantes europeus que no novo continente 
mantiveram os usos e costumes dos seus países de origem; a Neoamérica: aquela onde ocorreu a mistura do 
autóctone com o europeu, e, posteriormente, com o africano.  O próprio teórico insiste na mobilidade fronteiriça 
entre as três Américas, mas observa a Neoamérica como espaço profícuo para a crioulização.  
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A princípio, o que Hall (2002) tenta estabelecer é a abordagem da tradução cultural, 

como forma de repensar as estratégias criadas para compreender o contato com a diversidade 

em vistas da globalização. 

 Para Hall (Op.cit) a modernidade tardia essencializa as “descontinuidades”, os 

deslocamentos que implicam na desconstrução das verdades estanques e imutáveis, na 

descentralização de poderes, ao mesmo tempo, desmonta as velhas formas tradicionais de 

ordem social como nação, região, identidades fixas, etnias... 

 

A globalização tem sim o efeito de contestar e deslocar as identidades 
centradas e “fechadas” de uma cultura nacional. Ela tem um efeito 
pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de 
possibilidades e novas posições de identificação, e tornando as identidades 
mais posicionais, mais políticas, mais plurais e diversas; menos fixas, 
unificadas ou trans-histórica (Op.cit, p. 87). 
 

 

De certo modo, o que Hall questiona é a antiga acepção de pertencimento cultural 

calcada em pressupostos étnicos ou territoriais, pois na medida em que os fluxos de bens 

culturais entram em contato nas situações da diáspora, o entendimento da cultura, como 

pertencimento a um dado povo, entra em declínio.  

Na contemporaneidade, ao que parece, os aportes culturais não são mais definidores 

de Estados ou representantes de fronteiras demarcadas. Muito mais que delimitar barreiras, 

apresentam-se com espaço de relação, de escolha na diversidade do “supermercado cultural”, 

expressão usada por Mathews (2002) no intuito de definir o comportamento do ser humano 

mediante a variedade de bens culturais ao qual está exposto à luz da modernidade tardia. 

Por fim, tem-se a metáfora da hibridação108 que ressurge como forma de explicar as 

mais diversas interpenetrações e para desconstruir as noções positivista de pureza, elitismo, 

tradição e originalidade. 

                                                 
108 Numa retomada histórica, percebe-se que a hibridação recebeu, desde a sua formulação até os debates 
modernos, um estigma negativo, pautado na concepção biológica de misturas e fusões entre espécies díspares. A 
princípio, a definição usual do termo híbrido remota à origem biológica e botânica. “Em latim, ela indicava o 
rebento de uma porca domesticada e de um javali” (YOUNG, 2005, p.7). Na Antiguidade Clássica, o vocábulo 
encerra todo teor negativo e pejorativo em que foram balizados as pesquisas biológicas, quase todas empenhadas 
em demonstrar a fragilidade de espécies híbridas, a infertilidade proveniente dos cruzamentos. Assim, o termo 
Hybrid aponta para a degeneração, para a inferioridade. Hybrido é o animal estéril formado pela união de 
progenitores de espécies diferentes; bastardo. Fortalecidos pelo aval da ciência clássica, estudiosos europeus 
transferiram a noção negativa do hibridismo do âmbito biológico para o âmbito cultural e étnico, configurando 
formas discriminatórias responsáveis em estereotipar o misturado. Apesar das proposições científicas européias 
em torno da civilidade e superioridade da raça branca e pura, o velho mundo não pode se eximir do contato entre 
povos e das imprevisibilidades que este tende a imprimir. As diferentes práxis que se descobrem numa situação 
de contato obrigam o ser humano a sofrer modificações. A noção de hibridismo, com base nas percepções 
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Trabalhado por Bakhtin para designar a profusão de linguagens sociais na ficção 

romanesca, a hibridação é revitalizada pelos estudos contemporâneos, graças às análises de 

Homi K. Bhabha (1998) e Nestor Garcia Canclinni (2006).  

Inicialmente Bhabha usa o conceito de terceiro espaço para explicar as estratégias 

lingüísticas cuja mensagem entre sujeito e objeto cria um lugar aberto a possibilidades não 

vislumbradas nem pelo emissor nem pelo receptor. No âmbito da cultura e dos contatos 

culturais, o marco teórico permite a desconsideração do binarismo difundido pelo Ocidente 

em tempos da modernidade, já que o terceiro espaço é um “entrelugar” em hibridação, porque 

não pretende ser um resultante, mas algo que engloba e ultrapassa as noções de polaridade 

(BERND, 1998). 

Na ótica de Bhabha (1998), a hibridação é compreendida como a estratégia de 

negociação, em condições de desigualdade políticas, entre dominador e dominado.  Para ele, a 

relação  colonizador/colonizado, dominador/subalterno não deve ser vista de um modo 

estanque em que o subalternizado não encontrará saída para sua práxis, posto que esta, 

essencialmente, encontrar-se-ia numa posição inferior. O teórico alerta para a existência de 

um intervalo entre essas relações, um espaço “intersticial”, uma fronteira onde os saberes 

subalternos, os bens e códigos culturais inferiorizados infiltram-se, numa relação de mistura, e 

penetram no discurso tido como dominante, ao mesmo tempo em que se reorganizam em 

estratégias de poder garantindo a sobrevivência (Op.cit.). 

Nestor Garcia Canclini, por sua vez, desconstrói a perspectiva biologizante e 

negativa associada à hibridação. Consciente do caráter restritivo de alguns termos cunhados 

para explicar o encontro entre culturas, analisa o processo de hibridação para levantar 

questionamentos e abordagens no âmbito dos contatos culturais não somente vivenciados por 

encontros entre raças diversas ou povos geograficamente distintos. Para ele, a hibridação vai 

além, consoante sirva para explicar os processos mais complexos em que diversidades de 

várias ordens se cruzam e se unem na formação de um terceiro imprevisível, que não 

representa um resultado, mas sim um contínuo, num ininterrupto processo de mudança. 

No livro Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade (2006), 

Canclini volta um olhar diferenciado para a hibridação e observa as tensões sofridas pelos 

campos popular, tradicional e massivo. 

                                                                                                                                                         
biológicas, vai, aos poucos, migrando para outros campos de estudos e interferindo em análises que vão do 
lingüístico ao econômico, do musical ao literário, da crítica cultural à antropológica e à sociológica, até chegar 
ao entendimento dos dias atuais.  
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Pela ótica cancliniana, a época pós-moderna configura uma nova forma de se pensar 

a cultura, alheia às concepções clássicas empenhadas em compartimentalizar as formas 

culturais em erudita e popular. Para ele, posicionamentos fechados esforçam-se em enquadrar 

a memória cultural, o capital simbólico de dada comunidade em “blocos” estereotípicos, 

paradigmáticos onde o conjunto binário de práticas apresenta-se alheio às interpenetrações e 

mudanças. 

 Canclini entende que os conceitos de culto, massivo e popular não se sustentam. A 

contemporaneidade tem implicado uma reorganização dessas esferas e uma 

“desterritorialização dos processos simbólicos”, bem como uma demonstração da fragilidade 

presente nas concepções que primam pela polaridade. Portanto, 

 

O culto e o popular, o nacional e o estrangeiro apresentam-se (...) como 
construções culturais. Não têm nenhuma consistência como estruturas 
“naturais”, inerentes à vida coletiva. Sua verossimilhança foi alcançada 
historicamente mediante operações de ritualização de patrimônios 
essencializados (CANCLINI, 2006, p. 362). 
 

 

No contexto ocidental hodierno, as tradições são modificadas, revitalizadas pelos 

fluxos oriundos de variadas esferas e os mecanismos de manutenção e sobrevivência de dada 

práxis cultural passam pela articulação dela com novas formas de consumo e divulgação 

proporcionadas por estruturas híbridas, nas quais o tradicional, o popular, o culto e o massivo 

se interconectam e se modificam graças à situação de contato. 

 Para Canclini (2006, p. 18), “a hibridação não é sinônimo de fusão sem 

contradições, mas sim, que pode ajudar a dar conta de formas particulares de conflito geradas 

na interculturalidade recente [...]”.  

Na definição do termo, o autor atenta para o caráter processual que este comporta e 

assevera a essência híbrida da humanidade que  reside em “ciclos de hibridação.” 

 
 

Entendo por hibridação processos socioculturais nos quais estruturas ou 
práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar 
novas estruturas, objetos e práticas. Cabe esclarecer que as estruturas 
chamadas discretas foram resultado de hibridações, razão pela qual não 
podem ser consideradas fontes puras (Op.cit., p. XIX). 
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Em outras palavras, a hibridação é concebida como tentativa de problematizar as 

articulações que a modernidade estabelece com as tradições que tentou excluir ou superar, ou 

ainda, construir a noção de hibridação para designar as misturas interculturais propriamente 

modernas, entre outras, aquelas geradas pelas integrações dos Estados nacionais, os 

populismos políticos e as indústrias culturais. 

 

A modernidade diminui o papel do culto e do popular tradicionais no 
conjunto do mercado simbólico, mas não os suprime. Redimensiona a arte e 
o folclore, o saber acadêmico e a cultura industrializada, sob condições 
relativamente semelhantes [...]. O que se desvanece não são tanto os bens 
antes conhecidos como cultos ou populares, quanto a pretensão de uns e 
outros de configurar universos auto-suficientes, e de que as obras produzidas 
em cada campo sejam unicamente “expressão” de seus criadores (Op.cit, p. 
22).  
 

 

Em vistas dessas considerações, percebe-se a pós-modernidade como um momento 

de problematizar a noção da cultura dividida em blocos, a saber: popular, culto e massivo. 

Nesse instante, tais prerrogativas passam pelo olhar crítico de pensadores engajados na tarefa 

de esclarecer a natureza ideológica dessas subdivisões.  

A tentativa de subalternizar determinadas práticas e exaltar uma pequena parcela de 

manifestações como próprias e mais condizente com os meandros da civilização, não mais se 

sustenta e o olhar romântico com que uma cultura fora chamada de popular, o caráter 

“missionário” com que a Ilustração norteou a tarefa de incutir saberes num processo 

evolutivo, estão fragilizados. Tudo isso desarticula a noção tradicional de cultura popular ou 

culta, “como totalidade orgânica, fechada sobre si mesma “(CHAUÍ, 1989, p.24).   

Em face desses processos de modificações que a modernidade tardia impõe, o 

conceito de hibridação apresenta maior pertinência no tratamento dessas problemáticas, já que 

não pressupõe a restrição balizada pelos termos sincretismo, associado à abordagem religiosa, 

mestiçagem, que carrega o fardo das correntes sociológicas do século XIX ou, pelo 

pensamento de Gruzinski (2001), numa perspectiva particularista entre o colonizador europeu 

e o autóctone ameríndio e, por fim, a crioulização mais direcionado à mistura entre idiomas. 

Para Canclini, há ainda pertinência para esses termos num âmbito restrito, mas eles 

não conseguem especificar as fusões sofridas entre culturas de bairro e midiáticas, entre 

estilos de consumo de gerações diferentes, entre músicas locais e transnacionais que têm 

ocorrido nos grandes centros urbanos na modernidade. O conceito de hibridação, o processo 

que o termo supõe, “é mais dúctil para nomear não só a combinação de elementos étnicos e 
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religiosos, mas também os produtos das tecnologias avançadas e processos sociais modernos 

ou pós-modernos” (CANCLINI, 2006, p. 24). Ao mesmo tempo, procura enfatizar as 

complexas relações de reconversão nas quais bens simbólicos tradicionais, folclóricos podem 

se reconverter. 

Na perspectiva da hibridação, o popular, o massivo e o culto não estão alheios às 

interpenetrações. O primeiro deixa de ser concebido como o “excluído”, como aquele que não 

tem patrimônio ou que não consegue fazê-lo reconhecido, conservado. Pela hibridação, as 

práxis passam a ser articuladas em novas cadeias interativas descortinadas pelos fluxos do 

contemporâneo, pela reinserção do folclórico, pela versatilidade com que os membros de 

grupos participam de variadas manifestações e se inserem nas fissuras do antes visto como 

puro, culto ou elitista.  

Do ponto de vista da cultura de massa, Canclini expõe a fragilidade do conceito e a 

precariedade das articulações maniqueístas, que designavam os meios massivos apenas  como 

agência de promoção e a divulgação da cultural ao povo desprovido de saberes culturais 

“apropriados”. Aqui, a hibridação articula as modificações da comunicação massiva no 

atendimento às novas demandas do mundo hodierno e se mostra interessada em oferecer aos 

habitantes das sociedades pós-modernas uma matriz de desorganização-organização das 

experiências temporais mais compatíveis com as desestruturações do momento (Op.cit.). 

Nessa lógica, a hibridação pode reconverter o capital ou herança simbólica de um 

grupo em algo novo e essa reconversão se processa graças às novas necessidades que o 

momento proporciona, conduzindo os agentes envolvidos, nos contextos de fluxos e 

intercâmbios, a reorganizarem suas práxis em prol de uma sobrevivência que escapa à mera 

resistência, mas engloba estratégias de trocas com outros campos e outros capitais, com outros 

suportes, formando um novo imprevisível.  

Assim, dentre os termos criados para designar a situação de contato, a hibridação 

melhor corresponde às realidades móveis do mundo hodierno.  

Para as questões suscitadas pelo texto em estudo, esse termo, juntamente com a 

perspectiva da imprevisibilidade de Glissant (2002), com entendimento da transculturação 

narrativa de Rama (1982) e com a noção de mestiçagem de Gruzinski (2001) mostra-se mais 

preciso, visto que, a obra analisada, permite ser lida como representação dessas 

interculturalidades, desses processos híbridos, transculturais e mestiços em variadas esferas 

que vão desde o plano formal ao conteudístico, sem desconsiderar as interconexões entre a 

tradição e a modernidade, enfim uma obra que descortina ao leitor as movências e 

ambivalências de uma realidade que ser quer fluida. 
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3  O SUMIÇO DA SANTA: UM CALEIDOSCÓPIO DE IMPREVISÍVEIS 

HIBRIDAÇÕES. 

 
Inegável audácia de um Autor, 

velho de idade e batalhas perdidas, que ainda 

não conseguiu levar a crítica literária a se 

esporrar de gozo com a leitura de seus cartapácios... 

 
Jorge Amado 

 
 
 

Pensar os processos de hibridação, na situação atual, implica em conceber a 

diversidade de inter-relações que, na modernidade tardia, tende a se desenvolver com maior 

intensidade, mediante aos fluxos entre culturas, práticas e capital simbólico, aqui 

compreendido como o poder atribuído na separação, valorização de elementos culturais numa 

perspectiva hierárquica, que, doravante, na modernidade “líquida” (BAUMAN, 2001), não 

podem ser encarados como expressões estáveis e imutáveis, mas como um processo social à 

mercê de novas e imprevisíveis articulações. 

Deve-se a noção de capital simbólico ao teórico Pierre Bordieu (2004) criador do 

conceito de capital cultural, usado para analisar a desigualdade pelo qual as instituições 

transmissoras de cultura estabelecem e legitimam a subalternidade na divulgação e 

apropriação de saberes (BORDIEU, 2004). 

Em O sumiço da santa, Jorge Amado cria um enredo que, em muitos aspectos, 

contraria a noção de exotismo e de resistência fomentada nos romances anteriores, obras 

conhecidas e estigmatizadas por celebrarem as tradições africanas em solo brasileiro e como 

divulgadoras da Bahia enquanto  locus para reterritorialização (DELEUZE & GUATARRI, 

1992) das práticas africanas revividas pelos povos em diáspora. 

O enfoque estabelecido nas páginas deste romance é inovador, pois discute as 

modificações, conflitos e intercâmbios a que estão sujeitos os habitantes da cidade 

soteropolitana, sem esquecer de demonstrar que as práticas, os símbolos, as vivências desses 

seres estão sempre permeadas por trocas  e imprevisíveis reordenamentos. 

Em face dessa constatação, busca-se demonstrar, nas análises subseqüentes, a 

representação que o literário faz a partir da conjuntura de fluxos descortinada pela 

modernidade tardia. Igualmente, observa-se que o enredo dá margens à interpretação de que, 

vivendo a descontinuidade do instante pós-moderno, o autor galga um passo importante no 

entendimento dos contatos culturais, pois rejeita o modelo polarizado em que um dos lados 

prevalece como uma mera celebração do autêntico ou envolto numa noção de pureza 
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insustentável. De outra forma, a natureza móvel, fundamento das ações narradas, é também 

sentida na estrutura romanesca e nas descontinuidades que o texto encerra já prenunciadas nos 

elementos paratextuias. 

Escrito numa profusão de estilos mesclados e unidos num todo orgânico, O sumiço 

da santa permite ao leitor se envolver nas imprevisibilidades inerentes ao universo de 

hibridação da hodiernidade. De acordo com Schüller (1995, p. 15),  

 

Vemos o processo literário no dilema da negação e da liberdade. A literatura 
é animada por um poiein, um fazer, originário, original, nascente. O fazer 
rasga veredas imprevistas e imprevisíveis, subvertendo por sua própria 
natureza. O fazer diz não quando o comportamento gregário julga sensato 
dizer sim. O fazer não impõe, propõe, desafia, constrói. Híbrido, traz no seu 
corpo sua contradição a do sim e do não. 
 

 

Em vistas desse caráter ambíguo, a obra verificada demonstra, seja na estrutura, ou 

na linguagem e/ou conteúdo, uma natureza agônica, nômade: uma novidade no texto 

amadiano. Nele, presentificam-se misturas em diversificados âmbitos, ousando dizer “não” 

aos atavismos e reconstruindo outras perspectivas das ruínas do que tenta desconstruir, 

estabelecendo uma atitude de relação entre códigos culturais em contatos imprevisíveis. 

As hibridações representadas extrapolam o espaço étnico ou religioso. Em O sumiço 

da santa o que transparece é a tomada de consciência da hibridação no que toca à cultura 

como um todo, numa perspectiva que desmistifica o paradigma da intransponibilidade entre 

os símbolos do culto e da elite, do popular e do folclórico. 

O romance permite observar a fragilidade desses enquadramentos e, ao mesmo 

tempo, projeta um novo olhar à produção amadiana, ela por si só, discriminada, conquanto 

receba o estereótipo de arte popularesca e/ou massiva ou de arte exótica em defesa de uma 

identidade nacional, uma identidade de raiz. 

 

 

3.1 Elementos paratextuais: um prenúncio da hibridação  

 

 

Salienta Gruzinski (2001) que a mestiçagem, observada no plano artístico, dá-se a 

partir de materiais derivados, a partir de crenças truncadas, mescladas, entre códigos em 

contato.  
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A arte literária, mediante a confluência do contato, passa a desempenhar a mistura 

de materiais “externos” ao seu campo específico e esses elementos são convidados a 

dialogarem com a expressão ficcional, com uma intensidade considerável nos textos 

contemporâneos. 

É assim que aparatos alheios à realização ficcional propriamente dita começam a 

ganhar destaque na expressão literária e a crítica tende a melhor observá-los, porque os 

entende como mecanismos que significam e se reportam à ficção numa postura interativa. 

Nos textos de Jorge Amado, é possível observar um cuidado expressivo em relação 

aos elementos “extra-narrativos”, tratados pelo autor com considerável importância e evidente 

relevo, basta analisar, por exemplo, a quantidade de páginas destinada aos paratextos, a 

variedade de suportes, a riqueza visual, fazendo-se presenças constantes naquilo que produz. 
64 65  

É com base nessa característica da produção de Jorge Amado, que essa análise se 

aproxima do objeto em estudo através dos elementos “paratextuais”, por considerar que eles 

já apresentam insinuações da hibridação e da imprevisibilidade fundamentais configuradas no 

texto, e porque se constituem espaços prenunciadores da noção de nomadismo cultural-

religioso, artístico e identitário.  

Para Genett (1982) um paratexto é uma transcendência textual articuladora de 

categorias de elementos estudados na teoria da transtextualidade.  O autor compreende que a 

transtextualidade é tudo que um texto comporta de relação com outros textos, “tudo o que 

coloca (um texto) em relação, manifesta ou secreta, com outros textos”, numa atitude se 

intertextualidade.  

Conforme o teórico, existem cinco tipos de relação transtextuais: Intertextualidade, 

considerada como a presença efetiva de um texto em outro texto, a co-presença entre dois ou 

vários textos; Paratextualidade, representada pelo título, subtítulo, prefácio, posfácio, notas 

marginais, epígrafes, ilustrações; Metatextualidade, um relação crítica, por excelência. Uma 

                                                 
64 Em Capitães da areia (1937), por exemplo, além da dedicatória em duas páginas, quinze páginas são 
utilizadas para expor cartas publicadas em jornais e que apresentam opiniões sobre o grupo de meninos de rua.  
Em Tenda dos milagres (1969) fragmentos de poemas aparecem em duas páginas antes da narrativa. Cf. 
AMADO, Jorge. Capitães da areia. 95. ed. Rio de Janeiro: Record, 1998. & Cf. AMADO, Jorge. Tenda dos 
milagres. 43. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
65 Em muitos casos, até mesmo os ilustradores de suas obras, os editores e redatores se transformam em 
personagens no desenrolar das peripécias romanescas e o leitor é convidado a se ater a esses elementos que 
muito prenunciam daquilo que será desenvolvido no decorrer da trama. Tome-se como exemplo o próprio 
Carybé, ilustrador de suas obras e personagem de seu livro O capeta Carybé. Em O sumiço da santa, Carybé, 
Mário Cravo e outros ilustradores da obra amadiana também são citados como personagens que sofreram às 
influências da passagem do orixá/santa católica pelas ruas da Bahia. O capítulo Giroflá (p.249) dá conta dessa 
participação. Cf. AMADO, Jorge. O sumiço da santa: uma história de feitiçaria. Rio de Janeiro: Record, 1999. 
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relação de comentário que une um texto a outro texto; Arquitextualidade, que estabelece uma 

relação do texto com o hipercódigo a que pertence – incluídos aqui os tipos de discurso, os 

modos de enunciação, os gêneros literários; Hipertextualidade: toda relação que une um texto 

(texto B – hipertexto) a outro texto (texto A – hipotexto), (GENETTE, 1982). 

Nessa medida, o autor constrói uma teoria que em muito dialoga com a visualização 

polifônica do texto como emaranhado discursivo proferida por Bakhtin (2003) e ambos não 

deixam de aproximarem dos conceitos de hibridação e imprevisibilidade formulados pela 

sobreposição e interpenetrações de várias camadas de símbolos e sentidos. 

Em face dessa realidade, toma-se como porta de entrada para a leitura analítica de O 

sumiço da santa, os paratextos:  a capa, a titulação, as ilustrações, a dedicatória e a epígrafe, 

a logomarca, porque entende-se que, na arte literária contemporânea, o estilo monolítico e 

grafocêntrico abre caminho para novas formas de interação, devedoras da Revolução dos 

Bytes ocorrida por volta dos anos sessenta, época em que o romance em análise foi pensado e 

momento que marca – graças às possibilidades tecnológicas – a consciência dos diversos 

suportes e das possibilidades de sentidos que eles podem oferecer às interpretações artísticas.  

Ainda nesse contexto, assinala-se o surgimento de inusitados meios de comunicação 

e do aproveitamento deles para propagar o material artístico textual, cuja necessidade é de 

explorar novos modelos textuais de representação numa atitude experimental. Isso tudo para 

sublinhar como a comunicação é fundamentalmente inquieta e desordenada, bem como a sua 

decifração (CANEVACCI, 2001). 

Nos interstícios da obra literária, a capa e a ilustração nela contida, numa análise 

convencional, aparecem como mero “ornamento”, enfeite ou acessório que nada acrescenta ao 

sentido imanente do texto. Comprova-se tal tendência pela ausência do vocábulo ilustração 

nos dicionários especializados em literatura e nos demais títulos do gênero. Essa ausência 

endossa o caráter grafocêntrico e o desprezo dado à imagem como forma de significar, 

quando inserida em um contexto literário. 

Por considerar a imagem como uma forma de significação, por compreendê-la como 

expressão de possibilidades significativas e por conceber que texto e ilustração são 

indissociáveis, porque mutuamente dependentes (EVANGELISTA, 2003), (WALTY, et al, 

2001), percebe-se a capa do romance como convite, como contato prévio do leitor com a obra, 

como antecipação do conteúdo posteriormente abordado. 

Em se tratando da comunicação humana, uma das primeiras formas de circulação de 

sentido foram as imagens, experiência anterior à da palavra escrita. De acordo com as 

proposições de Bosi (2000, p.19), 
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a imagem é afim à sensação visual. O ser vivo tem, a partir do olho, as 
formas do sol, do mar, do céu. O perfil, a dimensão, a cor. A imagem é um 
modo de presença que tende a suprir o contato direto e a manter, juntas, a 
realidade do objeto em si e a sua existência em nós. O ato de ver apanha não 
só a aparência da coisa, mas alguma relação entre nós e essa aparência [...].  
A imagem pode ser retida e depois suscitada pela reminiscência ou pelo 
sonho. Com a retentiva começa a ocorrer aquele processo de co-existência 

de tempos que marca a ação da memória: o agora refaz o passado e convive 
com ele. 
 

 

A par desse entendimento, são pelos objetos, pela aparência desses objetos que 

compõem a capa do romance que os contextos de fusões prenunciam-se, na medida em que 

imagens de divindades católica e africana se associam e até mesclam a sua feição original por 

intermédio da mistura imprevisível. 

A capa da obra é composta, essencialmente, por uma imagem de 8,5 cm de largura X 

11 cm de comprimento, sobreposta a um fundo branco que, por sua vez se sobrepõe a um 

fundo creme, tonalidade base deste paratexto. O acabamento, na parte superior e inferior, 

apresenta respectivamente os nomes JORGE e AMADO, inscritos em caracteres maiúsculos, 

eqüidistantes entre si, na cor branca, sob um fundo vermelho e separados por losangos nas 

cores amarela e laranja. Tal imagem encontra-se no entremeio do título do livro O sumiço da 

santa: uma história de feitiçaria, a logomarca da editora (Fig.1). Vale salientar que essa 

imagem ilustrativa é a mesma utilizada na primeira edição publicada pela Record em 1988 

(Fig. 2)  e o autor da ilustração é o artista plástico argentino Carybé.66 

                                                                                       

 

                                                 

66 Carybé é o nome artístico de Hector Julio Paride Bernabó, pintor figurativo brasileiro de origem argentina, 
cuja estilização gráfica aproximou-se da abstração. Nasceu na cidade de Lanús e, após ter vivido na Itália dos 6 
meses aos 8 anos de idade, radicou-se no Brasil, inicialmente no Rio de Janeiro, onde estudou na Escola 
Nacional de Belas Artes. Em 1938, foi para Salvador, fixando-se definitivamente na Bahia a partir de 1950. Sete 
anos mais tarde, naturalizou-se brasileiro. O apelido justifica-se por duas versões: a primeira, por conta de um 
peixe de nome Carybé, a segunda versão diz que Carybé é o nome de um mingau dado às mulheres paridas e 
adorado pelo artista. Segundo o amigo Jorge Amado foi como um observador de dentro, envolvido com a 
religião, que o artista se dispôs a retratá-la. "Outros podem reunir dados frios e secos, violentar o segredo com as 
máquinas fotográficas e os gravadores e fazer em torno dele maior ou menor sensacionalismo, a serviço dos 
racismos mais diversos, mas apenas Carybé e ninguém mais poderia preservar os valores do candomblé da 
Bahia." Cf. CARYBÉ, ARTE DO SÉCULO XX.(2007a) Carybé. [Desenvolvido pelo Mac], s/d. Disponibiliza 
informações sobre Carybé em: 
<http://www.mac.usp.br/projetos/seculoXX/modulo2/espraimento/bahia/carybé/index.html-13k Acesso em 19 
de jan. 2007. 
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(Figura 1 – imagem da capa ).                                        (Figura 2 – imagem da capa Primeira edição) 
Fonte: AMADO, Jorge. O sumiço da santa.                Fonte: AMADO.Jorge.O sumiço da santa.                                                                                       
3.ed. São Paulo:Record, 1999                                        São Paulo: Record, 1988.   Disponível em: 

www.jorgeamado.org.br Acesso: 21 de out. de 
2007. 

 
 

 

Observada mais atentamente, é relevante, na composição imagética, o uso de 

variadas cores e de um traçado irregular. Nela sobressaem-se as tonalidades azul, amarela e o 

preto utilizadas em vários níveis e numa espécie de leveza e rapidez no traço que lembram 

rabiscos. Não há uma preocupação com o total preenchimento dos espaços com as cores 

devidas e existem porções em branco, em borrões no interior do desenho. 

Na imagem, evidencia-se o uso das sombras que dão uma idéia de planos e produzem  

na mente do receptor uma sensação de profundidade, de várias dimensões. 

Um dos elementos que a compõe é projetado mais à frente e é apresentado em cinco 

cores: marrom, azul-escuro, preto, amarelo e vermelho. O outro, é projetado mais atrás e vem 

expresso a partir da profusão de tonalidades variantes entre as cores primárias e as 

secundárias. Ambos se projetam sobre um fundo azul-celeste, na parte superior, e um plano 

amarelo que transita entre dois tons: o mais claro, para a figura mais atrás, o mais forte, para a 

imagem que aparece em frente. 

O traçado componente do desenho é impreciso e feito na cor preta.  As bordas são 

exceções, pois aparecem em linha reta. Linhas curvas contrastam com linhas perpendiculares 
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e diversos traços negros preenchem quase todos os elementos dispostos sob o plano azul que, 

a partir da irregularidade do preenchimento, assume uma idéia de esfumaçado. 

A partir do repertório contextual, induzido pela composição aqui visualizada 

enquanto paratexto é possível identificar a ilustração de capa como uma evocação dos 

contatos culturais estabelecidos, a priori, pelos cultos afros e o catolicismo. 

Isso conduz o observador a identificar o elemento à esquerda como uma 

representação do orixá Iansã, divindade conhecida como “a senhora dos extremos”, das 

paixões e sentimentos violentos, dos raios e trovões, da fúria e da calmaria. Esposa de Xangô, 

porta como objetos ritualísticos e simbólicos uma espada e uma espécie de chicote – o eiru – 

feito de um rabo de cavalo. 

Conforme Barcellos (2005, p.70), Iansã é a deusa da espada de fogo, dona das 

paixões, rainha dos raios, dos ciclones, furacões, tufões, vendavais. Orixá guerreira e 

poderosa, é mãe dos eguns (mortos), guia dos espíritos desencarnados e senhora dos 

cemitérios, a única orixá feminina que tem poder sobre os mortos.  

A presença de Iansã na cosmogonia africana, principalmente na religiosidade dos 

povos nagôs, é bem antiga. A divindade ou “rainha” é fruto de uma espécie de 

desmembramento das sacralidades e hierofanias primitivas africanas em torno da figura da 

Grande Mãe.   

Para Eliade (2002, p.31), “ história das religiões é, em grande parte, a história das 

desvalorizações e das revalorizações do processo de manifestação do sagrado” ou seja, os 

símbolos e mitos são sempre revitalizados ou modificados de acordo com o contexto histórico 

para melhor atender ao grupo de fiéis. 

Nos primeiros mitos religiosos dos povos iorubás a força feminina era concentrada 

em figuras míticas genericamente chamadas de Awon Iyá wa 67que quer dizer “nossas mães”. 

Eram divindades completas, detentoras do poder da fecundação, da sacralidade criadora e 

profundas por sua completude. Conforme Augras (2000), as Iyá mi (minha mãe), como eram 

chamadas, são a origem de todos nós, inteiramente sacralizadas, com o seu poder, como sua 

beleza. Elas bastam-se a si própria, falam grosso como homem, olham os seres humanos do 

                                                 
67 Augras (2000) e Prandi (2001)  falam de vários aspectos das Grandes Mães Ancestrais da sacralidade ioruba: 
Yiá Mapo : mãe da vagina; Yiá mi Oxorongá: um dos aspectos mais terríveis da grande mãe. Note que essa 
diversidade de características e nomenclaturas vai ser repetido no caso do orixás. Cf. AUGRAS, Monique.  De 
Iyá Mi a Pomba-gira: transformações e símbolos da libido.  In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes 
Candomblé: religião do corpo e da alma. Rio de Janeiro: Pallas, 2002.p. 17 a 44. & Cf.Prandi, Reginaldo.  
Mitologia dos orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2001 
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alto da árvore iroko68, assumindo portanto características bem fálicas. Para Carneiro da Cunha 

(1984, p. 8 apud AUGRAS, 2000, p.20), 

 

Ela é o poder em si, tem tudo dentro do seu ser. Ela pode tudo. Ele é um ser 
auto-suficiente, ela não precisa de ninguém, é um ser redondo, primordial, 
esférico, contendo todas as oposições dentro de si. Awon Iyá wa são 
andróginas, elas têm em si o Bem e o Mal, dentro delas elas têm feitiçaria e 
a antifeitiçaria, elas têm absolutamente tudo, são perfeitas. 

 

 

Certamente o fato de lidar com um ser divino dotado de tamanha completude fez 

com que a mitologia iorubá dividisse o poder dessas mães entre homens e mulheres. Bastide 

(2001) vê nessa divisão a interferência do patriarcado que desvaloriza a mulher e potencializa 

o homem. É por esse momento, que a transcendência divina se faz presente e o deus “Ser 

Supremo” distancia-se do homem. Conforme Eliade (2002, p. 46), 

 
Os iorubás da Costa dos Escravos acreditam num deus do céu chamado 
Olórun (literalmente “Proprietário do céu”), que depois de ter começado a 
criação do mundo, confiou o cuidado de a acabar e a governar a um deus 
inferior, Obatalá. Olórun afasta-se definitivamente dos assuntos terrestres e 
humanos, e não existem nem templos, nem estátuas, nem sacerdotes deste 
deus supremo.  

 

 

Assim, do mito da criação não mais participam as Mães Ancestrais e a distância entre 

o divino e o humano é alargada. Seja como for, o certo é que a sacralidade iorubá descreve 

vários relatos míticos em que seres divinos masculinos roubam o poder das grandes Yiá mi e 

passam a usufruir do domínio sobre o mundo, mas não sem arcar com algum tipo de preço. 

Nessa nova concepção cosmológica as temíveis mães passam a ser cultuadas como divindades 

femininas.  Segundo Augras (2000, p. 21), 

 

Infere-se que a divisão do poder de procriação com os deuses tem como 
conseqüência o despojamento dos aspectos da Grande Mãe Ancestral. A 
partir do momento em que os papéis se vão diferenciando, divindades 
masculinas e femininas individualizam-se, os poderes são distribuídos, cada 
entidade responde por um aspecto residual que permanece indômito, 
impermeável, às investidas dos valores patriarcais, e no qual se condensam 
todas as potencialidades negativas.  

                                                 
68 É a árvore sagrada em cujo tronco são atados  ojás ( faixa de pano) brancos e onde são depositadas as 
oferendas aos orixás. Normalmente é uma gameleira-branca ( Morácea do Ge. Fícus). Cf. PESSOA DE 
CASTRO, Yeda. Falares africanos na Bahia: um vocabulário afro-brasileiro. Rio de Janeiro: Topbooks, 2001 
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 Por essa interpretação, a deusa iorubá Iansã guarda em si resquícios da sacralidade e 

da simbologia das Grandes Mães Ancestrais, ou seja, alguma coisa de terrível e de bondoso 

reside nela. Ainda é notório que porte uma espada, símbolo ancestral, como instrumento em 

perfeita alusão ao mito da “Mãe castradora” que não precisa de ninguém para sentir-se 

completa e realizar a fecundação, sem contar que detém o poder sobre os mortos interligando-

se entre dois mundos. 

Na imagem, o elemento feminino em recorte (Fig. 3) apresenta elementos que se 

reportam a esse orixá: a espada, o eiru e, pela posição em destaque, posta mais à frente da 

outra figura, pode-se inferir a grande importância da divindade a ser desenvolvida nas páginas 

da narrativa, o papel essencial no enredo a ser lido.  

Associada à divindade católica Santa Bárbara, Iansã compartilha com ela a 

capacidade de ajudar os viventes nas horas difíceis de tempestade e tormenta, livrando-os dos 

extremos a que podem estar sujeitos. Por esse conhecimento prévio e histórico, entende-se a 

imagem do plano mais afastado como Santa Bárbara, já que próximo a esse elemento, se 

encontra uma espécie de riscado que lembra um pedestal e sugere uma torre, um dos símbolos 

convencionais da santa católica. (Fig. 5) e (Fig. 6). 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 

(Fig 3 – imagem de Iansã em recorte). 
     Fonte: AMADO, Jorge.O sumiço da santa. 3.ed. 
                                                         São Paulo:Record, 1999. 
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 (Fig. 4 – imagem convencional de Iansã) 
Fonte: www.tupba.org/jornal/17/jornal_17.asp. 
Acesso em: 10 de nov.de 2007. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

    

 

 

 

 
(Fig.5 – imagem em recorte da capa: Santa Bárbara. 
Fonte: AMADO, Jorge. O sumiço da santa. 
3.ed. São Paulo:Record, 1999 
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                            (Fig.6 – imagem convencional de Santa     Bárbara. 
                            Fonte: www.alessandra.eduardo.nom.br. Acesso e: 10 de nov. de 2007. 

 

 

Não existem comprovações históricas sobre a veracidade de uma mártir religiosa 

com o nome de Bárbara, nem tampouco há uma canonização da santa nos documentos sacros 

da igreja romana, porém é uma das divindades mais invocadas justamente para livrar o fiel da 

tormenta, da tempestade e de furacões.  

Conta a lenda que uma jovem mourisca, conhecida como Bárbara, teria desafiado as 

leis de seu povo e a autoridade do próprio pai para declarar e viver a fé cristã. 

 Nos primeiros anos do cristianismo, Bárbara fora sacrificada pelo próprio pai 

Dióscoro. Este a vitimou com um golpe de espada ao decapitá-la.  

Após a execução da mártir, no alto de uma colina, tremenda tempestade abateu-se 

sobre o local. Naquele instante, um raio atingiu o pai-algoz e a morte foi instantânea. Por isso, 

devido às circunstâncias do martírio de Bárbara, a santa é invocada contra tempestades, 

temporais e tormentas.  

O suposto assassinato de Bárbara aconteceu em Nicomédia, em 04 de dezembro, 

provavelmente no ano de 235 d.C., data análoga à celebração das festividades de Iansã nos 

terreiros de candomblé nagô. 

Por essas informações, infere-se que os negros africanos associaram à divindade 

católica como próxima à divindade iorubana graças à semelhança na intervenção a que ambas 

são inquiridas.  
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Pela imagem convencional (Fig. 6), percebe-se que Santa Bárbara costuma portar à 

mão um cálice, uma palma e uma espada. Na imagem em análise, Santa Bárbara porta um 

feixe de raios, símbolo que comunga com o orixá Iansã.  A fortiori, interpreta-se esse fato 

como uma migração de imagens, um mistura dos padrões estilísticos ocidentais com 

elementos arquetípicos de outros modelos culturais. Nas palavras de Gruzinski (2001, p.118), 

“a justaposição de épocas e valores advinda graça à circulação acelerada de formas que geram 

linguagens heterogêneas, imaginários comuns feitos de sons e imagens saídos dos universos 

mais díspares”, próprios somente a um universo mestiço e híbrido como é o caso da cultura 

brasileira. 

A interpretação dada caminha para o encontro entre culturas e a troca de valores 

estabelecidos entre códigos diferentes. Os elementos opostos das culturas que estabelecem 

contato tendem a se excluir mutuamente, eles se enfrentam e se opõem uns aos outros; mas, 

ao mesmo tempo, tendem a se interpenetrar, a se conjugar e a se identificar num processo de 

mestiçagem e hibridação que concentram as idéias de “misturar, mesclar, amalgamar, cruzar, 

interpenetrar, superpor, justapor, interpor, imbricar, colar, fundir, etc” (GRUZINSKI, 2001).  

Logo, a observação da imagem conduzirá a leitura da figuração do orixá Iansã69 

como entrecruzamento com a representação de Santa Bárbara. Ambas se misturam e a relação 

da diferença não mais encontra sustento.  

Este novo construto cultural, advindo dos contatos anomalamente realizados por 

culturas díspares, quebra a posição binária e polarista entre culturas tantas vezes difundida na 

modernidade, e assinala o processo contínuo de construção das mais diversas identidades 

nômades desconstrutoras tanto da pureza quanto do sedentarismo. 

Desse modo, a mensagem compreensiva é a da interligação e de uma nova 

possibilidade de convivência geradora de imprevisíveis modelos, ratificando os pressupostos 

canclinianos, quando analisa os processos de hibridação não como uma novidade, mas sim 

como uma intensificação de encontros proporcionados pelas trocas globais que, na 

contemporaneidade, sofreram considerável acréscimo: 

 

Finalmente interpreta-se a imagem ilustrativa da capa como um dos paratextos 

utilizados para antencipar e estabelecer diálogo com a hibridação aprofundada no decorrer da 

                                                 
69 Vale salientar a cor de Iansã – o vermelho escarlate (Fig.4) – substituída pelo negro, provavelmente, na 
tentativa de contrastá-la com a outra imagem, a da mulher branca. Contudo, presentifica-se uma fidelidade na 
composição da imagem principalmente na representação de seus objetos rituais, como o eruxin (popularmente: 
eiru) e a espada. 
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narrativa. Este é auxiliado pelas ilustrações que aparecem com mais uma firma de 

enriquecimento da linguagem e da amplitude de suportes. 

Quanto ao caráter ilustrativo, no romance são arroladas trinta e quatro ilustrações 

todas atribuídas ao argentino Carybé. Nelas a mensagem central é a mistura de caracteres 

religiosos de natureza cristã e africana com um forte apelo para o sexual e para o humorístico. 

Em todas as ilustrações, é fácil observar uma rapidez no traçado, uma imprecisão de 

formas e uma habilidade caricaturista que aproxima as ilustrações das xilogravuras dos 

cordéis. 

Para Pontual (1971) as xilogravuras são composições em espécie de carimbo, 

talhadas em madeira, com expressões imagéticas rústicas, em linhas simples, monocromáticas 

e que realizam a proeza da comunicação pelo recurso do “quase nada”.  

Apesar de autoria de um conhecido artista plástico, as ilustrações lembram as 

xilogravuras principalmente pela simplicidade do traço e pela preferência por temas 

engraçados como pelejas e brigas onde certo ridículo se sobressai. Citam-se, como exemplo 

dessa semelhança, a ilustração 16 (Fig. 7) que se encontra na página 105 do capítulo Giroflê e 

a ilustração 21 (Fig. 8)  do capítulo A(s) noite(s) de núpcias (p. 187), 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

(Fig. 7 – ilustração 16 – p.105) 
 Fonte: AMADO, Jorge. O sumiço da santa. 3.ed. São Paulo:Record, 1999 
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(Fig. 8 – ilustração 12 – p.187) 
Fonte: AMADO, Jorge. O sumiço da santa. 
 3.ed. São Paulo:Record, 1999 

 

Em ambas, os rabiscos imprecisos, a coloração em preto e branco e o mínimo de 

detalhes são associados ao exagero com que partes dos corpos são dimensionadas. Logo, à 

xilogravura é acrescido um viés de caricatura e de charge, sobretudo na evidência dada aos 

seios e às nádegas das imagens humanas caracterizadas. Nesse aspecto, o texto de Jorge 

Amado se une a caricatura responsável por revelar, enquanto paratexto, uma inclinação 

humorística ao que será narrado pelo código verbal.  

Historicamente a palavra caricatura vem do italiano caricare (carregar). Carregar no 

sentido de exagerar, aumentar algo em proporções, e isso é o que se observa na maioria das 

imagens ilustrativas convidadas a significar na trama romanesca. Já a charge, outro estilo 

desenhístico, tem por finalidade satirizar, por meio de uma caricatura, algum acontecimento 

atual com uma ou mais personagens envolvidas. A palavra é de origem francesa e significa 

carga, ou seja, exagera na  carga dos traços de alguém ou de algo para torná-lo engraçado.  

Dentre as trinta e quatro imagens, duas retratam um desembarque com tipos que se 

reportam a um cais, a embarcações; doze apresentam imagem de mulheres, nove representam 

orixás; seis relacionam-se a imagens de padres e sacerdotes cristãos e as demais, são ícones de 

diversas situações quase sempre abordando contextos festivos e hilariantes.  

Vale salientar ainda, a presença do movimento conferido pela leveza e pela radipez 

do traçado de Carybé que faz as imagens “rodopiarem” livremente pela folha sem uma 

preocupação com os ajustamentos e fixações de espaços. Parecem imagens aladas, voláteis, 

fluídas que não param e que, a qualquer momento, poderão “saltar” os limites da folha onde 

estão impressas (Fig. 9) e (Fig. 10).  
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                                      (Figura 9 – Ilustração 25 – p. 229) 

  Fonte: AMADO, Jorge. O sumiço da santa. 
           3.ed. São Paulo:Record, 1999 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
   
(Figura 10 – Ilustração15 – p. 103) 
  Fonte: AMADO, Jorge. O sumiço da santa. 
  3.ed. São Paulo:Record, 1999 
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Para realçar a idéia de rapidez “relâmpaga”, todas as 429 páginas são emolduradas 

por raios, dispostos no cabeçalho, mediando o nome do autor, do título do romance e, na linha 

final, criando uma borda para o número das páginas (Fig.10) ou ainda dispostos ao acaso nas 

páginas de abertura dos capítulos. (Fig. 11). A presença dos raios relaciona-se diretamente ao 

símbolo de Iansã e da Santa Bárbara do Trovão, personagens fundamentais para a narrativa, e 

ao caráter de rapidez, de força imprevisível. 

Pelos estudos de Eliade (2002) os raios são elementos comuns em quase todas as 

morfologias do sagrado e o local atingido por essas forças torna-se sagrado também.  Já o fato 

do raio antever a tempestade é observado como aspectos divinos ligados à fecundidade, à 

força, à violência, atitudes associadas tanto à Iansã como a Santa Bárbara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
(Figura 11 – imagem da abertura do capítulo – p. 79). 

                           Fonte: AMADO, Jorge. O sumiço da santa. E.ed. São Paulo: Record, 1999. 
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A utilização de diferentes suportes gráficos: caricatura, xilogravura e charge, no 

universo romanesco constitui-se um nível de hibridação, na medida em que ocorre uma 

interação entre o verbal e o icônico na formação de um terceiro, no caso, o próprio romance. 

 Ainda no campo das imagens que complementam a significação romanesca é 

importante lembrar da logomarca de Jorge Amado presente em suas composições. A figura de 

um Exu estilizado, em que associações ao trckister iorubá se dão pelos aspectos fálicos como 

o chifre e o porrete, o ogo, faz abertura de todos os projetos de Amado, além de figurar como 

timbre em seus papéis e na página inicial do site Função Casa de Jorge Amado.70 Certamente 

a escolha do orixá faz referência ao caráter de trânsito, de ligação, de desobediência que ele 

possui. O próprio autor justifica a logomarca como sendo a representação de uma “divindade 

travessa, criança que adora pregar peças e não admite censura” (DE FRANCESCHI, 1997, p. 

23).   Assim, logo após a capa, uma contracapa com a imagem do orixá se faz presente (Fig. 

10), 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Figura 12 –  logomarca do autor na contracapa da obra) 
                             Fonte: AMADO, Jorge. O sumiço da santa. E.ed. São Paulo: Record, 1999 

 

Outra peculiaridade amadiana é propor variadas possibilidades de títulos às 

narrativas que escreve. Tal atitude acena para um desejo de deixar a critério do leitor  

possibilidades de escolha. Verifica-se essse mecanismo principalmente nas obras produzidas 

                                                 
70 Ainda na entrada da Fundação, no largo do pelourinho, um Exu estilizado aparece em frente, bem como no 
jardim da Casa do Rio Vermelho onde o escritor residiu até a data de sua morte e onde as cinzas dele foram 
jogas, embaixo de uma mangueira, aos pés de Exu. 
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pós década de sessenta, momento crucial de sua narrativa.  Como exemplo, as obras: Tieta do 

agreste (1977) para quem o autor propõe, além do título inicial, mais uma opção e A 

descoberta da América pelos turcos (1994) com outra opção de título.  

No caso de O sumiço da santa, as possibilidades de titulação alcançam o número de 

quatro propostas: O sumiço da santa: uma história de feitiçaria, título que se encontra na 

referência, e outros três: “Visitação de Yansã à cidade da Bahia”, ou “ Execração pública de 

fanáticos e puritanos” e ainda, “A guerra dos santos”, sendo o último, a nomenclatura 

utilizada no início do projeto do romance vinte anos antes de ser publicado, conforme 

expressa o autor na página de apresentação:  

 

Projeto de romance anunciado há cerca de vinte anos, sob o título de A 

Guerra dos Santos, somente agora, no verão e no outono de 1987, na 
primavera e verão de 1988 em Paris, coloquei o enredo no papel. 
Escrevendo-o, diverti-me; se, com sua leitura, alguém mais se divertir, me 
darei por satisfeito (p. x). 
 
 

No início, para compor o título, Jorge Amado usa de uma artifício próprio dos 

cordéis e dos folhetos populares de origem medieval: a possibilidades de escolha Esse 

nomadismo conferido ao título, recurso tão comum no passado da narrativa, articula o antigo 

com o novo, já que à mobilidade e a inexatidão são comuns à modernidade tardia. 

Ainda, tem-se conhecimento, desde a apresentação ou prológo, do viés humorístico 

que o autor pretende desenvolver em seu texto. Já no título, a veia cômica é inferida a partir 

do humor realizado em torno do aparecimento de imagens que aqui, é representado pela 

contradição do desparecimento, do “sumiço” ao invés das costumeiras aparições. Para Reis & 

Lopes (2000, p.343), 

 

(do gr. pro: “antes”; logos: “discurso”) o prólogo é um texto normalmente 
não muito extenso, anteposto ao texto literário propriamente dito e 
sustentando com este, com seu autor ou com entidades que ele encerra 
(narrador, personagens, etc.) relações de teor muito variado. [...]. O prólogo 
situa-se necessariamente em local de destaque, antecedendo o sintagma 
narrativo; deste modo, o prólogo coloca-se no termo oposto do lugar 
destinado ao epílogo, podendo funcionar juntamente com este último, como 
“moldura” do relato [...].  

 

 

 Evidentemente que o prólogo de O sumiço da santa insinua as pretensões do autor 

em relação à escritura do romance. Sem esconder tais objetivos, o narrador anuncia o 

divertimento como ponto essencial àquilo que irá narrar: “se, com sua leitura, alguém mais se 
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divertir, me darei por satisfeito”.  Contudo o objetivo do texto não aparece de modo fixo, do 

contrário, é relativizado pela presença da conjunção “se” que expressa uma condição, uma 

possibilidade e não um fato em si consumado ou de certeza absoluta.   

Com esse mecanismo, fica clara a necessidade de pondera, no que escreve, as 

verdades absolutas ou  de determinar com precisão, o intuito da obra –  conforme realizara em 

textos anteriores, principalmente naqueles em que o veio proletário didatizava a literatura, 

instrumentalizando-a, condicionando-a, exclusivamente, aos fatores sociais de que seria ou 

procuraria ser a porta-voz. O Jorge Amado de O sumiço da santa cria a imprevisibilidade por 

meio de um posicionamento ambíguo, fissurado, aberto. 

Candido (2006, p.100) reflete sobre os estudos de Arthur Jerrold Tieje, crítico 

literário centrado na formulação de uma teoria do romance com base no intuito ou propósito 

manifestado pelos próprios romancistas em prefácio e trechos vários das suas obras. “Segundo 

ele, o conhecimento do intuito importa na medida em que este influi na composição do 

romance; mormente na caracterização dos personagens, objeto principal da sua investigação.”  

No caso específico do romance em análise, tem-se o aval do divertimento como 

possível foco do autor e a possibilidade irá se concretizar em vistas dos recursos que mobiliza 

para a criação de uma atmosfera humorística, balizada na mistura de gêneros cuja essência 

pauta-se no humor, no riso, na zombaria, como por exemplo: a farsa e a fábula medieval. 71   

Outra constante nos paratextos de Jorge Amado é a presença de uma dedicatória à 

segunda esposa: Zélia Gattai.72, procedimento que se encontra repetido,  principalmente, nos 

textos inseridos na fase de motivação pluridimensional, aquela em que o engajamento com os 

paradigmas do Partido Comunista perde espaço para uma observação da luta pela liberdade 

imprevisível do povo.  

De acordo com Reis & Lopes (2000, p. 91), “a dedicatória constitui um componente 

por assim dizer facultativo e historicamente motivado pelas circunstâncias econômico-sociais 

e ideológico-culturais em que se desenrola a comunicação literária.” Para os autores, existem 

dois tipos de dedicatória: extradiegética e intradiegética. No primeiro caso, tem-se uma 

dedicatória como elemento paratextual, resguardando-se em uma distância da história narrada; 

                                                 
71 Tais manifestações serão retomadas nas páginas a seguir quando  verifica-se o caráter profícuo na justaposição 
de vários gêneros para o interior romanesco. 
72 Nos romances da fase partidária socialista, encontram-se dedicatórias ao pai e a primeira esposa Matilde. 
Tome-se como exemplo Terras do sem fim (1943), O país do carnaval (1931), Cacau (1933), Capitães da 
areia (1937). Cf. AMADO, Jorge. O país do carnaval. 49. ed. Rio de Janeiro: Record, 1999. Cf. AMADO, 
Jorge. Terras do sem fim. 37. ed. Rio de Janeiro: Record, 1978. Cf. AMADO, Jorge. Capitães da areia. 95. ed. 
Rio de Janeiro: Record, 1998. 
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no segundo, é a dedicatória que se encontra inserida no próprio corpus da narração, como no 

caso das dedicatórias épicas.  

O sumiço da santa: uma história de feitiçaria, com subtítulo “romance baiano”, é 

uma obra dedicada “a seis poetas pelo mundo afora: Myriam Fraga, no largo do Pelourinho, 

Fernando Assis Pacheco, em Padilhó – que aparece como personagem da história, como 

“enviado especial” (p.14) a partir do capítulo Entrevista coletiva (p. 13) – Francis Combes, 

em quelquer part à Paris, Geoges Moustaki, dans l’ìle St. Louis, José Sarney, na ilha de São 

Luís do Maranhão e René Depreste, em Jacmel, no Haiti”. Ainda assim, a referência à Zélia 

se faz presente, no início da dedicatória quando se lê “No Quai das Célestins, no regaço de 

Zélia, a rampa do Mercado” (p.VII). 

A opção por uma dedicatória a uma extensa lista de literatos além de demonstrar 

amplitude na leitura de obras de autoria local e global, além de revelar as andanças do 

escritor, ainda pode ser visualizada como um prenúncio do aspecto cosmopolita elencado no 

romance em questão, onde todos os localismos perdem força perante as interpenetrações dos 

fluxos e intercâmbios planetários. Assim, 

 

Quando na dedicatória transparecem motivações de natureza ideológica, é 
fácil que tais motivações se projectem sobre a estruturação da narrativa, 
facto que no presente contexto merece especial destaque; a dedicatória 
reflete então, concepções axiológicas e histórico-sociais que mediatamente 
interferem nas estratégias literárias adoptadas e nas opções técnico-
discursivas que traduzem tais estratégias (REIS & LOPES, 2000, p. 92). 
 

 

 Por esse prisma, desde os aspectos paratextuais até os elementos inerentes à criação 

da narrativa, percebe-se um esforço em dimensionar o texto, bem como os aspectos por ele 

abordados, numa abordagem transnacional que se centra na consciência da hibridação como 

processo indissociável à realidade cultural e simbólica do contexto pós-moderno. 

Nesta proliferação de fusões e reconversão de práticas, os elemento paratextuais têm 

continuidade num espaço intitulado Página destinada a epígrafes, motes, ditos e referências. 

De acordo com a descrição de Moisés (1982, p. 189), “a epígrafe obedece não só a 

imperativos da moda como a tendências ideológicas e subjetivas; de certo modo, basta o seu 

exame para nos fornecer uma idéia da doutrina básica de um poeta ou romancista, o seu nível 

cultural, etc.” (grifos nosso). Já para Reis & Lopes (2000, p. 124-125), “como 

etimologicamente o termo sugere (do gr. epi- “sobre”, “por cima de”; graphein, “escrever”), 
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a epígrafe é um texto normalmente de curta extensão, inscrito antes de se iniciar a narrativa 

propriamente dita, uma das suas partes ou um dos seus capítulos”.  

O texto epígrafo, como elemento paratextual, tanto desempenha uma função 

ideológica como uma função de reverenciar outro autor. De acordo com tais finalidades, dá-se 

a classificação em epígrafe alógrafa ou autógrafa.  

A epígrafe alógrafa caracteriza-se pela utilização de textos ou fragmentos de 

reconhecida autoridade, numa atitude de “avalizar” o que será escrito.  Já a epígrafe autógrafa, 

consiste numa propensão reflexiva de natureza ideológica (GENETTE, 1987 apud REIS & 

LOPES, 2000).  

A priori, na Página destinada a epígrafes, motes, ditos e referências (p.IX), o autor 

realiza uma intervenção destabilizadora do plano epígrafe pelo menos no uso de vários 

recortes que, de certo modo, ampliam o espaço normalmente destinado ao elemento 

paratextual.  Nele, estão colecionados, em justaposição: fragmentos de coco de roda das 

Alagoas, textos em francês, personagens de contos rapsódicos, ditados de domínio público. 

O encontro de tão diversificadas vozes e toda extensão da página recoberta pelo 

paratexto, subverte o conceito canônico desse gênero textual, difundido pelos franceses, que 

prescreviam ser a epígrafe uma forma sucinta de antecipar o conteúdo a ser trabalhado nas 

páginas subseqüentes. 

 

O reis mandou me chamar 
Pra casar com sua fia 
O dote que ele me dava: 
Oropa, França e Bahia. 
(Coco das Alagoas) 
 
Bahia 
Lês dieux sont parmi nous73 
......................................... 
Lês dieux 
Qui furent trop longtemps condamnés a la nuit 
(Francis Combes, La Lumière de Bahia)74 
 
 
Bahia de tous lês saints 
C’est là que l’Afrique vit encore en exile 
(Georges Moustaki, Bahia de Tous lês Saints)75 

                                                 
73 Bahia / Os deuses estão conosco. Cf. LAROUSSE. Dicionário Francês /Português - Português / Francês - 
1ª edição, 880 p. ISBN: 9788576352259. 
74 Os deuses/ Quem foram condenados demasiado longa noite  
(Francis Combes, A Luz da Bahia). Cf. LAROUSSE (Op. cit.). 
75 Bahia de todos os santos/ É aí que a África continua a viver no exílio  
(Georges Moustaki, Bahia de Todos os Santos). Cf. LAROUSSE (Op.cit). 
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E partiu para sua viagem o Viajante sem Porto em águas 
Da Bahia de Todos os Santos. 
(Herberto Salles, Os Parceiros do Tempo) 
Yansã chegou na pedra 
Veio trovão, veio corisco. 
(Zora Seljan, Yansã, Mulher de Xangô) 
 
Mestre Manuel e Maria clara narraram, discretamente, 
o desastre do Viajante sem Porto 
(Epaminondas Costalima, A noite de Glória de João Silva) 
 
Este mundo é um espanto. 
(Fernando Assis Pacheco, carta) 
 
Deus é brasileiro. 
(dito popular) (p. IX) 

 
 

Além de mesclar os dois tipos de epígrafe: o de feição ideológica com o de natureza 

reverencial, ocorre em todos os fragmentos, pistas e antecipações daquilo que será trabalhado 

no espaço romanesco e diegético. Estas “dicas” sobre o texto, às vezes aparecem de forma 

clara, às vezes, de modo implícito nos fragmentos escritos em francês. 

Note, por exemplo, a primeira tradução “os deuses estão conosco” e “ Bahia de todos 

os santos. É aqui que a África continua a viver no exílio”. Em ambas, fica evidente a questão 

religiosa como temática importante a ser aprofundada e a consciência da diversidade de 

deuses e de religiosidades. 

Finalmente, o que se observa na opção amadiana ao elencar na epígrafe de O sumiço 

da santa uma variedade de pensamentos de diversos campos de saberes entrecruzados na 

formação do paratexto, é a opção pela quebra de paradigmas no que toca à “armadura textual 

do gênero”, pois ao somar vozes e rearticular práticas, o autor hibridiza a epígrafe que não 

deixa de ser o que é, mas assume novo formato graças à apropriação de variados discursos e 

gêneros rearticulados. 

 

 

 

3.2 Aspectos estruturais da obra 
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O sumiço da Santa: uma história de feitiçaria é um romance de 429 páginas 

destinadas à narração dos fatos da diegese 76, mais 10 laudas dedicadas a elementos 

paratextuais .De narração ulterior, contada depois dos fatos se darem por concluídos, com 

focalização onisciente, ou seja, com ponto de vista narrativo em que o narrador faz uso de 

uma capacidade ilimitada, podendo com isso manipular informações e se colocar num plano 

transcendente em relação à história e com um narrador do tipo heterodiegético77 (GENETTE, 

1982), a obra encontra-se dividida em 19 capítulos e uma apresentação. 

Cada um desses capítulos – com exceção do terceiro, do sétimo, do décimo, do 

décimo quarto e do décimo sétimo, dedicados a Iansã – está dividido em subgrupos com 

quantidade variante entre 3 até 31 partes. No total, são 191 divisões no interior dos capítulos. 

Esses aparecem demarcados pelo título, numa folha à parte, isentos de numeração. Existem 

assim, 186 capítulos com divisões internas e 5 capítulo que não apresentam divisões. Os 

subgrupos que os compõem possuem títulos, em sua maioria, concisos, quase todos 

essencializados por uma palavra determinante: A espera (p.14), Os demônios (p. 34), As duas 

tias (p.47) – recurso já utilizado em outras obras do autor como Capitães da areia (1937) e 

no mais recente Farda, fardão, camisola de dormir (1979). 

Das 191 partes que formam os capítulos, setenta e oito dizem respeito à história de 

Adalgisa Perez y Perez e Manela, personagens motivadoras da vinda de Iansã à cidade da 

Bahia. Compõem esse núcleo, os personagens secundários: Danilo, Miro, Tia Gildete, Pe. 

Antônio Hernandez, a negra Damiana, a madrinha Esperanza.  

Trinta e dois subgrupos são destinados ao Bispo Dom Maximiniano von Gruden, em 

especial, e ao desespero vivido por ele, ao tomar conhecimento do sumiço da santa, vinda de 

Santo Amaro, para uma importante exposição por ele organizada. Compõem esse núcleo: o 

Bispo Dom Rudolph, o secretário Edmílson, Frei Timotheo e o seminarista Elói e nele 

aparecem repórteres diversos e Fernando de Assis Pacheco como enviado especial de Portugal 

para cobertura da Exposição.  

Ainda, no romance, dezenove partes são dedicadas às personagens Pe. Abelardo 

Galvão e Patrícia, o primeiro tido como suspeito de roubar a imagem, por ter viajado a 

                                                 
76 Conceito formulado por Gerárd Genette (1972), o termo diegese designa o universo espaço-temporal no qual 
se desenrola a história, o universo do significado da obra, o “mundo possível” que enquadra, valida e confere 
inteligibilidade à história contada . Cf. REIS, Carlos. & LOPES, Ana Cristina. Dicionário de Narratologia. 7 
ed. Coimbra: Almedina, 2003. 
77 Cf. GENETTE (1972) o narrador heterodiegético é aquele que narra uma história da qual é estranho, uma vez 
que não integra nem integrou como personagem  o universo diegético em questão. Cf. GENETTE,Gerárd. 
Figuras. São Paulo: Perspectivas, 1972 
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Salvador na mesma embarcação, e a segunda, personagem imbuída de conquistar 

afetivamente o vigário.  

Vale salientar que quatorze subgrupos tratam de um núcleo composto por socialytes 

baianas envolvidas na filmagem de um documentário sobre a vida e os costumes de Salvador: 

Nilda Spencer, Sylvia Esmeralda, Joazinho Costa, Astério e Olímpia Costa, bem como 

algumas celebridades francesas integram o núcleo.  

Ainda, nove subgrupos ficam a cargo de relatar as peripécias da polícia, dos 

detetives e pistoleiros envolvidos na procura da imagem e na tentativa de assassinar Pe. 

Abelardo Galvão. Delegado Raul, Pergentino Quarta-série e o pistoleiro Zé do Lírio são 

algumas das personagens arroladas.  

Acrescentando mais criaturas humanas amplo painel de personagens, três partes se 

ocupam em transmitir a indignação do povo de Santo Amaro por conta do sumiço da imagem 

emprestada pela igreja daquela localidade. No núcleo, desfilam Dona Canô, Pe. Téo e os 

moradores da cidadezinha rumo a um ato de protesto na capital da Bahia. 

Por fim, ocorre na narrativa vinte e duas intervenções do narrador, em forma de 

metalepses78, a fim de explicar o enredo, de melhor esclarecê-lo, e ainda, para “dar notícias” 

dos personagens que, eventualmente, tenham “desaparecido” da história de enredo complexo. 

As seis partes restantes são destinadas para relatar a soltura do saveiro “Viajante sem 

Porto” de Mestre Manuel79 – Barlavento (p.245),  para descrever as autoridades que vieram à 

Bahia com o intuito de assistir e prestigiar a Exposição – As sumidades (p. 338); para 

explicações sobre o candomblé nagô – Adarrum (p.375) e as últimas três, destinadas a textos 

jornalístico – primeira, segunda e terceira partes do capítulo A longa jornada da sexta-feira 

das paixões (p.311) –  na qual estão inclusos, artigos, entrevistas, poemas.  

O primeiro capítulo, A Travessia (p.3); o terceiro: A Festa (p.26); o sétimo: Giroflê 

(p.99); O Ebó (p.147), décimo capítulo; Giroflá (p.249), décimo quarto e O Caruru (p.385) 

são capítulos que se complementam, muito embora não se encontrem em ordem linear. Neles, 

o narrador faz uso de uma linguagem essencialmente poética para descrever a visita de Iansã à 

                                                 
78 Para Genette, (1972) a metalepse consiste numa intrusão do narrador ou do narratário extradiegético no 
universo diegético. Cf.  GENETTE, Gerard. Figuras. São Paulo: Perspectivas, 1972. 
79  Uma constante em Jorge Amado é fazer seus personagens participarem de várias de suas 
narrativas. Tome-se como exemplo o casal Mestre Manuel e Maria Clara que aparecem em 
pelo menos Mar Morto, Capitães da Areia, A morte e a morte de Quincas Berro d´Água  e a negra 
Damiana, personagem de Os pastores da noite que reaparece como vendedora de quitutes e vizinha de Adalgisa 
na Av. das Ave Marias. Cf. AMADO, Jorge. Mar morto. 45.ed. Rio de Janeiro:Record, 1978. Cf. AMADO, 
Jorge. Capitães da areia. 95. ed. Rio de Janeiro: Record, 1998. Cf. AMADO, Jorge. A morte e a morte de 
Quincas berro d’água. 88. ed.Rio de Janeiro: Record, 2001. Cf. AMADO, Jorge. Os pastores da noite. 29. ed. 
Rio de Janeiro: Record, 1978. 



 

 

   

97 

Salvador, o que confere à narrativa um lirismo, acentuado por expressões metafóricas e 

imagético-discursivas propiciadoras de uma atmosfera mágica ao orixá: “Oyá entrou no 

barracão vestida com as cores do crepúsculo” (p.26) ou “Oyá, doce brisa que afaga a face das 

crianças e a os velhos [...].” (p.28).  

 Ainda nesse viés de poesia, a alusão à sexualidade da deusa africana é colocada em 

evidência com expressões “Ao ritmo da respiração, as tetas incautas estremeciam e a bunda 

soberana sobrava dos limites assaz largos do leito improvisado” (p.104) e “Atraíam-no, 

sobretudo os lábios rostos entreabertos mostrando dentes de morder e a punça dos pentelhos 

rodeando a boca da misericórdia, coisas mais lindas!”. (p. 104).  

Os seis capítulos – apesar de curtos em relação aos demais – tratam diretamente da 

visita do orixá, dos passeios e lugares imprevistos por onde circulou, do motivo de sua vinda, 

das ajudas que empreendeu desde a saída de Santo Amaro da purificação até o caruru 

realizado como gratidão e onde a divindidade pôde se manifestar em seus mais variados 

tipos.80  

Para apresentação das personagens responsáveis pela vinda da imagem de Santa 

Bárbara do Trovão, o narrador utiliza o segundo capítulo A entrevista coletiva (p. 13), O cão 

sem dono (p.31), A via crucis (p.79), Os telefonemas (p. 125), O vernissage (p.391) como 

quatro grupos destinados ao bispo Dom Maximiniano e as peripécias da sua equipe na luta 

para reencontrar a peça sacra perdida e para manter o clima de tranqüilidade perante a 

imprensa e os meios de comunicação local. 

Os capítulos A taca de couro (p.37), quinto capítulo; Noivado e casamento (p. 107), 

oitavo capítulo apresentam as personagens Adalgisa, Manela e outros seres que se envolvem 

diretamente com elas. Enfatizam, sobretudo, a vida dessas mulheres no tempo da narração e 

em flash digressivos, conforme oito partes durante o oitavo capítulo. 

A partir do capítulo intitulado Os acontecimentos da manhã de quinta-feira (p. 151), 

as histórias das personagens – antes trabalhadas isoladamente – começam a se misturar. 

Novos seres entram em cena e o ritmo narrativo é acelerado. 

Cento e quarenta e sete páginas são destinadas a narrar ações que ocorrem entre o 

período vespertino e noturno da quarta-feira, além de descrever a vida de Adalgisa e Manela 

num retorno ao passado. As duzentas e quarenta e nove páginas restantes narram os fatos dos 

                                                 
80 De acordo com Bastide (2001), existem dezessete tipos de Iansãs e uma delas é rainha dos cemitérios, as 
demais, são rainhas dos raios, trovões e sentimentos forte, passageiros, intensos. Como deusa dos mortos, 
carrega consigo o eruxin, feito com rabo de cavalo, para impor respeito aos eguns, bem como a espada 
flamejante, instrumento da guerreira do fogo.  Cf. BASTIDE, Roger. O candomblé da Bahia. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2001. 
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dias de quinta e sexta-feira à noite, quando Iansã/Santa Bárbara finalmente cumpre sua 

missão. 

Já no primeiro capítulo, na parte inicial intitulada O embarque, a perspectiva 

narrativa recorre a anacronias81, a analepes explicativas com alcance e amplitude de algumas 

horas, a fim de descrever o embarque da imagem de Santo Amaro rumo a Salvador. 

Conforme Reis e Lopes (2000, p.30), 

 

Entende-se por analepse todo o movimento temporal retrospectivo 
destinado a relatar eventos anteriores ao presente da acção e mesmo, alguns 
casos, anteriores ao seu início. A analepse se constitui, deste modo, um 
signo técnico-narrativo do âmbito da representação discursiva do tempo, 
integrando-se, coma prolepse no mais amplo domínio das anacronias. 

 

 

Desse modo, a utilização desses recursos, na construção da narrativa, amplia 

anacronicamente o alcance82 dos domínios temporais, propostos pelo narrador: relatar as 

quarenta e oito horas diegéticas.  

 As vinte nove partes restantes, são utilizadas com intuito de esclarecer, através do 

Correio dos leitores (p.404), algumas possíveis falhas da narrativa. O narrador aqui, recorre 

ao recurso proléptico para explicar o fim de cada uma das personagens arroladas na  tão 

“pequena  história de Adagisa e Manela e de alguns outros descendentes dos amores do 

espanhol Francisco Romero Perez Y Perez com Andreza da Anunciação, a formosa Andreza 

de Yansã” (p.x). 

A prolepse corresponde a todo movimento de antecipação, pelo discurso, de eventos 

cuja ocorrência, na história, é posterior ao presente da ação. (GENETTE, 1972). Tal recurso é 

utilizado, sobretudo no último capítulo. 

Conforme exposto, clara está a opção do autor em construir uma narrativa numa 

ordem temporal avessa à linearidade, onde recursos anacrônicos como analepses, prolepses e 

paralepses são articulados quase sempre sem a utilização de marcadores temporais. 

                                                 
81 Para Reis e Lopes (2000, p. 28), Como o termo etimologicamente sugere ana:inversão; crono:tempo), 
anacronia designa todo o tipo de alteração da ordem dos eventos da história, quando da sua representação do 
discurso.  Cf. REIS, Carlos. & LOPES, Ana Cristina. Dicionário de Narratologia. 7 ed. Coimbra: Almedina, 
2003. 
82 Diretamente relacionado com a instituição de anacronias, o alcance corresponde à distância a que se projeta a 
prolepse ou a analepse, para além ou para aquém no momento da história em que a narrativa primeira se 
encontra. Cf. REIS, Carlos. & LOPES, Ana Cristina. Dicionário de Narratologia. 7 ed. Coimbra: Almedina, 
2003. 
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Para Genette (1972, p.78-79) “estudar a ordem temporal de uma narrativa é 

confrontar a ordem de disposição dos eventos ou segmentos temporais no discurso narrativo 

com a ordem de sucessão desses mesmos eventos ou segmentos temporais na história.” Na 

narrativa em análise, essa observação se faz interessante, na medida em que as ações são 

ordenadas de forma imprecisa “ao deus dará, conforme seja” (p.152), para utilizar uma 

expressão do próprio narrador, consciente desse recurso. 

 Para articular de um modo bem específico a narrativa, Jorge Amado situa a história  

num plano temporal de dois dias, começa pela chegada da imagem de Santa Bárbara e volta 

no tempo para apresentar personagens e eventos que justificaram a vinda de Iansã. Feito esses 

recursos digressivos, volta à ordem temporal proposta pelo tempo das quarenta e oito horas 

para, em seguida, extrapolá-la durante os dois últimos capítulos. Note-se, por exemplo, o 

subgrupo Procissão de Manela (p.43), do capítulo A taca de couro (p. 37), onde as ações 

desenvolvem um movimento analéptico e a narrativa passa a dar conta do primeiro contato de 

Manela com os ritos do candomblé, meses atrás, 

 

Manela não chegava de Servilha no cortejo da procissão do Senhor Morto, 
na Sexta-Feira da paixão. Sua procissão era a da Quinta-Feira do Bomfim, 
ou seja, a das Águas de Oxalá, a maior da Bahia, única no mundo. Não 
vinha envolta em compunção e penitência coberta com a mantilha negra, 
recitando a litania ao som sinistro das matracas. Mea culpa! Mea culpa!, 
Compungia-se tia Adalgisa esmurrando o peito. Manela vinha envolta em 
júbilo e folia, vestida com o deslumbrante traje branco de baiana. [...]. 
Naquele ano pela primeira vez Manela assumira seu lugar entre as baianas. 
(p.43). 

 

 

Mesmo a par de uma informação temporal: “naquele ano”, é impossível ao leitor 

desatento reconhecer que o subgrupo não mais se refere à ordem temporal desenvolvida desde 

o início do capítulo. Na verdade, o narrador realiza uma analepse que encadeia essas ações à 

vinda de Iansã anunciada no final do capítulo A festa (p.25) quando o narrador esclarece: 

 

Antes que a festa terminasse Oyá partiu, tinha muito que fazer. Viera à 
cidade da Bahia para concluir tarefa iniciada em janeiro, na Quinta-feira do 
Bomfim, trazia propósito e uma decisão: libertar Manela do cativeiro e 
mostrar a Adalgisa com quantos paus se faz uma cangalha. Seus cavalos, 
ela os montava em pêlo, em Adalgisa, poria uma cangalha e assim a 
montaria. Para lhe ensinar a tolerância e a alegria, o bom da vida (p.29-30). 
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Ou seja, a página quarenta e três, de onde se retira o primeiro fragmento, narra o 

início da história. Já as páginas vinte e nove e trinta relatam a vinda de Iansã para cumprir o 

que iniciara em tempos atrás. O movimento narrativo parte do entremeio narrativo, volta para 

o início, para só depois, centrar-se no tempo diegético. 

 É só através da atenção que o leitor não se perde ”no novelo” do confuso enredo, 

onde “talvez seja necessário misturar tempos e espaços na seqüência dos episódios, 

rompendo-se a harmonia que se pretende estabelecer para contar o conto” (p.123), e ” quem 

sabe, em meio à barafunda e ao atropelo”, consiga trilhar” caminho válido que conduza à 

conclusão da aventura” (p.152). 

 Reis e Lopes (2000, p.308) afirmam que, no romance contemporâneo, são comuns 

as marcas da subversão cronológica da história desaparecer. Isso se dá porque o romance dos 

nossos dias não está preocupado “em clarificar a economia temporal da história, mas antes em 

fazer fluir no discurso uma temporalidade de articulações difusas e limites imprecisos.”  

E assim, o romance amadiano, que se pretende um romance acessível ao povo e na 

linguagem do povo, utiliza-se de anacronias como lembranças que vêem à mente do narrador, 

dando ao texto uma maior amplitude, aqui entendida como a dimensão histórica coberta pela 

instituição no enredo, de analepses e prolepses, pela intervenção do narrador (REIS & 

LOPES, 2000).  Este se assemelha a um contador de causos, um relator de uma história 

“intricada”, em que “necessita-se queimar os miolos para não meter os pés pelas mãos, não 

quebrar a cara no alvoroço da primeira esquina” (p.123). 

Consciente desses recursos que alteram a ordem temporal e das possíveis críticas 

que o cânone da literatura purista tende a atribuir a ausências de marcadores, o narrador 

expõe, com ironia, ser de fundamental importância os “caminhos”, os “parênteses” e avanços 

para o entendimento do enredo. 

 

Na estrutura anárquica do relato, entrecortada de idas e vindas, extensos 
flashsbacks, contendo espaços narrativos diversos e desencontrados, pleine 
de longueurs, dirá o professor João Batista se o lesse e o analisasse – ainda 
uma vez, e não há de ser a última, abre-se um parêntese (p.134). 

 

 

O fragmento anterior consiste ainda, num exemplo do uso da metalepse como 

recurso de intrusão de quem narra no universo diegético. Nota-se que o narrador volta-se para 

a própria feição do que escreve, numa atitude auto-reflexiva, colocando sob rasura o que 
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relata. Com esse posicionamento, relativiza o próprio papel colocando sob suspeita a 

autoridade de sua fala.  Já no fragmento seguinte, ele expõe a presença de narratários, 

 

Para louvá-lo de público, para aplaudi-lo, revelo o nome da única alma 
caridosa que dele se lembrou, do pobre infeliz: trata-se de Anny-Claude 
Basset, literata franco-brasileira: coração sensível reclamou notícia do 
seminarista Elói. O seminarista Elói posara nu para o fotógrafo do SNI, 
recordam-se? (p.423). 

 

 

A presença de uma explicação dada a “Anny-Claude Basset” sobre o fim da 

personagem Elói e, mais precisamente o uso do último verbo do segmento, no plural 

“recordam-se?” em tom inquiridor, inserem, na metalepse narrativa, a presença de narratários 

explícitos, ou seja, de entidades fictícias com existência puramente textual a quem o narrador 

se dirige de forma expressa ou tácita (GENETTE, 1972). 

Se nos romances de Jorge Amado, há um cuidado com a elaboração do tempo, há 

ainda uma necessidade de situá-los no espaço. O sumiço da santa, como muitos outros, narra 

eventos que ocorrem na “cidade da Bahia – noutro lugar não poderia ter acontecido” 

(AMADO, 1999, p x). Com essa citação sobre a exclusividade do locus romanesco, o 

narrador parece dá ênfase à tentativa de se firmar a cidade da Bahia de São Salvador como “a 

porta do mundo”, valorizando a cor-local, numa atitude nativista.  

Interessante perceber que as normalidades das ações são perturbadas justamente 

quando ocorre o ingresso da imagem e dos demais viajantes na capital baiana.  

A diegese tem início com a chegada da imagem no cais da cidade, mas uma 

analepse, iniciada no segundo parágrafo da parte O embarque (p. 4) e estendendida por todo 

relato da parte A freira e o padre (p.5-6), altera a ordem temporal – “Naquele dia, em 

intempestivo horário vespertino, procedente do Recôncavo, o Viajante sem Porto, as velas 

enfunadas – [...].” (p.4) – e serve para o narrador descrever a tranqüila viagem até a cidade. Só 

então, nesse primeiro capítulo, precipitam-se as complicações que nortearão o enredo. Antes, 

porém o narrador destina a terceira parte – Informação modesta e prudente, sobre a Bahia 

(p.6,7,8) –  para  exaltar as qualidades do lugar,  

 

Das glórias da Bahia de Todos os Santos manda a prudência, não falar, é 
recomendável guardar silêncio, para evitar despeito e dor-de-cotovelo: sua 
fama está na boca dos marítimos, nas canções dos trovadores, nas cartas e 
relatos dos navegantes. Das glórias da Bahia aqui não se fará praça nem 
cantarão loas para celebrá-las: a modéstia é apanágio da grandeza (p. 7). 
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O tom despretensioso, a ironia sutil com que o narrador descreve o comportamento 

de quem escuta falar da Bahia, com “despeito” e “dor-de-cotovelo”, guarda a certeza de que, 

somente nesse espaço, ações grandiosas podem acontecer. Ao mesmo tempo, ele se mostra 

consciente das críticas que uma literatura nativista tende a receber e age com suposta 

humildade, porque “a modéstia é apanágio da grandeza”. Mesmo assim, com imagens líricas e 

idílicas, vê o lugar como “capital geral da África”, “gorda de ouro e prata”, “perfumada de 

pimenta e alecrim”, “cor de cobre”, “flor da mulataria”, “porto do mistério” (p.7).  Nesse 

aspecto, Jorge Amado retorna a valorização regional e ao exotismo baiano como referenciais. 

Para Reis e Lopes (2000, p. 135), 

 

O espaço constitui uma das mais importantes categorias da narrativa, não só 
pelas articulações funcionais que estabelece com as restantes categorias, 
mas também pelas incidências semânticas que o caracterizam. Entendido 
como domínio específico da história, o espaço integra, em primeira 
instância, os componentes físicos que servem de cenário ao desenrolar da 
ação e à movimentação das personagens [...].  

 

 

A Bahia de São Salvador aparece como esse espaço, mas não somente enquanto 

cenário. Aqui, a própria atmosfera da cidade é descrita como agente determinante nas 

vivências de trocas e interpenetrações orquestradas pelas personagens. É de natureza 

portuária, líquida, móvel e, por isso, lugar ideal para trânsitos e rotas.  

Percebe-se na narrativa, uma pluralidade de ambientes, uma mobilidade de espaços 

inerentes à célula maior que é a própria cidade “desmedida” e os trajetos realizados pelas 

personagens que vão desde praças, terreiros, igrejas, palácios, vilas, conventos, avenidas, 

delegacias, fóruns, até uma profusão de territórios interconectados, doando um caráter 

dinâmico e desconcertante a um enredo repleto de peripécias. 

Importante ressaltar que, mesmo sendo um romance situado em Salvador, O sumiço 

da santa extrapola seus limites locais quando aborda temáticas alusivas à questão dos 

contatos culturais e da vivência identitário-religiosa, em meio aos fluxos da 

contemporaneidade, quando serve de questionamento à compartimentalização do campo 

artístico e aos locais específicos que a modernidade elege para as artes e para as expressões 

culturais e ainda, quando desmonta qualquer tentativa de se fixar a identidade, temas que, de 

certa forma, universalizam-no. 
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3.3 A trama romanesca  

 

 

A história narrada tem início com o embarque e desembarque da imagem de Santa 

Bárbara, vinda da cidade de Santo Amaro da Purificação a fim de abrilhantar uma exposição 

de arte sacra promovida pelo clero de Salvador, juntamente com uma renomada faculdade de 

teologia.  

Tal imagem, ícone do patrimônio histórico local, constitui-se uma raridade 

justamente por fugir à regra das estátuas comuns e não possuir os símbolos e elementos 

tipicamente atribuídos à Santa Bárbara: o cálice, a palma e a torre. Do contrário, traz “às mãos 

um feixe de raios” é “famosa pela beleza secular e por milagreira” (p.4). Em companhia à 

peça de arte sacra, viaja o Pe. Abelardo Galvão, humilde vigário da cidade de Piaçava, 

personagem importante no desenrolar das ações. 

Quando a imagem chega ao cais do porto, desce da embarcação, atira de lado o 

manto e desaparece na Rampa do Mercado, “andando para os lados do elevador Lacerda” e, 

“antes que as luzes se acendessem nos postes, Yansã sumiu no meio do povo” (p. 11), 

visitando um terreiro, solucionando problemas, enfim anunciando o real motivo de sua vinda 

à Bahia: “trazia um propósito e uma decisão: libertar Manela do cativeiro e mostrar a 

Adalgisa com quantos paus se faz uma cangalha” (p.29-30). 

Não necessariamente nessa ordem, as ações são narradas, mas, é através do discurso 

de Iansã/Santa Bárbara que surgem na trama as personagens Adalgisa e Manela.  Para essa 

apresentação, o narrador faz uso de analepses (GENETTE, 1972) e executa um flash-back 

cujo alcance é de alguns meses, 83 “a fim de recuperar eventos de conhecimento necessário 

para se conferir coerência interna à história” (REIS & LOPES, 2000, p. 31). 

Por essa altura, aparecem na expressão diegética um núcleo de personagens 

envolvidos na montagem da Exposição de Arte Religiosa. À frente deste badalado evento, 

Dom Maximiniano von Gruden, “museólogo ilustre”, “conceituado historiador de arte” (p15) 

cujo legado maior foi defender tese sobre a dita imagem de Santa Bárbara e atribuir, como seu 

legítimo autor, o Mestre Aleijadinho.  

                                                 
83 Não existe, no enredo, referência precisa do tempo, do mês exato para o acontecimento, apenas os dias são 
citados. Por uma analogia à Sexta-feira da Paixão – data importante do calendário cristã – realizada no décimo 
sexto capítulo A longa jornada da sexta-feira das paixões (p. 311)  presume-se que as ações acontecem entre a 
quarta-feira e a sexta-feira da quaresma.  
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Na expectativa da chegada de tão rara peça – transportada por Mestre Manuel e 

Maria Clara no saveiro Viajante sem Porto – Dom Maximiniano atende a repórteres e 

enviados especiais de Portugal com relevância ao poeta e jornalista Fernando de Assis 

Pacheco84 incumbido de “cobrir”, jornalisticamente, o evento. 

 Nova quebra de linearidade apresenta-se na narrativa. Desse vez, em continuidade ao 

momento inicial, o capítulo A Taca de couro (p. 37) recorre a um movimento temporal 

retrospectivo destinado a relatar eventos anteriores ao presente da ação e, nesse caso, 

precedentes ao tempo do seu início. Nele são apresentados Manela, órfão de pai e mãe, criada 

pela tia Adalgisa Perez y Perez e por Danilo, ex-jogador de futebol, esposo dedicado aos 

caprichos da jovem senhora apelidada de Dadá.  

Os capítulos Noivado e casamento (p.107) e A(s) noite(s) de núpcias (p.175) ainda 

fazem uso de analepses para apresentar as atitudes de Adalgisa durante o noivado e no 

decorrer das bodas. Em ambos, o tom humorístico se sobressai, desarticulando a seriedade e 

caricaturizando o comportamento pequeno-burguês comum na época.  

Aqui, Adalgisa é descrita como uma chapeleira com ares de grã-fina, criada pela 

madrinha, Dona Esperanza, para ser uma senhora de respeito e distinção. Dona de um corpo 

invejável e de uma sexualidade reprimida por tabus e códigos de honra, não consegue ter 

filhos e nem satisfazer sexualmente o esposo Danilo. Mesmo assim, esmera-se no cuidado da 

casa e na educação da enteada Manela. 

Empenhada em criar a sobrinha com pulso firme, “Adalgisa pusera-lhe cabresto, 

ditara rígidos horários, não lhe permitia trocar pernas pelas ruas”, “terreiros de santos, nem 

falar: Adalgisa tinha horror a candomblé. Horror sagrado” (p.50). De todas as proibições, o 

namoro com o jovem taxista Miro, mulato, pobretão, chegado a festas de macumbas, consistia 

no delito máximo e a pena, uma surra com uma “taca de couro” presente do padre confessor: 

Antônio Hernandez.. 

Quando livre da tia, Manela desponta em juventude e, numa de suas andanças com 

parentes e amigos, é filmada na procissão do Bonfim, vestindo traje de baiana, acólita de 

Oxalá, “montado” em sua tia Gildete. O subgrupo A ekedê (p.53), no quinto capítulo, descreve 

a participação mística de Manela na lavagem do Bonfim, tradicional festa do calendário 

litúrgico tanto do candomblé como do catolicismo. 

Pela TV, Adalgisa assiste à “ultrajante” visão de Manela e decide castigá-la com a 

penalidade maior: a surra com “a taca de couro” – nomenclatura do capítulo – mas Manela, 

                                                 
84 O poeta e jornalista, além de personagem da trama, de fato existe. Maiores informações sobre essa mistura de 
ficção e realidade em nível narrativo, nos tópicos a seguir. 
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que havia sido “montada” por Iansã e reconhecida pelo próprio Oxolufã  – não mais aceitou 

os castigos da tia, impedindo, com pulso firme, as intempéries de Dadá.  

Decidida a fugir de casa com o namorado Miro, Manela não concretiza seus planos 

porque a tia descobre o intento e, com a ajuda do amigo e confessor o Pe. José Antonio 

Hernadez, consegue interná-la na clausura das “Arrependidas”. 

Romance narrado em blocos onde a técnica do fragmento é amplamente usada, Jorge 

Amado justapõe enredos que se unem através de um eixo comum: o envolvimento com a 

imagem/orixá/santa católica.  

Para Roche (1988) a técnica do fragmento é caracterizada pela organização 

integrada de um continnum, constituindo-se uma célula viva, com autonomia na 

interdependência orgânica dentro do romance. A sua base é seu princípio de unidade. “Logo 

os fragmentos não se sucedem simplesmente uns aos outros, mas integram-se no romance, 

sem confusão, mas constituindo uma unidade. É essa unidade que forma o romance 

“(MANZATTO, 1994, p.125) e Jorge Amado é ”um especialista do fragmento” (ROCHE, 

1988). 

Posterior a essa digressão, o narrador realiza outra incursão na vida de Dom. 

Maximiniano von Gruden a fim de dar continuidade ao sofrimento vivido pela personagem, 

graças ao sumiço de tão valiosa imagem. É nesse núcleo diegético que duras críticas ao roubo 

de obras de artes são conferidas, bem como é construída uma caricatura dos dirigentes 

clericais, favorecidos por políticos corruptos, sempre distantes do bem do povo. 

No capítulo A via crucis (p.79), essa tensão é narrada ao passo que novos 

personagens surgem na composição diegética: o Bispo Dom Rudolph, o coronel e delegado de 

polícia Raúl. O capítulo é entrecortado por outros dois de natureza digressiva: um que relata 

os acontecimentos do noivado de Adalgisa e Danilo e outro destinado aos passeios de Iansã 

entre ateliês famosos e humildes tendas de artesãos. A continuidade às agruras de Dom 

Maximiniano é retomada no capítulo Os telefonemas (p.125) instante em que reaparece Pe. 

Abelardo Galvão visto, pelas autoridades eclesiais, como suspeito no roubo da imagem 

desaparecida. 

Desse ponto, as ações voltam-se para caraterizar Pe. Galvão e Patrícia, jovem moça 

de audaciosos ideais, empenhada, juntamente com o vigário, na luta em favor dos moradores 

sem-terra da localidade de Piaçava e na denúncia dos crimes cometidos pelos latifundiários da 

região. Além de militante, é filha de Iansã a quem realiza um ebó com objetivo de conquistar 

o padre. Atriz, viera a Salvador para abrilhantar documentário francês, gravado na cidade, 

com abordagem sobre os costumes e singularidades locais. Interligados aos dois personagens, 
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um grupo de socialytes, mulheres de políticos influentes, de juízes e fazendeiros, dignas 

senhoras na aparência, mas de essência libertina e dissimulada. Dentre elas, Diana D`Ávila, 

esposa do juiz de menores, flagrada numa cama de motel ao lado de seminarista Elói.  

Após essa longa caracterização das personagens, o narrador passa enfim ao relato 

das ações ocorridas durante os dias de quinta e sexta-feira, lembrando que toda narrativa se 

formula em torno da chegada de Santa Bárbara/Iansã à cidade. 85 Assim, a partir da quinta-

feira, as ações são narradas simultaneamente, ocorrendo uma mistura dos personagens nos 

capítulos, fato não verificado até então. De certa forma, é como se, pela chegada da 

imagem/orixá, a vida daqueles seres, desconhecidas um dos outros, estivesse unida por um 

mesmo fio condutor: Santa Bárbara/ Iansã. 

A princípio, o narrador descreve as peripécias de Adalgisa até conseguir autorização 

para enclausurar Manela no Covento das Arrependidas, a raiva que essa atitude causou em seu 

marido Danilo e o batalha travada por familiares e vizinhos na tentativa de livrar a pobre 

moça da madrasta insensível. Por essa altura, é narrada a libertação de Manela, a ajuda de 

uma jovem e misteriosa senhora cujo porte denunciava candura e aspecto angelical. Na frente 

do convento, Manela recebe Iansã que suspende e escolhe o namorado Miro como ogã.86 

Revoltada com a notícia de que a sobrinha fugira da clausura, que havia recebido 

santo de macumba, que se encontrava reclusa na camarinha de um terreiro, Adalgisa, junto 

com Pe. Antônio Hernandez, procura conseguir nova autorização do juizado para retirá-la do 

Axé87. Durante o trajeto, encontra-se com uma negra e um pau-de-arara. Misteriosamente, é 

possuída por Iansã auxiliada por Exu, Ogum e Oxóssi.  

Ainda no capítulo final, o autor esclarece o ocorrido com Pe. Abelardo Galvão e 

com Patrícia. Ele se livra do assassinato por encomenda, graças à intervenção de Exu 

                                                 
85 Com essa opção pela quarta-feira, como dia específico para a chegada da imagem/orixá, o autor 
provavelmente faz alusão ao dia dedicado a Iansã e a seu esposo Xangô, no candomblé ioruba. Cf. BASTIDE, 
Roger. O candomblé da Bahia. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. Cf. PRANDI, Reginaldo. Herdeiras 
do Axé. In: Deuses africanos no Brasil.  São Paulo: Hucitec, 1997. 
 
86 O título de Ogã  é uma craição do candomblé nagô-queto dado aos membros masculinos dos terreiros. 
Geralmente, esses homens assumem uma função civil no candomblé ou alguma função religiosa. Podem ser ogã 
suspenso , quando é escolhido pelo orixá sem ter cumprindo os rituais de iniciação. A palavra suspenso diz 
respeito a atitude do orixá que, incorporado no “cavalo-de-santo” ergue, suspende pelas pernas ou pelo tronco 
escolhido para ogã. O  ogã confirmado é aquele que  já cumpriu as obrigações do terreiro. Cf. PESSOA DE 
CASTRO, Yeda. Falares africanos na Bahia: um vocabulário afro-brasileiro. Rio de Janeiro: Topbooks, 2001. 
Cf. PRANDI, Reginaldo, Segredos guardados: orixás na alma brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 
2005. 
87 Palavra de múltiplos significados, entre eles, força vital, princípio da vida. Dá-se o nome de Axé  também ao  
terreiro e espaço sagrado onde se realizam o culto aos orixás, por entender que nele se concentram as energias 
das divindades  (PRANDI, Op. cit).  No Brasil, foi associada à saudação que, ao mesmo tempo, é invocativa do 
divino (PESSOA DE CASTRO, Op.cit.).  
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fantasiado de pau-de-arara e ela, consegue enfim o amor do padre, em vista de um ebó  

destinado à Iansã. 

Já se encaminhando para o desenlace, após cumprir todos os seus compromissos 

mais urgentes, Santa Bárbara/Iansã aparece no Museu de Arte a tempo de salvar Dom 

Maximiniano do fracasso que lhe aguardava, coroando com louros e honrarias a tão divulgada 

Exposição. 

O último capítulo Saravá três que eu me vou embora (p. 403) é, em sua maioria, 

destinado a intervenções do narrador para esclarecer os leitores sobre o que acontecera aos 

personagens depois dos dois dias fatídicos. Com uso de várias prolepses, as ações escapam ao 

tempo narrado e conferem ao texto uma conclusão em happy end: Adalgisa torna-se filha de 

Iansã, livra-se do mau-humor, da enxaqueca, dos tabus sexuais e entrega-se com volúpia ao 

seu marido e ogã Danilo, mas continua católica. Pe. Abelardo pondera os preceitos de 

celibatário  e resolve “amigar-se” com Patrícia sem, para tanto, deixar de ser padre, mostrando 

que a vivência entre estas polaridades é pertinente e possível. As socialytes, envolvidas em 

inescrupulosos casos extraconjugais, viajam com os respectivos maridos. Sobre Dom 

Maximiniano, pesa uma suposta insinuação de ter ludibriado o povo de Santo Amaro, 

principalmente o Pe. Téo e Dona Canô, ao trocar a imagem de Santa Bárbara do Trovão, por 

uma cópia. A original, estaria agora no Museu de Arte Sacra, conforme ratifica verbete de 

dicionário alemão especializado no tema. 

Assim, pela relativização das verdades absolutas ou pela insinuação de histórias 

paralelas obscurecidas pelo silêncio, a narrativa é encerrada num clima de ironia e 

comicidade, sob a égide de um narrador anarquista, que no momento final, arreia “um ebó 

devido a Exu: ebó de sangue com uma garrafa de cachaça e meia dúzia de charutos de 

vintém” (p.430). 

 

 

3.4 Transculturalidade literária: uma bricolagem de gêneros 

 

 

Das, aproximadamente, cinqüenta produções ficcionais de Jorge Amado, vinte e 

uma são romances  e, a grande maioria,  expressões artísticas do gênero narrativo. 88  

                                                 
88 Para Reis e Lopes (2000) falar de gênero narrativo é aludir a categorias históricas, tais como a epopéia, o 
romance, a novela ou conto, nos quais se reconhecem implicações periodológicas, mas ou menos efectivas e que 
respondem a uma hipercodificação centrada na presença de narrador, ações, personagens, espaço, enredo e 
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É possível atribuir a atitude preferencial pelo romance ao fato de esse se constituir 

num dos mais autênticos suportes para representação dos homens envolvidos no seu momento 

histórico e, conforme anteriormente argumentado, a preocupação em situar as obras 

produzidas numa consciência cronotópica ou de, pelo menos, criá-las para expressar os 

anseios de um povo, de quem o autor diz ter se alimentado, é a condição sine qua nom para 

criação literária amadiana.  

Evidentemente que a consciência cronotópica em Jorge Amado consiste na 

compreensão da interferência espaço-temporal e das imposições de proveniência histórico-

cultural projetadas no texto por ele produzido. Tais composições chegam a configurar 

mudanças nos próprios hipercódigos e arquétipos dos gêneros, graças à influência do 

momento histórico na escolha e na feitura estética.  

Assim, a ficção do autor aparece como aporte específico de subscrição dessas 

vivências sociais preconizando a essência do gênero romance que, conforme Lukács (2000, p. 

82), tem a sua gênese na “[...] peregrinação do indivíduo problemático rumo a si mesmo, o 

caminho desde o opaco cativeiro na realidade simplesmente existente, em si heterogênea e 

vazia de sentido para o indivíduo, rumo ao claro autoconhecimento.” 

Para esse teórico do romance, o mundo tornou-se infinitamente grande e os 

problemas oriundos de novos espaços acabam com qualquer pretensão de totalidade antes 

conferida como ancoragem essencial para a construção épica, antecessora narrativa do 

romance. Nesse universo descontínuo, desregrado e degradado, move-se o herói problemático 

(LUKÁCS, 2000) em cujo cerne concentra-se a busca, num mundo demoníaco, do 

conhecimento de si mesmo, a aventura para por ela ser provado e encontrar a própria essência.  

Para Goldmann (1976, p.8), “o romance é a história de uma invenção degradada, 

(...), pesquisa de valores autênticos num mundo também degradado, mas em um nível 

diversamente adiantado e de modo diferente”, daí a estrutura romanesca ser pautada numa 

pluralidade de ação que projeta ao espaço ficcional as vivências multifacetadas de um mundo 

rico em experiências humanas. 

O romance, como gênero literário, tem seu desenvolvimento ligado desde o início a 

um novo sentido de tempo em que o passado absoluto, a distância que criava hierarquia perde 

toda função. Origina-se, pois da destruição da distância épica, da familiarização cômica do 

mundo e do homem nele inserido e rebaixado a uma concepção inacabada onde a essência e o 

                                                                                                                                                         
tempo. Cf. REIS, Carlos. & LOPES, Ana Cristina. Dicionário de Narratologia. 7 ed. Coimbra: Almedina, 
2003. 
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destino, fundamentais na epopéia, abrem espaço a fluência de “dever-ser” (BAKHTIN, 2003), 

(LUKÁCS, 2000). Desse modo, caracteriza-se pela ruptura insuperável entre o herói e o 

mundo, pela peregrinação. 

Tal como se conhece nos dias atuais, o romance é um gênero textual relativamente 

novo, data do século XVIII. Porém, desde a Antiguidade Clássica, da Idade Média e do 

Renascimento registram-se tentativas do que virá aflorar no gênero literário configurado em 

tempos burgueses. 

De cunho narrativo, centrado assim, como o conto e a novela na criação de uma 

história, o romance difere dos dois últimos justamente pela profundidade do universo 

diegético que procura representar, De acordo com  

 

Desde logo, no romance relata-se normalmente uma acção relativamente 
extensa, eventualmente complicada por ramificações secundárias, podendo 
implicar componentes de ordem social, cultural ou psicológica e 
envolvendo de modo decisivo o destino das personagens; é de resto em 
função do tratamento da acção que se definem modalidades de composição 
mais ou menos elaboradas, as quais indirectamente reflectem uma certa 
cosmovisão vinda do autor, bem como as suas concepções quanto às 
funções e representatividade ideológico-cultural do romance. [...]. O 
romance é por excelência o lugar de revelação de personagens atravessados 
por conflitos íntimos, traumas e obsessões que no discurso interior 
encontram espaço privilegiado de inscrição (REIS E LOPES 2000, p. 358). 

 

A grande popularidade desse modo ficcional infenso a regras, “de natureza úmida – 

irrigada por centenas de riachos – degenerando-se ocasionalmente num pântano” (FOSTER, 

1974, p.3), reside no fato de que todas as metamorfoses do real e todas as formas de 

conhecimento cabem no seu perímetro proteiforme (MOISÉS, 1982), apto a amplas relações 

com outros gêneros literários com quem sempre estabeleceu diálogo. Ou seja, no romance 

nada é definitivo, nada é acabado, não existem paradigmas que não possam ser transpostos e 

nem pretensão de uma totalidade homogeneizadora, pois ele, “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” (LUKÁCS, 2000, p. 

71).  

De difícil classificação, portanto é o gênero romanesco e, se estas complexidades 

existiram desde os primórdios de sua consolidação, acentuaram-se ainda mais com o passar 

dos anos, com as intensas mudanças que a imaginação literária realiza no âmbito desse tipo 

composicional. 



 

 

   

110 

É observando, de um modo restrito, o romance O sumiço da santa que se constata 

nele uma gama de característica capazes de afiliá-lo à nova narrativa brasileira, sobretudo 

àquela que comporta as produções pós-década de sessenta. Momento em que o 

experimentalismo renovador refletiu, de forma crispada, na técnica e na feição narrativa 

(CANDIDO, 2006), possibilitando ao romance, “dialogar” com outros gêneros textuais 

principalmente com aqueles que se tornavam mais constantes num contexto de 

desenvolvimento tecnológico: o jornalismo moderno, o cinema, dentre outros. 

Compreende-se que nesse contexto, o romance enveredou por um caminho de 

pluralidade que em muito se distanciava do realismo cientificista ou de um pieguismo 

romântico tão comuns em épocas anteriores. De certo modo, aparece como pluridimensional, 

território de reorganizações e de hibridações, em suma: narrativa transcultural (RAMA, 

1982). 

É como partícipe dessa característica dialógica89e interativa, inerente ao romance, 

que a obra em análise faz uso de vozes diversas e de múltiplos gêneros, convidados a 

integrarem o universo narrado, criando uma pluridiscusividade romanesca que insere 

discursos diversos, incursões intertextuais traduzidas pelo cruzamento dialógico de veios 

discursivos, desde discursos bíblicos e candomblecistas até a participação de poetas populares 

e eruditos, estudiosos, padres e especialistas. 

Para Rama (1982) a narrativa transcultural esforça-se em condensar os aspectos da 

cultura estrangeira, já absorvida e assimilada, com os parâmetros das formas populares e 

locais suplantadas por estigmas ideologicamente negativos. Logo, os romances transculturais 

fazem uso de vários gêneros, mesclam-se a vários discursos, relativizam a posição do narrador 

e fundem ao ficcional às técnicas da oralidade e do popular. 

Uma das primeiras evidências dessa perspectiva dialógica e de transculturação, que 

confere a ficção romanesca uma expressão genuína de processos híbridos entre os gêneros 

literários, se faz sentir na própria estrutura.  Nela subsistem várias formas de significação, 

várias vozes e diversas formas de dizê-las a partir de uma bricolagem de gêneros textuais 

participantes da formação do enredo. 

A transculturação ocorre em vários níveis do romance e, de início, a análise procura 

demonstrar os diversos gêneros textuais para considerar que o processo de hibridação 

                                                 
89  De acordo com Bakhtin (1979, p. 87), dialogismo  “ é a tendência natural de todo discurso vivo, em todos os 
seus caminhos para o objeto, em todas as direções . O discurso encontra-se com o discurso alheio e não pode 
deixar de entrar com ele numa viva interação plena de tensões.” Cf. BAKHTIN, Mikhail. Estética e romanzo. 2. 
ed. Torino: Einaudi: 1979 
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extrapola o nível discursivo e se estabelece como acréscimo, no plano formal, fazendo do 

mesmo: o romance, um diverso. 

De acordo com Bakhtin (1993) a interconexão de gêneros é uma das formas mais 

importantes e substanciais de introdução e organização do dialogismo a da pluridiscursividade 

romanesca, porque confere ao texto um caráter de enriquecimento e favorece o diálogo ao 

passo que descaracteriza o monólogo.   

Para Rama (1982) a transculturação da estrutura romanesca permite ao romancista 

articular-se escapando do localismo e do pitoresco, porque envereda pela mistura da cultura 

local com as expressões externas. No caso de O sumiço da santa, o próprio gênero deve ser 

visto como o código externo que se une aos modos mais populares como o cordel, por 

exemplo. 

Os mecanismos transculturais descortinam-se por todo romance, mas como 

demonstração, elege-se o capítulo no qual é reproduzido um poema em homenagem ao “cu” 

da protagonista Adalgisa. Transcrito na íntegra e atribuído a Fernando de Assis Pacheco90, a 

composição poética representa a inserção de um outro gênero no interior da diegese, ou seja,  

configura as amplas possibilidades de uma técnica que se essencializa por suas características, 

mas que estabelece relação transversal com tipos textuais diversos, numa diferenciação 

consentida (GLISSANT,1981). 

Ainda nesse capítulo destinado ao poema, o narrador tece críticas veladas ao cânone 

artístico herdado do Renascimento cuja problemática, em torno da validade do discurso 

literário, criava uma concepção negativa da expressão literária puramente imaginativa, ou 

seja, sem justificativas históricas. Para Candido (2006, p. 100), 

 

Se passarmos da literatura de imaginação, em geral, para o caso restrito da 
literatura de ficção em prosa, veremos que o problema se agrava, por tratar-
se de um gênero que não possuía dignidade teórica aos olhos da opinião 

                                                 
90 Fernando Assis Pacheco nasceu em Coimbra em 1937. Escritor e jornalista, Licenciado em Filologia 
Germânica, esteve ligado aos grupos teatrais acadêmicos durante os seus estudos universitários. Após um 
período de mobilização na guerra colonial, em Angola, enveredou pelo jornalismo, estreando-se no Diário de 

Lisboa, em 1965. Colaborou em publicações literárias e em vários jornais, como o República, O Jornal, o Sete, o 
Jornal de Letras (de que também foi redator) e o Record. Era, à altura da sua morte, redator da Visão. Participou, 
ainda, em programas de rádio e televisão, foi autor de poemas musicados por compositores portugueses e de 
textos e diálogos para documentários e filmes. Dedicou-se também à tradução. Como escritor, Assis Pacheco não 
esteve ligado a qualquer escola literária. Estreou-se com o volume de poesia Cuidar dos Vivos (1963). Os seus 
textos, ao mesmo tempo em que refletem um esforço de pesquisa e experimentalismo na língua portuguesa, são 
fortemente marcados por uma intenção de crítica social e pela experiência da guerra colonial portuguesa. 
Publicou, durante muito tempo, pequenas tiragens em edição de autor, o que não impediu a imposição do seu 
nome na moderna literatura portuguesa. Na ficção em prosa, foi autor de Walt (1978) e do romance Paixões e 

Trabalhos de Benito Prada (1993). Cf. ASSIS, Pacheco. Disponível em: 
www.antologiadoesquecimento.blogspot.com/2005/10/ltimos-desejos.html - 20k - Acessado em 10.01.2008. 
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erudita. Uma coisa, com efeito, era encontrar razões justificativas para a 
epopéia ou a tragédia, a ode ou a sátira, ungidas por uma tradição venerável 
e se beneficiando dos grandes exemplos da Antiguidade, restaurados então 
em toda a sua força; outra coisa era abonar a pacotilha duvidosa das 
narrativas romanescas, que deviam parecer ao intelectual o que hoje 
parecerá a fotonovela. 

 

 

 Quando o narrador, ironicamente, expressa o desejo de que, a crônica contada, 

“adquira méritos literários que até agora lhe faltavam” (p. 410) aponta para a ridicularização 

do discurso oficial, acrescentando-lhe uma idéia oposta e ressaltando que o discurso 

acadêmico purista ainda se encontra em vigor.  Desse modo, ao inserir um poema nas páginas 

da narrativa quer salientar que o cânone oficial, que subjuga ou desprestigia a ficção por ele 

produzida com preâmbulos sobre a ausência do estético em seu texto, deva, supostamente, 

passar a privilegiá-lo, haja vista a presença de um poeta estrangeiro e do próprio gênero 

poema visto com bons olhos por essa mesma crítica. 

 A ironia consiste, justamente, em demonstrar a fragilidade de tais concepções e o 

juízo de valor, de cunho ideológico, orquestrados na criação de status para dado gênero em 

detrimento de outro que é desprestigiado. Por outro lado, entende ser perfeitamente possível 

unir o antigo ao novo, o mesmo ao diverso. 

Na explicação das referências a tal composição, esmera-se em esclarecer que fora: 

 
 

Inspirado à tarde durante o caruru de Jacira de Odô Oyá, realizado na noite 
da sexta-feira, após o vernissage, dia e noite de comilança, foi editado na 
semana seguinte, sob o selo das Edições Macunaíma. Edição peregrina, fora 
do comércio, iluminada em preto e branco com xilogravuras de Calasans 
Neto, para regalo de privilegiados, segundo reza o colofão. O mesmo poema 
teve uma segunda versão publicada em Portugal recentemente (p, 410). 
 

 

Evidente está a opção em descrever a inclusão de amplos elementos na formação do 

todo discursivo: o livro de poemas. Nele, a presença da xilogravura, recurso gráfico atribuído 

ao popular, representa a rearticulação e o reaproveitamento dessa prática antes relegada ao 

universo cordelista, agora participante de uma produção que, em relação à forma, liga-se à 

literatura “erudita”. 

Ainda é importante, a nomenclatura dada à editora “Macunaíma”. Nesse ponto, a 

intertextualidade faz ouvir a voz da essência híbrida, conquanto elogie o livro homônimo, 
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conhecido pelo caráter misturado e rapsódico. Ressalta-se, pois, o nomadismo da arte 

produzida por Fernando Pacheco que chega a ter “uma segunda versão” em Portugal. 

Por fim, a temática, a fusão entre o vocabulário “erudito” e “popular”, as inversões 

sintáticas, os versos irregulares, a não linearidade de rimas, fazem do poema uma metáfora da 

relativização pós-moderna aos padrões e noções elitistas ou etnocêntricas da arte literária. 

Permite, dessa maneira, visualizar uma hibridação que revisa as noções de culto e popular, do 

alto e do baixo (BAKHTIN, 1993), saber de elite e saber subalterno. 

 
 
O CU DE ADALGISA 
 
Um cu que se desvela em Agosto em Bahia 
Redondo para olhar um cu magnificente 
Um cu como um bisonte 
O teu cu Adalgisa adivinhado num mercado 
 
Eu rimo tanto cu que trago na memória 
o teu fará por certo mais história 
é um cu para a glória ó iyawô impante 
 
rodando na cadeira el´deixa-nos suspensos 
quase presos Adalgisa pelos beiços 
 
lembra-me nédio raxo assim forte de febra 
lêveda e alva nas Bahias cozinhando 
se de soslaio agora se requebra 
 
e como canta Adalgisa! Igual que um pássaro 
ao qual neste mesón péssoro vênia 
teu oriflâmio cu me faz insônia ( p.,412). 

 

  

A inserção do poema e as explicações sobre a publicação do texto representam a 

tomada de consciência do escritor em relação aos gêneros e a seus paradigmas modelizantes 

não como fonte de imitação ao modelo original, mas como espaço de subversão e inserção de 

inesperados fluxos desorganizadores porque híbridos.   

Por outro prisma, o caso da titulação dada ao poema O cu de Adalgisa, encaminha o 

leitor a intertextualidade  utilizada pelo autor que, com esse procedimento, traz para o 

universo diegético textos eróticos de autores conhecidos e consagrados pela crítica literária. 

Dentre esses textos, O soneto do buraco do cu  cuja autoria é de Paul Verlaine e Rimbaud. 91 

                                                 
91 Obscuro e franzido como um cravo roxo, 
Humilde ele respira escondido na espuma, 
Úmido ainda do amor que pelas curvas suaves 
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A presença do poema no interior do romance abre múltiplas entradas para o texto que 

se faz híbrido, no que toca ao gênero, e intertextual, no que toca à interação com outros textos 

já existentes no universo literário, além de operar numa linha de misturas e nomadismos entre 

temáticas e linguagens mantenedoras de uma tensão entre o eleito como erudito “oriflâmio” e 

“popular” “cu”, o “apropriado” e o “despresível”. 

 Nesse aspecto, Jorge Amado revive as propostas de experimentação humorística 

protagonizadas pelas vanguardas no início do século XX, porque visa a  retirar “ de circulação 

tudo que é lógico, nobre, transcedente” (MINOIS, 2003, p. 153), e abre fissuras “no tecido das 

falsas evidências que nos cercam” trazendo, na voz poética, um discurso que rotulado como 

expressão de mau gosto. (Op.cit, p. 153). 

Outra transculturação sentida na forma estrutural da obra diz respeito à mistura do 

gênero romanesco com características inerentes às fábulas92 e as farsas medievais. Do 

primeiro gênero, muito comum do século XII ao XIV, o romance de Jorge Amado herda a 

temática erótica, principalmente na opção que faz pela sexualidade reprimida como ponto 

essencial às situações de humor; pela visualização negativa, em se tratando do clero; pela 

criação de uma protagonista feminina, sempre caracterizada como sensual.  

Note-se, contudo que a personagem Adalgisa não realiza a traição a um marido 

ingênuo, tema tão corriqueiro nas fábulas, mas guarda nítidas semelhanças com as 
                                                                                                                                                         
Dos glúteos brancos desce à orla de sua auréola. 
 
Uns filamentos como lágrimas de leite, 
Choraram ao vento inclemente que os expulsa, 
Passando por calhaus de uma argila vermelha, 
Para escorrer por fim ao longo das encostas. 
 
Muita vez minha boca uniu-se a esta ventosa, 
Sem poder ter o coito material, minha alma 
Fez dele um lacrimário, um ninho de soluços. 
 
Ele é a tonta azeitona, a flauta carinhosa, 
Tubo por onde desce a divina pralina, 
Canaã feminino que eclode na umidade 
 
Paul Verlaine e Arthur Rimbaud 
Alterações: Zé Celso Martinês e Marcelo Drummond. 
Soneto do olho-do-cu 
http://musicapoesia.blogspot.com/2006/11/paul-verlaine-e-arthur-rimbaud-por-jos_29.html. 
Acessado em 07 de janeiro 2008. 
92 De acordo com Minois (2003) as fábulas medievais são pequenos contos em versos brutais, cínicos, 
grosseiros, obscenos em que se tematiza, com freqüência, as zonas responsáveis pela escatologia humana, bem 
como o ato sexual, o adultério. Para Moisés (1982) também chamado de Fabliau. É nesse sentido que se utiliza o 
termo fábula medieval, justamente para estabelecer a diferença da fábula como gênero textual criado no século 
VI a.C. por Esopo com fins a levar seu ouvinte a uma reflexão filosófica e didática. Cf. MINOIS, Georges. 
História do riso e do escárnio. [Trad.]. Maria Elena O. O. Assumpção. São Paulo: UNESP, 2003. Cf. REIS, 
Carlos. & LOPES, Ana Cristina. Dicionário de Narratologia. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2003. 
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protagonistas daquele gênero, uma vez que sufoca uma sexualidade reprimida por tabus e se 

aconselha com um padre, Antônio Hernandez, confessor e amigo. 

 Sem pronunciar qualquer julgamento ou juízo de valor sobre tais abordagens, Jorge 

Amado revive a concepção fabulística medieval e a narrativa persegue o riso, objetivo 

prenunciado no prólogo, e concretizado nas ações que são descritas com acento no ridículo e 

no inusitado. Para Minois (Op.cit, 194), 

 

As fábulas são típicas do período central da Idade Média, […]. Ao contrário 
do que os temas podem fazer crer, essa literatura não é destinada ao 
populacho: lida nas cortes senhoriais e nas praças públicas, ela dirige-se aos 
senhores, aos nobres, aos burgueses. […]. São antes de tudo histórias 
engraçadas. São histórias que abrangem “da cintura para baixo”. O sexo, 
sempre o sexo: desde Sara e Abraão até as graçolas do music-hall, ele 
continua sendo um valor seguro do cômico e conhece, com as fábulas, um 
dos seus grandes momentos. 

 
  

Para seguir o esteio da fábula, como intensa valorização da sexualidade, a narrativa 

apresenta um longo capítulo, A(s) noite(s) de núpcias, composto por vinte sete subgrupos que 

vão da página 175 à página 213 e dá conta de expressar ao leitor o “espetáculo” humorístico 

em que se transformou a lua-de-mel das personagens Danilo e Dadá. Nele relatam-se, em 

episódios hilariantes, as investidas eróticas de Danilo, o sofrimento de Adalgisa, o desfecho 

final da primeira tentativa: uma enxaqueca para Dadá e uma indisposição gastro-intestinal 

para Danilo. No fragmento a seguir, o diálogo entre os nubentes culmina num final 

tragicômico que envereda pelo âmbito escatológico a fim de conseguir o humor pelo ridículo 

da situação, 

 

 – Juro que amanhã eu deixo. Juro – Mais que qualquer afirmação, a voz 
doída o convenceu: 
 – Tenha pena de mim, meu bem… 
Meu bem entregou os pontos: 
 – Está certo, Dadá, fica para amanhã. Pode sair. 
 – Você não vai me agarrar? 
 – Já disse que fica para amanhã. Mas amanhã sem falta, heim! 
Ele exigiu uma derradeira garantia: 
 – Tu jura pela alma de sua mãe?  
 – Pela alma de minha mãe. 
Ainda assim Adalgisa não saiu logo e ele viu-se obrigado a esmurrar de 
novo a porta: 
 – Saia! Saia depressa! Vamos! 
 – Por que tanta pressa? – Temerosa, apesar da jura sacrossanta. 
 – Porque eu preciso entrar, Dadá. Depressa! 
O tempo justo de se debruçar sobre o vaso da privada, a golfada incontida 
sujando-lhe o queixo. Meteu o dedo na garganta, vomitou a moqueca e a 



 

 

   

116 

musse de chocolate, gosma azeda, nojenta, pirão de vinho. Adalgisa enfiou-
se na cama, desapareceu sob o lençol, envolveu-se nele, fez-se de morta. 
Danilo abriu a janela, aspirou o ar com avidez. Alma penada na solidão das 
núpcias (p. 198). 

 

 

O inesperado acontece e o humor se vivifica, porque a expectativa do fim 

convencional para a noite de núpcias é quebrada.  

A princípio, Dadá foge das investidas de Danilo, porque “doíam-lhe os lábios, os de 

cima e os de baixo, mordidos uns, molestados, pelotados, ultrajados os outros, na constante 

esfregação” (p. 195). Ele, o marido, tornava-se impaciente, porque “tudo tem limites, eram 

esposos de papel passado, as noções de imoralidade e de desonra tornavam-se descabidas, 

intoleráveis” (p. 196). Para culminar com o inusitado, a má-digestão do esposo depois de um 

farto jantar e da insistência em relação à mulher: Dadá, que se nega a “dar” qualquer espécie 

de liberdade ao cônjuge.   

Na última parte do fragmento, a insistência do narrador em relatar os “pormenores” 

do estado de saúde de Danilo, inclusive com ênfase nas expressões escatológicas, acresce a 

semelhança do texto com o gênero medieval, pois a escatologia fundamenta a inversão de 

valores que provoca o riso e tal recuso foi amplamente usado no medievo.  

Dito de outro modo espera-se a higiene, o asseio, a pureza e a descrição romântica 

do enlace nupcial, porém o que se concretiza é a alusão a vômitos e a sabores oriundos das 

necessidades corporais mais particulares, numa espécie de desforra contra a tirania e a moral 

que prescrevem modelos, numa realização simbólica dos desejos e dos instintos reprimidos. O 

escatológico é assim, convidado a vir à cena desencadeando um riso que vem do inesperado. 

Ainda nesse viés de fábula que traz para o literário a marginalidade da escatologia 

para carnavalizar as verdades pré-estabelecidas, vale salientar a opção do narrador em 

descrever Danilo num episódio em que suas peculiaridades fisiológicas são ratificadas. O 

subgrupo A desavença (p.256 – 258), traz os distúrbios e as flatulência do jogador como 

ponto essencial da descrição, 

 

Danilo era doido por batata-doce, mas Adalgisa só de raro em raro a 
cozinhava: provocava gases e Danilo, com a idade, tornara-se peidorrento. 
Qualquer acontecimento que o afastasse da rotina cotidiana lhe afetava os 
intestinos. Assim aconteceu na noite daquela quinta-feira: a desavença o 
transformou e ele não pôde segurar a descarga de peidos, vigorosa, prolixa, 
altissonante. 
– Que é isso, Danilo? Logo na mesa? Não tem vergonha? (p. 258). 
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As expressões peidorrento e peidos conferem ao texto um tom humorístico que 

retoma a concepção medieval, na medida em que se fundamenta na natureza biológica 

escondida por trás das aparências mais sublimes.  Na concepção de Minois (2003, p. 158), 

 

A paródia medieval, [...], vai ser um processo de rebaixamento, explicando 
o alto pelo baixo – não sob uma perspectiva puramente negativa, mas com o 
objetivo de recreação. As formas nascem e morrem na sopa biológica 
primordial, e essa realidade proteiforme, em que o nobre e o vil procedem 
dos mesmos mecanismos, é altamente cômica. Então o cômico popular vai 
espojar-se no “baixo”: a absorção do alimento, a excreção, o acasalamento, 
o parto na sujeira, os odores e os ruídos ligados ao ventre e ao baixo-ventre, 
todas as funções que rebaixam, mas, por outro lado, regeneram. 

 

 

Por fim, a narrativa reporta-se às fábulas do medievo no caráter crítico, conquanto 

estabeleça uma ridicularização das normas numa atitude de desregramento e de busca da 

liberdade para tratar e abordar o caráter religioso. 

Era comum às fábulas, temáticas que colocassem o clero, a instituição religiosa em 

situações ridículas, numa provável tentativa de aliviar as tensões vividas mediante os rígidos 

padrões medievais. São textos que invertem a seriedade experimentada na íntegra e que, no 

locus ficcional, pode ser degenerada, exposta ao humor, à zombaria.  

 O sumiço da santa revisita essa perspectiva cada vez que a religião é trabalhada 

sem a aura e tabus que lhes são costumeiros. De certa forma, quando o narrador expõe o 

sagrado ao crivo da zombaria está personificando aquilo a que Canclini (2006) chama 

“redução do caráter opressivo de dominação centenárias”, instante em que as transgressões 

aos papéis tradicionalmente legitimados e as ordens paradigmática são reconvertidos em 

situações humorísticas a fim de aliviar a opressão.  

Tome-se como exemplo dessas atitudes de carnavalização do sagrado, o transe de 

Adalgisa e a desmoralização do seu dirigente espiritual, Pe. José Antônio Hernandez, 

obrigado a correr nu pelas ruas de Salvador, enquanto perseguido pelos orixás Exu, Oxóssi e 

Xangô, entidades que auxiliam Iansã na possessão da iaô. A inserção do subgrupo A guerra 

de aluvaiá (p. 372) apesar de longa, faz-se necessária por conta da zombaria conferida tanto 

ao catolicismo como a um momento antes celebrado como tradição e solene nos terreiros de 

candomblé. 
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Adalgisa se contorceu, mordeu a boca, os olhos faiscaram: deixaram de 
enxergar a tarde de sol em derredor, pressentia o despontar a aurora, a manhã 
do nascimento. Os lábios roncaram resmungos inaudíveis, o abicun deu três 
saltos no ar, cada qual mais alto. Padre José Antônio, afobadíssimo, ergueu o 
crucifixo acima da cabeça, gritou, voz exaltada de espanto e condenação:  
 – Que te pasa, hija? Contrólate, desgraciada!  
Tentou controlar-se a espanhola ungida e iluminada, católica Santa 
lnquisição, buscou fugir do transe, escapar ao santo. Passou as mãos no 
corpo, de cima a baixo, para afastar os fluidos, deter a força do orixá. 
Negar-lhe passagem, trancando a porta aberta com a navalha quando a mãe 
embarcou na camarinha sem imaginar que levava no bucho a filha de dom 
Paco.  
 – Espera, hija! j Voy librarte del demonio! J Ahora mismo! 
 Caiu Adalgisa de joelhos, as mãos postas, os braços estendidos para o céu, 
não queria deixar de ser uma senhora. Empunhando o Cristo de vermeil 
como se empunhasse e brandisse a espada de San Tiago Matamoros, padre 
José Antônio precipitou-se a exorcizá-la:  
 – Vade retro, Satanás!  
Não se foi Satanás, não obedeceu ao esconjuro, ao contrário célere, Sete 
Pinotes veio em cima do exorcista, acompanhado jumento dançador. O 
atarracado vibrava a taca de couro, retira a cangalha, o jegue bailava em 
ritmo de pasodoble, peidando, cagando, escoiceando. Na tentativa de fugir 
do relho, padre José Antônio recebeu na bunda o casco malferrado do jerico 
que, sem dúvida satisfeito, suspendeu os beiços, arreganhou os dentes e 
zurrou, lego e debochado. O padre estatelou-se no mato, junto ao meio-fio 
da avenida. Mais adiante, derreou-se Adalgisa, se estendeu a corpo morto, a 
cabeça estalando, era a dor de cabeça que se ia para sempre a respiração 
atropelada, era o coração de pedra que sangrava, não da para acreditar! (p, 
378). 

Assim, situações que, a priori, deveriam merecer um tom de seriedade são relatadas 

com um acento de comédia, numa espécie de carnavalização do tradicionalmente aceito nos 

terreiros de candomblé e nas igrejas católicas. Nessa perspectiva, as ações narradas em O 

sumiço da santa desenvolvem a idéia de que o tradicional religioso é revitalizado, mas não 

como essencialmente melancólico e sim, sobretudo, como subversão.  

A própria comicidade com que são descritos o desaparecimento da santa, o 

desvirginamento de Adalgisa, a posse da iaô pelo orixá ajudada por Exu, a desmoralização do 

catolicismo hierárquico pressupõem que os capitais simbólicos, as antigas heranças entre 

culto e popular, agora são subvertidos, carnavalizados numa tentativa de suavizar, mais que 

aceitar ou legitimar as vivências do sagrado. Ainda, servem de alerta para demonstrar a 

precariedade das práticas tidas como originais, tradicionais, legítimas e primitivas.  

Tais procedimentos sinalizam que os padrões religiosos, tanto do candomblé nagô 

como do catolicismo, eleitos como tradicionais, na verdade, estão sujeitos às novas e 

imprevisíveis formações graças à instabilidade do atual contexto sócio-histórico onde 

“nenhum domínio escapa ao humor nem à ironia. Todos os tabus, todos os ídolos, todos os 
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valores sofreram, em um momento ou outro, atentados dessacralizadores do espírito cômico 

(MINOIS, 2003, p. 571).”  

Nesse aspecto crítico-religioso, Jorge Amado se aproxima enfim da obra de François 

Rabelais 93quando zomba da antiga moral dominante do medievo utilizando-se, para tanto, de 

valores populares e cultos, ao mesmo tempo em que procura relativizar qualquer tipo de 

verdade absoluta, principalmente quando expõem ao riso os sérios rituais religiosos.  Para 

Minois (2003, p. 274), 

 

Com Rabelais, começa de fato o riso moderno, que não é mais cômico. Esse 
riso que, como diz Octavio Paz, é “a embriaguez da relatividade das coisas 
humanas, o estranho prazer da certeza de que não há certezas”. Esse riso 
humanista é profundamente ambíguo. Mais além da bufonaria de superfície, 
Rabelais prenuncia a era do absurdo, a nossa, e se ele toma o partido de rir 
dela é porque não adianta nada chorar por ela. [...]. “Riso-dobradiça, o riso 
de Rabelais, saído da ambivalência carnavalesca, introduz a ambigüidade da 
derrisão moderna.” 

 

Se pensarmos nas obras de Jorge Amado como um espaço no qual a resistência à 

tradição africana nagô-queto é emblematizada, o que inferir dessa concepção brincalhona por 

ele trabalhada no ritual de possessão?  O que se compreender de um total deboche em relação 

ao catolicismo tradicional representado pela figura do Pe. José Antônio Hernandez? Mais uma 

vez, nas palavras de Minois, (Op. cit, 565): 

 

A religião á o alvo favorito; zomba-se dela, mas amigavelmente. O humor é 
um procedimento de dessacralização, de desencantamento parodístico: ele 
implica a dúvida, o ceticismo e a precariedade; contudo, não veicula 
nenhuma intenção sacrílega nem blasfematória. O riso aqui está em seu 
papel de exorcista do medo. Permite respirar um pouco, tomando distância, 
prudentemente, de uma fé acachapante.  

 

 

Compreende-se por fim a situação de deboche a qual tanto o padre quanto a beata 

Adalgisa são expostos como uma forma de inverter as posições sociais e caricaturizar as 

concepções rígidas impostas pela tradição católica e nagô, sem esquecer de desterritorializar o 

espaço da possessão antes instituído como o terreiro. Aqui, uma avenida, com seus fluxos 

                                                 
93  François de Rabelais é pseudónimo de Alcofribas Nasier (La Devinière, perto de Chinon, França, aprox. 
1494 - Paris 9 de Abril 1553) foi um escritor francês do renascimento. Rabelais é o modelo perfeito do 
humanista do renascimento, que lutava com entusiasmo para esquecer a influência do pensamento da Idade 
Média, inspirando-se nos ideais filosóficos e da antiguidade clássica.  
Cf. www.wikipedia.org/wiki/François_Rabelais - 27k – acessado em 07.01.2008. 
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ininterruptos, serve de palco a insólita situação na qual tanto a tradição católica e os dogmas 

da fé romana, como os paradigmas do candomblé são desarticulados em suas essencialidades. 

De certa forma há uma nítida demonstração de que o discurso partidário em prol de 

um referente religioso enquanto verdade abre espaço para a relativização e para as 

imprevisibilidades do contexto sócio-histórico-cultural contemporâneo. Por isso a narrativa 

faz surgir um dado novo e desmistifica o caráter religioso, quando sugere que os combates 

entre religiões são ultrapassados, fossilizados não podendo mais exercer nenhuma importância 

numa sociedade que a tudo hibridiza. 

Para continuar essa abordagem transculturativa, em se tratando da farsa, o texto de 

Jorge Amado revive o gênero dramático medieval a partir de variadas mecanismos que vão 

desde a caracterização das personagens ao uso especifico dos recursos oriundos de tais 

composições. Para Moisés (1982, p. 228), 

 

A farsa consistiria no exagero do cômico, graças ao emprego de processos 
grosseiros, como o absurdo, as incongruências, os equívocos, os enganos, a 
caricatura, o humor primário, as situações ridículas. A farsa dependeria 
mais da ação que do diálogo, mas dos aspectos externos (cenário, 
roupagens, gestos, etc.) que do conflito dramático.  

 

Durante a Idade Média, a farsa aparece como peça teatral quase sempre associada às 

festas carnavalescas. O gênero “provém do teatro religioso, em que as cenas realistas podem 

tornar-se cômicas” (MINOIS, 2003, p. 199). De natureza curta, geralmente era apresentada 

como enteatro das peças religiosas. Tinham como objetivo aliviar a tensão do credo acentuada 

pelos rígidos padrões morais e possuíam o dom de trégua para o riso antes das peças sacras, 

dos mistérios e hagiografias.  

Outro aspecto peculiar da farsa era diminuir o medo do satânico e do inferno 

propagado pela religião cristã, uma vez que nestes espetáculos, pessoas travestidas de 

demônios possibilitavam, pelo riso, a familiarização do povo com as criaturas divulgadas 

como infernais. 

O sumiço da santa revive a farsa, a princípio, conquanto se utilize do tema 

religioso, visto pelo prisma do cômico e, na medida em que as ações supostamente sérias são 

intercaladas por episódios hilariantes. Como exemplo dessa ordenação estruturativa, a própria 

disposição dos temas. 

Depois do primeiro capítulo: A travessia (p.03), do segundo: A entrevista coletiva 

(p. 13) e do terceiro: A festa (p. 26) – capítulos onde o cômico quase não aparece – o narrador 

relata a agonia dos clérigos quando descobrem o sumiço da imagem. Evidentemente que o 
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desespero junto a incredulidade dos padres dão ao capítulo – O cão sem dono (p. 31) – um 

tom de humor antes desconhecido na diegese.   

Procedendo a esse quarto capítulo de cunho zombeteiro, o narrador apresenta mais 

três de natureza séria para, na seqüência, aliviar o peso dramático com um novo entremeio 

irônico onde é relatado o noivado de Adalgisa e Danilo repleto de tabus e proibições. Como 

título: Noivado e casamento (p.107).  

Novamente mais três “atos” balizados pela seriedade dramática, para só então ter 

continuidade o viés cômico mais direto, sem rodeis ou insinuações irônicas, conforme 

preconiza o gênero farsa. O capítulo A(s) noite(s) de núpcias (p. 175) encerra essa alternância 

de foco e, a partir dele, as ações humorísticas se unem às ações mais compenetradas da 

narrativa.  

Evidentemente não é só pela alternância do sério com o cômico que Jorge Amado se 

aproxima da farsa.  Em O sumiço da santa, o autor realiza a união do cotidiano com o 

absurdo, do inesperado com costumeiro, a dialética da farsa que a tudo mistura, explorando, 

essencialmente, a violação dos tabus sexuais, assim como o questionamento à arrogância e ao 

privilégio, sem esquecer de suscitar uma reflexão sobre o tratamento para com a “coisa 

pública”.  

Na concepção de Minois (2003, p. 203), um dos temas preferenciais das farsas é o 

universo feminino. “Como nas fábulas, as mulheres são astuciosas, sexualmente exigentes, 

guardadas por um marido que não pode satisfazê-las, enquanto há em toda paróquia, uma 

pletora de jovens vigários disponíveis.” 

Para exemplificar essa vertente de farsa medieval no território romanesco, 

fundamentalmente no aspecto conteudístico, interessante atentar para o fragmento a seguir – 

retirado do subgrupo: Foto tomada no motel ou nu artístico versão SNI (p. 266) – em que o 

narrador relata o flagrante de adultério, armado por latifundiários, a fim de prejudicar Pe. 

Abelardo Galvão e a jovem atriz Patrícia.   

 

Lá estavam, nus em pêlo, só que não eram eles: 
– Que diabo é isso? Esse menino não é o padre. 
Astério de Castro retomou a foto, olhou, explodiu: 
– Imbecis! Incompetentes! Filhos-da-puta! 
Nem Pe. Galvão, nem a menina do teatro. Na fotografia, bem focada, o 
empresário reconheceu não só mulher do Juiz de Menores, mas também o 
seminarista com quem Olímpia andava às voltas: o corneta estava passando 
Olímpia para trás (p. 266). 
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O inusitado é que a foto, tirada num motel, apresenta, para surpresa de todos, o 

seminarista Elói e a esposa do Juiz de Menores:  Dona Diana D´Ávila,  ambos personagens 

integrantes do núcleo do clero e das socialytes  baianas. O humor fica por conta do 

desapontamento dos fazendeiros e do comentário surpreendente que realizam, 

Como melhor explicação ao caráter inesperado de farsa, ressalta-se que a 

personagem Olímpia é a esposa de Astério de Castro. Este se mostra ciente e consciente da 

traição, mas nada faz.  Aqui o narrador deixa clara a crítica ao falso moralismo das 

personagens representante das elites sem tomar partido evidente num posicionamento direto 

ou corrosivo, haja vista apenas relatar acontecimentos comuns nas altas rodas sociais. 

Ratifica-se por fim, que o grupo de socialytes integrado por Sylvia Esmeralda, Nilda 

Spencer, Olímpia de Castro e Dona Diana particulariza o aporte da farsa com alusão ao 

adultério e à vida dupla, com acento numa sexualidade devassa. 

Além da crítica aos costumes da sociedade medieval, a farsa carateriza-se pela 

presença de personagens associadas ao demônio, ou ainda pela própria presença do demônio 

que representa a desobediência aos dogmas do cristianismo.   

Conforme exposto, era comum a soltura de personagens vestida de diabos nas ruas 

do medievo, enquanto as farsas eram encenadas, e esses seres tornavam mais amena a relação 

do homem com as criaturas “do mal” tão aterrorizantes e presentes na cosmogonia católico-

maniqueísta. 

De certa forma, a essência da farsa medieval é a paródia, nela as ações, os seres e os 

comportamentos, vividos na íntegra das relações sociais e que são divididos em dois campos 

demarcados, fechados, distintos: o bem contra o mal; passam a ser “macaqueados”, imitados 

de um modo subversivo. Pelos estudos de Minois (2003, p. 155), 

 

O riso medieval é antes de tudo parodístico. É o riso de uma sociedade que 
se vê em um espelho deformante. Essa sociedade se macaqueia, porque 
encontrou certo equilíbrio. Se pode zombar de si mesma é porque não tem 
angústias metafísicas. Ela evolui num quadro que não é confortável, mas 
coerente. Se a morte está presente, se a penúria, a guerra e a epidemia nunca 
estão longe [...], elas inscrevem-se num sistema de mundo que mistura de 
forma inextricável o sagrado e o profano. 

 

 

É assim que as deformações do demônio na concepção medieval vão sofrer os 

efeitos do humor da farsa transformando-os em criaturas engraçadas, brincalhonas, 

desordeiras e que, no final, não causam os grandes males divulgados pela Igreja. 
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O sumiço da santa revive a aproximação dos seres demoníacos vividos nas farsas a 

partir de duas personagens que percorrem os espaços onde se ambientam as ações e onde 

praticam diabruras. Ao mesmo tempo, tais criaturas não são vistas como seres pertencentes a 

campos específicos: nem são totalmente boas e nem totalmente más, mas protagonizam 

situações engraçadas, à moda dos trickisters. 

A palavra trickister denomina uma entidade divina caracterizada pela postura 

desobediente perante as normas e detentora de uma capacidade para causar divertimento, para 

a descontração advinda do riso, enquanto mecanismo de libertação dos preconceitos 

(MINOIS, 2003), (PRANDI, 2005), (PRANDI, 1997), (PESSOA DE CASTRO, 2001), 

(BASTIDE, 2001). 

A presença de Exu como um mediador, como divindade que salva Pe. Galvão de ser 

assassinado, além de, através do susto e das diabruras, aterrorizar Pe. Antônio Hernandez, 

quando da possessão de Adalgisa; faz com que ele protagonize esse ser que assusta e que 

causa graça, que nem é bom e nem é mau, mas que transita entre esses dois pólos mediando às 

relações.  

Observe, como exemplo, o fragmento a seguir. Nele Exu, disfarçado de retirante 

nordestino pau-de-arara, montado num jegue, transmuta-se em Exu Malé e em Elegbará, para 

causar pavor ao padre espanhol, exposto ao ridículo, e para proporcionar o transe de Adalgisa, 

 

O pau-de-arara, o maromba, o compadre, o nordestino das encruzilhadas, Exu 
Malé, moleque, escancarou a boca, uma caverna, mostrou a língua de metal, 
acesa, provocando o colendo sacerdote. Vai-te! Exclamou o digníssimo, 
ofendido. Respondeu-lhe o jerico com uma descarga de peidos, enquanto Exu 
encarava Adalgisa. De frente, olho no olho: os olhos de Elegbará eram duas 
brasas. Adalgisa teve o primeiro estremeção, o primeiro rodopio, anúncio da 
próxima chegada do orixá, levou a mão à boca, pediu socorro [...] (p. 377). 

 

 

A caracterização que o narrador confere ao orixá Exu muito favorece à associação 

da divindade ao diabo católico, aliás, essa  correspondência entre o orixá africano e o demônio 

do cristianismo ocorre com freqüência graças à interpretação sincrética com que se procura 

esclarecer a cosmogonia africana.  

Para Prandi (2005, p. 76), “O sincretismo representa a captura da religião dos orixás 

dentro de um modelo que pressupõe, antes de mais nada, a existência de dois pólos 
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antagônicos que presidem todas as ações humanas: o bem e o mal; de um lado a virtude, do 

outro o pecado.” Ou seja, preconiza a  fixação de uma identidade binária.94 

Por ser Exu um orixá cujo domínio é o fogo e ainda, por ter como instrumentos 

fetiches associados aos símbolos fálicos – graças ao seu patronato em relação à sexualidade, 

ponto essencial para intermediar a fertilidade e sobrevivência do africano – e pelo caráter de 

mediador trapaceiro, aquele que se infiltra em todos os domínios (BASTIDE, 2001, p. 162), a 

associação de tal divindade com o demônio católico pôde se concretizar, muitas vezes 

desconsiderando que, tanto no candomblé como nas demais religiões de matriz africana, não 

existe uma definição nem tampouco um posicionamento ético polarizado. 

No caso africano, entende-se que: 

 

As relações entre os seres humanos e os deuses, como ocorre em outras 
antigas religiões politeístas, eram orientadas pelos preceitos sacrificiais e 
pelo tabu, e cada orixá tinha normas prescritivas próprias e aplicáveis aos 
seus devotos particulares, [...]. Não havia, portanto um código de 
comportamento e valores único aplicável a toda a sociedade 
indistintamente, como no cristianismo, uma lei única que é a chave para o 
estabelecimento universal de um sistema que tudo classifica como sendo do 
bem ou do mal, em categorias mutuamente exclusivas (PRANDI, 2005, p. 
76). 

 

É nessa medida que Exu aparece na narrativa, nem como bom e nem com o mau, 

mas como um trickister que não se ajusta à conduta comum e que é convidado a abrir 

caminhos para a possessão da filha-de-santo desgarrada, enquanto dá espaço para situações 

hilariantes, protagonizadas ora por Exu Male ora por Elegbará ou por Sete Pinotes. 

No panteão afro-religioso, entende-se que cada ser é consagrado a um orixá e pode 

desenvolver uma das qualidades desse deus sintetizadas em espécie de sobrenomes. Em O 

sumiço da santa, várias dessas nomenclaturas são utilizadas, por exemplo, o termo compadre  

(p.372) para designar Exu ou o próprio título do subgrupo no qual ele aparece com maior 

evidência : A guerra de aluvaiá  (p. 372). No primeiro caso, tem-se referência ao processo de 

humanização da divindade responsável pela ligação entre o Aiê: mundo dos homens e o 

Orum: morada dos deuses.  Como mediador entre esses dois mundos, Exu  faz a comunicação 

entre humanos e orixás, é o intermediário nessa fronteira, podendo ele mesmo ser associado a 

noção de “hífen” que não separa, mas que une. 

                                                 
94 Maiores esclarecimentos quanto o nomadismo identitário das personagens envolvidas, no capítulo final dessa 
dissertação. 
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Vale salientar ainda, que no candomblé nada se realiza sem a intervenção de Exu 

que media e aproxima os seres dos deuses.  Daí o estreitamento afetivo entre os humanos e o 

orixá a quem ousam chamá-lo de “compadre”. O segundo termo aluvaiá é uma das qualidades 

de Exu, significa o trapaceiro, conjurador (PESSOA DE CASTRO, 2001). Tal nomenclatura 

soma-se a Exu Male (ou Maré), um Exu que acompanha Iansã para mediar as suas 

realizações; a Elegbará – nomenclatura do grupo Ewé -  um Exu  que acompanha o orixá 

Xangô, esposo de Iansã e a Exu “Sete Pinotes” , uma entidade que medeia as ações de Oxalá, 

classificação muito freqüente na Umbanda e na Quimbanda. 

Assim, a caracterização de Exu na narrativa ora se dá como mediador, ora como 

diabo católico, ora como entidade do mal em evolução. A última, referendada pela descrição 

dos “olhos em brasa” de Exu e da língua “de metal”. 

Finalmente para metaforizar essas entidades que são vistas como demoníacas nas 

farsas medievais, a narrativa apresenta uma negra a desafiar, pelo medo, o clero de Salvador. 

Trata-se da própria Iansã que, com ar de deboche, percorre ruas, flerta com padres, dorme nua 

em ateliês e se livra de um estupro graças à intervenção de Oxóssi.   

 O fragmento a seguir demonstra claramente esse lado zombeteiro de um orixá do ar, 

senhora dos extremos, rainha dos mortos. “Na sala vazia do palácio, no primeiro andar, Dom 

Rudolph, absorto, quando deu por si encontrou-se a olhar pela janela: lá estava a negra, no 

mesmo lugar, uma estátua rindo dele. Sua Reverendíssima largou a cortina, estremeceu, gotas 

de suor umedeciam-lhe a testa” (p. 172). 

 Para expressar o medo e a incompreensão do reverendo, o narrador utiliza o suor 

como indício desse estranhamento, para ressaltar o caráter demoníaco e brincalhão da negra, o 

narrador relata o sorriso e o deboche em relação à autoridade. 

De mãos dadas com a farsa, o romance ainda recorre a uma crítica estabelecida em 

relação à “coisa pública”. Tal peculiaridade é presentificada a partir das alusões ao sumiço e 

trocas de imagens sacras  por cópias. A acusação velada coloca em dúvida a honestidade dos 

padres e os meandros de uma atitude criminosa que encontra conivência junto às altas 

hierarquias eclesiais.  

Para exemplificar essa crítica humorística, o subgrupo Abre-se novo parêntese para 

a fofoca da custódia de ouro (p. 134) relata possíveis comentários de roubo cuja autoria 

atribui-se ao diretor do museu Dom. Maximiniano von Gruden.  Ou ainda, o subgrupo, O 

oratório (p. 18), espaço onde é descrita a sala de Dom Max e o conteúdo que preenche o 

supracitado objeto sacro, peça rara, “suntuoso, de grande tamanho e muita arte, [...] peça de 

terso e genuíno barroco português. Colocada na sala da diretoria, o móvel precioso 
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conservava-se útil, apenas em lugar de imagens e santos abrigava licores caros, também eles 

objetos de extensa devoção. “ 

Para finalizar a aproximação do romance  com a farsa, no que toca à crítica ao clero 

e aos desmandos por ele cometidos, a narrativa finaliza com a suposta troca da imagem 

original de Santa Bárbara, a do Trovão, motivo maior do enredo.   

No penúltimo subgrupo da extensa obra: O retorno (p. 429). O narrador trabalha 

com  o humor para conferir  reflexões sobre o roubo e  sobre a dissimulação, 

 

Die Heilige Barbara der Blitze, o verbete, exato e conciso, canta loas à 
imagem, diz do alto valor artístico e do valor mirabolante de marchandage 
no mercado especializado, faz referência ao livro de dom Maximiniano vo 
Gruden, Der Ursprung und der Schöpefer des Gnadenbldes Barbara, die 

der Donners, e à tese segundo a qual cabe ao Aleijadinho a autoria da 
escultura. Termina informando que a peça original faz parte do notável 
acervo do Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia. Uma 
cópia é objeto de culto popular, de devoção pública na matriz de Santo 
Amaro da Purificação (p. 429). 

 

 

Como conclusão e destino da imagem que desaparecera e aparecera no Museu à hora 

exata da Exposição, paira a dúvida: será que ela foi realmente devolvida ao seu local de 

origem? Ou o esperto clérigo enviou de volta uma cópia? A narrativa encerra-se deixando ao 

leitor a dúvida: trocou ou não trocou? Com este recurso, de certa forma, Jorge Amado revive 

a técnica machadiana ao deixar em aberto o desfecho romanesco.  

Em continuidade a vertente de transculturação, no mix de gêneros no interior da 

narrativa, observa-se a criação de pequenos capítulos destinados à correspondência entre autor 

e leitor. Nesse aspecto, a autor articula o gênero romanesco com outros suportes discursivos 

originados mais recentemente. Conforme Rama (1982) a narrativa transcultural se apropria 

dessas técnicas, e Jorge Amado parece consciente dessa “novidade” ao inserir o fragmento, 

 

Inovação em matéria de romance, este correio dos leitores, páginas nas quais 
o Autor responde a perguntas daqueles que se lhe obrigam à penitência de 
acompanhar as peripécias do enredo, as atribulações dos personagens – e as 
do Autor, agora, para cúmulo, padecendo as dores atrozes do lumbago. 
Jamais se ouviu referência a tal recurso jornalístico em obra ficcional, de 
criação. Este, porém, é um romance baiano e, como tal, atento ao dernier cri 
da renovação literária, aberto à ventania ideológica desencadeada pela 
perestroika. Findaram-se os tempos de elitismo e da burocracia, harachó! (p. 
404). 
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Ao que parece, o narrador sente a necessidade de rearticular as suas práticas com os 

saberes e opiniões do mercado consumidor-leitor, em vista da tomada de consciência da arte 

enquanto objeto de consumo.  Tais peculiaridades inseridas no enredo, acenam para a 

problemática da literatura relacionada ao mercado, na medida em que se faz objeto de 

consumo. Para Pelegrini (1999, p. 122), 

 

parte substancial dos autores e leitores de hoje escolhe escrever/ler seus 
textos, na maior parte das vezes, como resultado das expectativas geradas 
pelo mercado e pela mídia, pois a maioria do meios técnicos disponíveis para 
a produção/divulgação/recepção de literatura está integrada aos mecanismos 
da indústria cultural [...]. 
 

 

Ao mesmo tempo, a participação do “povo”, das “massas” no questionamento ao 

narrador e a presença do leitor abrem fissuras no antigo paradigma de receptor como o 

paciente daquilo que se consome. Pelos questionamentos e pelas carências sugeridas na 

narrativa, percebe-se essa “massa” a exigir novas formas de apresentação e se infiltrar nas 

fissuras do espaço romanesco, antes privilégio do autor. Assim, Jorge Amado tece um 

questionamento à suposta autonomia da arte proferida e/ou idealizada pelo pensamento 

moderno. 

Outra observação faz do “Correio dos leitores” uma representação da mídia no 

contexto atual. Esta tende a aparecer de um modo diferente, não como mera transmissora, mas 

como suporte de formas diversificadas de divulgação do significado. 

Nas palavras de Canclini (2006, p. 258). 

 

Desenvolvem-se novas matrizes simbólicas na quais nem os meios de 
comunicação, nem a cultura massiva operam isoladamente, nem sua eficácia 
pode ser avaliada pelo número de receptores, mas como partes de uma 
recomposição de seu sentido social que transcende os modos prévios de 
massificação. 
 

 

O autor parece demonstrar que a autonomia antes atribuída à arte “culta” é ilusória, 

porque esta precisa corresponder e se articular com as estratégias de mercado indispensáveis à 

realização artística. Logo, a arte não pode se eximir dos mercados consumidores e cabe ao 

escritor/artista manter-se projetado numa nova organização que articula práticas antes 

intransponíveis. Ciente deste processo de tensão, o narrador explicita um conflito perante a 
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literatura canônica e as necessidades que os novos mercados de receptores do literário 

impõem: 

  

Atende à curiosidade e aos reclamos de leitores que testemunharam 
solidários, o esforço persistente, quotidiano, do plumitivo na tentativa de 
levar a cabo o compromisso de contar para divertir e, divertindo-se ele 
próprio, mudar os termos do teorema e melhorar o mundo. Inegável audácia 
do Autor, velho de idade e de batalhas perdidas, que ainda não conseguiu 
levar a crítica literária a se esporrar de gozo com a leitura de seus 
cartapácios, de linguagem escassa, vazios de idéias, populacheiros    ( p. 
404). 

 

 

Nessa perspectiva, a narrativa curva-se sobre si mesma e o destino da mensagem 

passa a ser o próprio texto literário repensado enquanto objeto de recepção e de consumo. Isso 

conduz a reflexão de que há uma mudança expressiva nos novos processos de organização 

desse campo em prol dos mercados consumidores e das expressões midiáticas.  

A princípio, na feição do literário atual, o que se propõe é a fusão, a hibridação do 

popular, do culto, mediados pela reorganização mercantil dos processos simbólicos. 

 

Ser artista ou escritor, produzir obras significativas no meio dessa 
reorganização da sociedade global e dos mercados simbólicos, comunicar-se 
com públicos amplos, tornou-se muito mais complicado. Do mesmo modo 
que os artesãos ou produtores de cultura (...) não podem referir-se apenas a 
seu universo tradicional, os artistas também não conseguem realizar projetos 
reconhecidos socialmente quando se  
fecham em seu campo (CANCLINI, 2006, p.96) 
 
 
 

Consciente da recepção da obra enquanto fundamento de importância, o narrador 

cria, à moda das sessões de revistas contemporâneas, um espaço para dialogar e esclarecer o 

público receptor sobre as nuances da trama. Aqui, deixa clara a importância do leitor 

enquanto espécie de co-autor/colaborador daquilo que lê. 

 Durante vários momentos, é aberto um espaço para o diálogo e resposta ao que o 

público supostamente quer saber, bem como é referendada a preocupação do narrador com 

quem lê. Atente-se, por exemplo, ao fragmento a seguir retirado do subgrupo Invitação ao 

cabaço (p.176) parte que abre o capítulo A(s) noite(s) de núpcias (p.175). Nele o narrador 

justifica aos leitores as intervenções que realiza sobre a noite de núpcias da protagonista 

Adalgisa e os convida a traçar um percurso de leitura pessoal em que a vontade do receptor se 

sobrepõe ao próprio enredo. 
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O caso se alonga além das previsões, a escrita é lenta, de acordo. Mas a 
culpa cabe a Adalgisa que não quis ou a Danilo que não soube, decerto aos 
dois, cumprir o rito no devido tempo. O ideal seria tê-lo feito antes do 
casamento, nos ensejos do noivado, mas, como já se assinalou e não há por 
que se repetir, o puritanismo se sobrepôs e impediu. Agora, porém, estão 
casados, de certidão e aliança, vai começar a esperada cerimônia do cabaço, 
está feita a invitação. Quem não quiser assistir que salte as páginas (p.176). 
 

 

Fica claro que narrador convida o leitor a “assistir” ou não às páginas, projetando o 

texto romanesco para o universo visual característico da linguagem cinematográfica e 

televisiva, a partir do aspecto verbal. O verbo tem como significados possíveis ver, 

acompanhar, cuidar. Em todos, o entendimento da participação de quem assiste, seja no 

sentido de ver ou de cuidar, faz-se presente.   

Se, no fragmento, a construção não admite discernir em que sentido o narrador se 

utiliza do verbo, pode-se supor que o leitor é convidado a participar, pela visão, numa espécie 

de voyeur, das ações que serão narradas. Torna-se evidente que não se trata de uma simples 

leitura, mas a vontade de que aquele texto possa constituir-se como cena.  

Assim, o leitor dialoga mais ativamente com o texto e nesse aspecto, a diegese 

consegue expressar a consciência da interatividade existente entre gênero romanesco e os 

suportes audiovisuais, ambos influenciando-se e tomando de empréstimos atitudes e 

procedimentos um do outro. Nas palavras de Moisés (1982, p 456), 

 

Do convívio entre as duas manifestações de arte resultou a certeza de haver 
uma especificidade literária e uma cinematográfica: ao transpor o romance 
para a tela, o diretor introduz alterações no texto a fim de adaptá-lo às 
contingências do cinema, isto é, a uma sucessão de imagens. E quando o 
romance usa recursos do cinema, configura-os à sua própria natureza: 
pressupões a imaginação do leitor no ato de reconstruir personagens e 
cenas, enquanto o cinema as mostra ao espectador.  

 

 

Com base nessa interação entre a linguagem literária e os códigos audiovisuais, O 

sumiço da santa é uma história narrada em espécie de “blocos” que se reportam aos 

documentários televisivos. A apresentação das personagens relembra “alas”, núcleos ligados 

pelo eixo temático principal: a visitação de Santa Bárbara/Iansã, mas que são articulados em 

grupos, aparentemente independentes, compostos por seres, de algum modo, envolvidos com 

o orixá/ santa católica. 
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No texto, os recursos televisivos e midiológicos são tomados de empréstimo pela 

técnica narrativa ocupada em absorver o ritmo das comunicações televisuais, quando expõe 

um frenesi de quadros para que o expectador observe e faça as concatenações adequadas. 

No decorrer da história, entre as “alas” de personagens, um grupo está envolvido na 

gravação de um documentário sobre os costumes da cidade. O programa é dirigido por uma 

equipe francesa “Rádio e Televisão Antenne 2”, vinda à Bahia para gravar um  “emissão de 

duas horas e quinze minutos, dedicada toda ela à vida e aos costumes da cidade: candomblé, 

capoeira, samba de roda, blocos e afoxés, o casario, o mar, o povo e a música...”(p. 165). 

Conforme Pelegrini (1999, p. 128), 

 
essa linha temática, aparentemente secundária, é que determina todo o ritmo 
da narrativa, sua economia, estrutura e composição. É Jorge Amado quem, 
na verdade, monta o programa para a TV francesa. E eis que, então, 
novamente se está em pleno “país do carnaval”, só que agora filtrado por 
uma perspectiva pós-moderna, digamos, na medida em que o texto é uma 
espécie de pastiche de tramas e tipos já muitas vezes criados e recriados pelo 
autor, agora com vistas a satisfazer uma estética do espetáculo que está 
impregnada na própria estrutura da fabulação. 
 
 
 

 Assim, a ficção romanesca amadiana faz das vivências sociais um pressuposto para 

a modificação do estético e enfatiza a influência de outros suportes e linguagens na confecção 

do literário que se vê impelido a modificações desorganizadoras das estruturas modelizantes. 

Ao alternar o cômico e os discursos extra-literários no universo diegético, o autor 

povoa as ações de contextos hilariantes e impossíveis de serem explicados. Dessa forma, a 

composição narrativa sofre um alargamento das possibilidades discursivas, pois apresenta 

poemas no decorrer do romance, acrescenta páginas e micro-capítulos essencialmente 

poéticos, além de trazer, para o gênero, textos jornalísticos e publicitários, personagens e 

personalidades do mundo real fundidos na realidade da ficção. 

 

 

3.5 Feitiços de linguagem: o dinamismo verbal em O sumiço da santa 

 

 

Um outro aspecto da transculturação se faz presente na narrativa em análise, trata-se 

da mistura de linguagens que conferem ao texto uma multiplicidade de discursos e uma 

riqueza verbal. 
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Segundo Rama (1982), os romancistas do início do século XX empenharam-se, a 

principio, na valorização de uma linguagem em perfeita consonância com os valores estéticos 

proferidos pelas vanguardas européias cujo manejo consistia em aparelhar a literatura de uma 

expressão fragmentária, ilógica, desconstrutora, em se tratando da linguagem utilizada. Esse 

momento fundamenta-se na etapa da “deculturação” de perda. Posteriormente, a vivência 

regionalista fomentou uma retomada dos temas tradicionais e de uma linguagem específica 

que representasse fielmente a região. É o momento da “reaculturação”, quando a linguagem 

regional é articulada, mas sempre “traduzida” por meio de glossários e notas explicativas. Por 

fim, a “neoculturação” se realiza, instante em que os escritores produzem mudanças efetivas 

na linguagem das narrativas que passam a mesclar e realçar a criatividade lexical e prosódica 

de realidades híbridas, crioulas. 

É, pois a partir dessa rota que esta análise observa o percurso de transculturação na 

linguagem expressa pelo romance de Jorge Amado, sem esquecer de que a narrativa ficcional 

é por si só um universo polifônico (Bakhtin, 2003), onde várias vozes são articuladas pelo 

narrador que se coloca em posição contrária ou favorável a cada organismo ideológico-social 

transcendentes dos núcleos diegéticos. 

Em se tratando da transculturação no que toca à linguagem, O sumiço da santa, 

demonstra o entendimento da interatividade entre códigos como aporte maior e, com este 

intento, faz uso da hibridação que será visualizada desde a riqueza de idiomas presentes no 

discurso romanesco até ao uso específico da linguagem classificada como erudita e outras, 

rotuladas de “popular”.  

 Além dessa mistura, por si só desestabilizadora, o autor satura o texto de expressões 

vocabulares de cunho fescenino ressaltando que “o sexo não cessou de provocar uma espécie 

de erotismo discursivo generalizado” (FOCAULT, 2005, p.34) e nesse aspecto, o próprio 

narrador reconhece a importância da sexualidade que irá afluir na narrativa a partir de 

múltiplos suportes, sobretudo na linguagem. Portanto muito apressadamente, no subgrupo 

Invitação ao cabaço (p. 176), o narrador procura esclarecer que “está por se escrever uma boa 

história onde não exista sexo, explícito ou dissimulado, fator de alegria e sofrimento, fonte da 

vida: nem a Bíblia escapa. Muito ao contrário.” 

Em O sumiço da santa as linguagens são diversas e, geralmente articuladas para 

estabelecer uma verossimilhança entre a personagem e a linguagem que utiliza.  

Numa aproximação inicial, observa-se essa perspectiva de adequação de cada 

linguagem ao personagem, principalmente configurada nas falas do clero que se expressam 

por meio de vocabulários pomposos e de termos esdrúxulos, conforme se clarifica no trecho a 
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seguir. Nele o narrador onisciente dá voz ao pensamento do bispo utilizando-se de 

intertextualidade religiosa e de vocábulos eruditos, 

 

Urgia separar o trigo do joio, o bem do mal, o branco do preto, impor 
limites, traçar fronteiras. Pena ter de guardar no recôndito do peito o 
exemplo sem-par. Dom Rudolph não se atrevia a apregoá-lo não cairia em 
meio à barafunda reinante a partir do fim da Grande Guerra, da derrota: na 
África do Sul refugiara-se a perfeição do mundo (p. 91).95 

 

 

Mas se a linguagem de Dom Ruldolph de Dom Maximiniano caminham para uma 

adequação ao cargo social que possuem, o movimento geral concentra-se na tentativa de 

desconstruir a noção de linguagem erudita, proferida pela elite; linguagem popular ou chula, 

porque utilizada pela “ralé”. 

 Para dar ênfase ao dinamismo verbal, o narrador permite que termos pornográficos 

e vocabulários popularizados pelo uso excessivo sejam proferidos por personagens com alto 

nível estudantil e por outros de alto poder econômico. 

No primeiro caso, tem-se o personagem João Batista, descrito pelo narrador como 

um autodidata, estudioso, afeito às artes clássicas e capaz de, mesmo residindo em um bairro 

humillde e não gozando de boa situação financeira,  fazer uso de uma linguagem impoluta, 

como prescreve a norma culta do vernáculo e de outros idiomas, sem  contudo abrir mão de 

uma linguagem “popular”. 

 No fragmento a seguir, do subgrupo Os quadris de Adalgisa e o resto do corpo (p. 

39), o leitor é apresentado ao professor e, para essa apresentação, o narrador relata as 

características do local, a descrição da rua, tomando de empréstimo uma expressão “pedante” 

utilizado pelo educador.  Trata-se do termo “cu-de-sac”(p. 39).  

As características da linguagem utilizada pelo professor, são demonstradas no 

momento em que João Batista ouve os gritos de Adalgisa, abandona a leitura e volta o seu 

olhar para os quadris da vizinha. Nesse ponto, as palavras utilizadas pelo narrador parecem 

ser “mensuradas” pela necessidade de adequá-las ao cargo de quem ele parafraseia. Mesmo 

assim, as interferências do “popular” penetram no discurso de elite, subvertendo-o: “na 

medíocre paisagem do beco desprovido de quintais e jardins, de árvores e flores, a 

compensação maior era a bunda de Adalgisa a reafirmar a beleza do universo. Balaio de 

                                                 
95  
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Vênus, rabo de Afrodite, digno de um quadro de Goya, nas doutas e viciosas lucubrações do 

professor – também ele um exagerado, com se vê (p. 39). 

Apesar da erudição representadas pelos vocábulos “lucubrações”, “doutas” e 

“medíocre”, além da referência a obras clássicas e a mitologias antigas, os vocábulos “bunda” 

e “rabo” quebram a seqüência erudita e inserem à pornografia, o palavrão como recursos 

expressivos da personagem. 

Se em obras anteriores Jorge Amado se utiliza de uma linguagem obscena para tratar 

da sexualidade e do embrutecimento das personagens envolvidas –  fato justificado pelo autor 

como um mecanismo bem pensado na articulação de seres ficcionais cada vez mais 

verossímeis96  –  na  “farsa mágica” que se constitui  O sumiço da santa, tal recurso parece 

escapar à simples feição realista-naturalista, pois passa a dar conta, sobretudo, da quebra de 

paradigmas que o próprio dinamismo da linguagem tende a desenvolver. 

Como unidade significativa, a palavra que funciona em um discurso, atualizada por 

um referente em atividade na língua é denominada de vocábulo e a palavra arquivada na 

língua advinda de um referente virtual recebe o nome de lexema (CHARAUDEAU & 

MAINGUENEAU, 2004). São através dos lexemas e dos vocábulos que os seres humanos 

apreendem a realidade e conseguem estabelecer comunicação numa sociedade. Por outro lado, 

a criação de vocábulos, realizada pelos indivíduos em interação social, permite a manutenção 

ou a execração de lexemas, como ocorre com aqueles taxados de pornográfico. 

Como a sexualidade é tabu, normalmente os vocábulos cunhados para denotarem 

referentes sexuais são imbuídos de um estigma moral-depreciativo que prescreve desde o 

local da escrita até o tom da pronúncia. 

Na literatura de Jorge Amado, palavras e expressões tidas como proibidas são uma 

constante e, no romance em questão, essa tendência continua. Mas a linguagem pornográfica 

em O sumiço da santa é visualizada numa espécie de mistura, já que ela não vai aparecer 

como particularidade de prostitutas ou de excluídos, mas, sobretudo como um discurso 

imprevisível de um professor e de socialytes baianas que se expressam utilizando um 

vocabulário “picante”, inadmissível, segundo os preceitos da elite, para educadores ou para 

mulheres da alta roda social.   

Exemplificando esta vertente pornográfica, transcreve-se ainda, o fragmento a 

seguir, 

                                                 
96 Para explicar as falas obscenas do romance Cacau (1932) por exemplo, o autor explica por intermédio da 
personagem principal: “Mais animais do que homens tínhamos um vocabulário reduzidíssimo, onde os palavrões 
imperavam.” Cf. AMADO, Jorge.Cacau. 31. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
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A fim de se exibir, dando uma de internacional, Sylvia Esmeralda fez um 
pouco de cu-doce: estou acompanhando os franceses da Antenne 
2.Terminou pondo-se de acordo, não ia perder a ocasião de dar-se a 
degustar a um seminarista, ainda não traçara nenhum: por ti, menina, o que 
não faço? Na despedida a voz de Olympia revelava um travo de enojo: diga-
lhe que, não podendo ir, mandei minha melhor amiga me desculpar e passe 
uma boa tarde. Você é que é feliz, garota, na mesma hora estarei mamando 
a tripa mole do Senador, me dá engulho.  
– E o moleque, vale a pena? 
– Se vale? Um fodão! – gemeu Olímpia de Castro, avião em pane.   
(p. 235)  
 

 

Retirado do subgrupo A conversa matinal (p. 232), o trecho descreve um diálogo 

interessante entre Sylvia Esmeralda e Olímpia de Castro. Somente ele é capaz de demonstrar 

que inexistem fronteiras para a linguagem pornográfica o que descaracteriza qualquer 

pretensão de se estabelecer uma linguagem erudita, porque da elite e uma popular, porque do 

povo. Ressalta-se a isso, a associação do ato sexual ao sentido gustativo referendado pelos 

vocábulos “degustar”, “mamando”, talvez por conta do imaginário arquetípico cristão que 

associa o pecado original ao ato de comer. Por sua vez, o lexema “traçara”, além de aludir ao 

âmbito alimentar, comporta um forte acento de zoomorfização que serve como denúncia do 

caráter das personagens.   

Para Preti (1984), o uso da linguagem da obscena e do palavrão deve ser 

compreendido ainda como um mecanismo catártico que se aproveita do anonimato para se 

concretizar.  No caso das socialytes, a oportunidade é a conversa através do telefone, na 

distância conferida pelo meio, mas que permite as duas se libertarem de seus tabus e dizerem 

o que realmente são. 

Vale salientar ainda, dois títulos para subgrupos com linguagem de cunho 

pornográfica, dentre eles Mão nos peitos, pau nas coxas (p. 119) e Invitação ao cabaço 

(p.176), mesclados a títulos em latim – considerada um língua de uso elitista – Consumatum 

est (p. 397), Via crucis (p. 79) e a títulos de origem africana: O Ebó
97 (p. 147), O caruru 98(p. 

385), Saravá
99

 três vezes que eu me vou embora  (p. 403). 

                                                 
97 A palavra ebó significa despacho, oferenda propiciada a Exu e às divindades, que em geral é deixada em 
alguma encruzilhada. Cf. PESSOA DE CASTRO, Yeda. Falares africanos na Bahia: um vocabulário afro-
brasileiro. Rio de Janeiro: Topbooks, 2001. 
98 O caruru é uma iguaria feita à base de quiabo cortado, temperado com camarões secos, dendê, cebola, 
pimenta.  É também a denominação aplicada não só especificamente à comida, mas  a tudo que acompanha 
qualquer festa em que for servido o caruru , seja ou não por promessa. Cf. PESSOA DE CASTRO (Op.cit). 
99 A palavra é uma saudação às divindades, pedido de permissão. No caso da obra, é o título do último capítulo, a 
permissão para encerrar a narrativa. Cf. PESSOA DE CASTRO (Op.cit). 
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 Nesses termos, atente-se para a mistura da linguagem religiosa com a linguagem 

pornográfica convivendo no mesmo romance. Nele o sofrimento de Dom Max, pela sumiço 

da imagem e pelo ônus que o fracasso da Exposição lhe causaria, são comparados ao calvário 

de Cristo. Invertendo a mão, o narrador usa a Bíblia como linguagem romanesca num 

romance que prima pela mistura, pela fusão. 

Por outro lado, também os termos da linguagem sacra do candomblé nagô entram na 

narrativa e inserem a tensão porque ainda são justapostos a termos da linguagem científica e 

filosófica como os subgrupos Contradição dialética (p. 120), A razão profunda (p. 171) e 

Epopéia Euclidiana (p. 375). A mistura de religiosidade com ciência, contribui assim, para a 

relativização de ambas. 

Em outras partes, a linguagem religiosa, científica, pornográfica e erudita se faz 

nômade, imprevisível e desenvolve percursos inusitados. Às vezes, é o próprio filho do 

candomblé, no momento da possessão, que se expressa em linguagem católica, como 

Adalgisa diante do Exu  “ Valha-me Nossa Senhora, me acuda, meu Pai do Céu! (p. 377), em 

outras, é o religioso Dom Max que usa a linguagem corporal  para saudar Santa Bárbara  “ 

mais parecendo um filho de Oyá no dobalé100 da obediência e da predileção” (p. 401). 

Finalmente, nesse viés de hibridação transculturativa, a texto apresenta uma mistura 

de linguagens no que diz respeito aos idiomas. Nele contabilizam-se três partes e um capítulo 

cujo título encontra-se em francês: Coup de foudre
101 (p.55) La chanson de Bahia 

102(p.164), 

Matinê
103(p.244); O Vernissage

104(p. 391); bem como várias expressões nesse vernáculo 

proferidas pela personagem professor João Batista. Três intitulações de capítulos e nove 

subgrupos com expressões africanas, por si só originadas de várias localidades e de diversos 

troncos lingüísticos, respectivamente: O Ebó (p. 147), O caruru (p. 385), Saravá três vezes 

que eu me vou embora (p. 403); As águas de Oxalá
105

 (p.51), As mabaças
106 (p. 152), O 

                                                 
100 Dobalé é a saudação ritual diante de um orixá. Cf. PESSOA DE CASTRO, Yeda. Falares africanos na 
Bahia: um vocabulário afro-brasileiro. Rio de Janeiro: Topbooks, 2001. 
101  A expressão significa: Amor à primeira vista. Cf. LAROUSSE 
102 A canção da Bahia  LAROUSSE( Op.cit) 
103 A expressão significa: Ao dia/ à tarde. Cf. LAROUSSE, (Op. cit). 
104 Tradução literal = Envernisamento: um termo em frances que pode significar o primeiro dia de uma 
exposição de arte... É, normalmente, um evento social frequentado apenas por convidados especiais, 
normalmente ligados de alguma maneira ao criador da obra, colaboradores, etc. Cf. LAROUSSE,(Op. cit). 
105 Oxalá a divindade suprema da criação, o pai de todos os orixás. É o protetor dos albinos e cultuado com o 
nome de Obatalá. Dia: sexta-feira. Cor: branca. Cf.. PESSOA DE CASTRO, Yeda. Falares africanos na Bahia: 
um vocabulário afro-brasileiro. Rio de Janeiro: Topbooks, 2001. 
106 O termo é o nome que se dá as bananas que nascem geminadas e que, por associação, se atribui aos gêmeos 
de qualquer espécie. Cf.. PESSOA DE CASTRO (Op.cit). 
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abicun
107 (p. 226), O barco das iaôs

108 (p.309), Adarrum
109 (p.375), A guerra de aluvaiá

110 

(p. 372), A arca da aliança ou Oxumaré
111

, o arco-íris (p.380), O dia de ôrunkó
112

 (p. 412). 

Na língua inglesa, aparecem dois subgrupos: Precipitação e off-side (p. 193), Happy 

end (p. 425); e em latim, um capítulo: A Via Crucis  (p.79) e dois subgrupos: Nota bene 

(p.213),  Consumatum est! (p.397). 

Para tornar ainda mais profícua a mistura de idiomas, o autor se utiliza de expressões 

em espanhol, em alemão, proferidas pelas personagens Pe, Antônio Hernadez, pela madrinha 

de Adalgisa Dona Esperanza e pelo bispo Dom. Rudolph, respectivamente, sem contar os 

vocabulários oriundos do léxico musical como rondó simples (p.357), rondó dobrado (p.358), 

como nomenclaturas de subgrupos; e das expressões giroflê (p. 99), giroflá (p.249) , advindas 

de cantigas de roda infantis, no intuito de nomear os capítulos onde Iansã/ Santa Bárbara 

aparece. Talvez com isso tente ressaltar o caráter lúdico e brincalhão que o relato possui, 

semelhante às brincadeiras de criança, sem falar no caráter cíclico que circunda toda obra. 

Como último nível de transculturação narrativa, a mistura das cosmogonias 

candomblecistas  ao gênero romanesco, observada como mais uma quebra de fronteiras no 

tópico a seguir. 

 

 

3.6 Fronteiras, travessias e passagens... Os entrelugares do maravilhoso em 

cosmovisões transculturais 

 

 
 

É constante nos discursos acadêmicos da contemporaneidade a contestação das 

supostas intransponibilidades das esferas culturais. Percebe-se o momento como tempo de 

desconstrução das antigas noções de cultura de centro X cultura de periferia. Mesmo assim, é 

comum a compreensão do popular pelo viés romântico da tradição, da pureza, do 

primitivismo, do folclórico, ao mesmo tempo em que se tenta “popularizar” a cultura dita de 

                                                 
107 Abicu é o espírito de criança morta: natimorto abicu. Conforme será trabalhado mais adiante, esse sentido é 
ampliado na obra em análise. Cf. PESSOA DE CASTRO (Op.cit). 
108 O termo significa grupo de iniciação nos rituais africanos que chegava a contar com quinze noviços de ambos 
os sexos que passam a se tratar como irmãos, companheiros. Cf. PESSOA DE CASTRO (Op.cit). 
109 A expressão adarrum  é o toque acelerado do tambor com fins de acelerar o ritual de possessão. Cf. PESSOA 
DE CASTRO (Op.cit). 
110 aluvaiá é um dos nomes dados a Exu. Na narrativa, será a guerra de Exu. Cf. PESSOA DE CASTRO (Op.cit). 
111 Oxumaré  é orixá da riqueza, associado ao arco-íris e simbolizado por uma serpente. Dia: terça-feira. Cores; 
verde e amarelo. Cf. PESSOA DE CASTRO (Op. cit), 
112 Trata-se do dia dedicado ao pronunciamento do nome iniciático nagô-queto. Cf. PESSOA DE CASTRO 
(Op.cit), 
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elite a fim de garantir às massas o acesso aos bens e capitais simbólicos apropriados e 

valorizados em detrimento de outros que necessitam ser extirpados. 

Por esse prisma, entende-se a cultura pela ótica da diversidade, da diferença, da 

alteridade e, corre-se o risco de erigir fronteiras para determinar onde começa e onde termina 

cada grupo cultural. Daí para o entendimento etnocêntrico, um curto caminho a seguir, sem 

desconsiderar essa percepção estanque de práticas como divulgadora da noção bem 

demarcada de fronteira enquanto separação, particularidade, marco referencial. 

Com fulcro em Pesavento (2001, p, 8), 

 

(...) as fronteiras, antes de serem marcos físicos ou naturais, são, sobretudo, 
simbólicas. São produtos desta capacidade imaginária de refigurar a 
realidade a partir de um mundo paralelo de sinais, através do qual os homens 
percebem e qualificam a si próprios, ao corpo social, ao espaço e ao próprio 
tempo. Faz parte deste jogo de representações estabelecer classificações, 
hierarquias e limites, que guiam o olhar e a apreciação, pautando condutas. 
 

 

É por entender a fronteira como algo construído, conforme usualmente pensada, que 

a percepção do híbrido questiona as definições estanques. Nessa perspectiva, os estudos sobre 

a hibridação cultural descortinam a evidência dos fluxos interativos, em reformulação, 

movimentando as antigas binaridades culturais para formarem um terceiro, um novo, muito 

mais processo que resultado. A hibridação conduz ao pensamento do caráter fronteiriço não 

como divisão, mas como espaços no qual os sedentarismos dos antigos lados tendem a se 

mesclarem originando novas possibilidades de discursos e de ações. Pelo viés do híbrido 

fomentado pelos intercâmbios pós-modernos: 

 

(...) as fronteiras não são apenas marcos divisórios construídos, que 
representam limites e que estabelecem divisões. Elas também induzem a 
pensar na passagem, na comunicação, no diálogo e no intercâmbio. 
Figurando um trânsito não apenas de lugar, mas também de situação ou 
época, esta dimensão da fronteira aponta para a instigante reflexão de que, 
pelo contato e permeabilidade, a fronteira possibilita o surgimento de algo 
novo, híbrido, diferente, mestiço, de um terceiro que se insinua nesta 
situação de passagem (PESAVENTO, 2001, p. 8). 
 

 

Por compreender a fronteira como expressão de mobilidade, por perceber a 

pertinência desse conceito para explicar processos, além de meras divisões territoriais, a 

abordagem fronteiriça permite entender os desequilíbrios próprios dos contatos entre 
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diferentes e deixa de ser espaço de separação para ganhar o significado de lugar onde misturas 

quebram as unidades e descortinam novas metamorfoses que, na íntegra, irão fazer ruir 

qualquer noção de pureza. 

Na perspectiva dos contatos culturais, Bhabha (1998, p.27) entende que: “O trabalho 

fronteiriço da cultura exige um encontro com “o novo” que não seja parte do continuum do 

passado e presente. Ele cria uma idéia de novo como ato insurgente de tradução cultural” e 

articula a criatividade inerente à fronteira não mais geografia de separação, mas, sobretudo 

território da imprevisibilidade criativa cujo intuito é desorganizar velhas ordens num processo 

ininterrupto. 

Uma das grandes contribuições que a noção de fronteira como intercâmbio interativo 

proporciona à literatura produzida no Brasil fundamenta-se na abertura ao entendimento das 

influências culturais dos ameríndios, dos africanos e dos europeus como construções culturais 

que se interconectam e geram como fruto uma realidade nova, onde as postulações 

essencialistas da forma e do conteúdo se diluem mediante as contribuições do diverso. 

A continuidade estabelecida pela fronteira entre mundos e entendimento de mundos, 

encontram aporte na visualização das cosmogonias excluídas e que agora são recuperadas por 

abordagens literárias. Para Bernd (1998, p.141), 

 

As primeiras tentativas de incorporar ao patrimônio letrado a visão mítica 
presente nas cosmogonias americanas só foram levadas a cabo pelos 
modernistas graças, sobretudo, ao ingente trabalho de pesquisa realizado 
por Mário de Andrade. Sua tentativa de abolir a distância e a hierarquização 
entre cultura de extração popular e cultura letrada foi realmente 
significativa, tendo sido determinante para que a Literatura Brasileira 
atingisse sua maioridade. 
 

 

Conforme a autora, o trabalho de Mário de Andrade abre espaço para visualização 

dos saberes subalternos que foram relegados ao silenciamento principalmente por escaparem 

da racionalidade européia que estabelecia padrões para apreensão dos fenômenos e 

transposição destes para a literatura a partir de uma visão reducionista com base fincada no 

pensamento europeu. O projeto do modernista só perde fôlego com o apogeu da literatura 

engajada regionalista do Nordeste, cujo aporte maior é denunciar a opressão e, muitas vezes, 

demonstrar que as concepções míticas, oriundas de modelos afro-ameríndios, são verdadeiras 
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colaboradoras no implemento da exclusão.113As produções regionalistas, em última instância, 

tentam retirar  qualquer visão mítica do povo nordestino ou ainda, demonstrá-la, 

essencialmente, enquanto fraqueza.114 

A separação entre o lado mítico afro-ameríndio e a literatura, tida como espaço 

erudito, começa a ser realmente rompida com a proliferação de um novo contexto literário 

fronteiriço que surge no Brasil durante os anos 60. Essa proposta teve como aporte maior é a 

reutilização das formas mítico-maravilhosas que havia permanecido sob a égide de num 

isolamento excludente durante anos. 

A esse novo olhar literário que recupera as formas arcaicas de um cosmogonias 

obscurecidas pelo preconceito ocidental da-se o nome de “realismo maravilhoso”115, 

movimento que consolidou-se num fenômeno universal, mas que conheceu enorme 

repercussão na América Latina, certamente porque  o mundo americano conjuga o verbo da 

interação. 

De acordo com Chiampi (1980), em 1948 Alejo Carpentier publica na Venezuela o 

ensaio Lo real maravilhoso, texto que mais tarde serviria de prólogo ao romance El reino de 

este mundo.  Centrado na apresentação de justificativas para as características de suas obra e 

para explicar ainda o próprio entendimento do mundo latino-americano, o ensaio propõe o 

conceito de real maravilho ou de realismo maravilhoso para exprimir a existência de uma 

suposta realidade maravilhosa, inerente à América Latina, oriunda da conjunção de uma 

natureza exuberante com uma cultura de natureza mestiça, em cujo locus ocorrem fatos que 

podem apresentar-se como insólitos, irracionais aos olhos do estrangeiro. 

Para Carpentier (1989, p.IV) 

 

Lo maravilloso comienza a serlo de manera inequívoca cuando surge de 
uma inesperada alteración dela realidad (el milagro), de uma revelación 
privilegiada de la realidad, de uma iluminación inhabitual o singularmente 
favorecedora de las inadvertidas riquezas e la realidad, percibidas com 
particular intesidad em virtud de uma exaltación del espiritu que lo conduce 
a um modo de “estado limite”. 

                                                 
113 Tome-se como exemplo dessa perspectiva a obra Jubiabá de Jorge Amado. Nela a personagem principal 
Antônio Balduíno reflete sobre o comodismo dos filhos-de-santo do candomblé que nada fazem para modificar a 
situação dos explorados.  
114 José Lins do Rego, por exemplo, em Pedra Bonita, demonstra os problemas do fanatismo religioso visto 
como escape, mas não como solução, das problemáticas sociais. 
115 Nessa pesquisa, não se entra em detalhes sobre a proliferação de termos que tentam dar conta da inclusão de 
aspectos míticos nas artes em geral. Dessa forma, elenca-se aqui apenas o conceito de realismo maravilhoso na 
perspectiva de Alejo Carpentier estudado por Chiampi (1980), por entender que ele melhor responde as 
propostas narrativas expressas no romance em análise. Cf. CHIAMPI, Irlemar. O realismo maravilhoso. São 
Paulo: Perspectiva, 1980. 
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Conforme o autor essa alteração da realidade deve ainda projetar-se uma consciência 

de “fé”, de crença no maravilhoso de modo que a visualização dele seja possível. 

 Os pressupostos de Carpentier distanciam-se um tanto da noção de fantástico 

propagada pelos contos de fadas e por textos de autores europeus, como os surrealistas, por 

exemplo. Para o autor, é preciso que a noção do maravilhoso extrapole puramente o literário, 

ou seja, não se apresente apenas como “artimaña literária”, mas encontre referência nas 

situações sociais de um grupo e que se concretizem em modos de explicação e conhecimento 

próprios de uma dada cosmogonia para, só então, se fazer presentes no texto literário, 

inclusive interferindo na sua configuração. 

De acordo com Esteves e Figueiredo (2005, p. 411), a acepção mais comum ao 

termo realismo maravilhoso, “refere-se a obras em que duas visões contrastantes de mundo, 

uma mágica e outra racional, apresentam-se como se não fossem contraditórias, usando para 

isso, elementos míticos e crenças de grupos étnicos-culturais para quem tais contradições não 

se manifestam”. Evidentemente, proporcionando ao texto, no que diz respeito ao conteúdo, 

um caráter fronteiriço. 

Conforme exposto, a inserção de aspectos mítico-religiosos e de cosmovisões foi 

uma das pressuposições das narrativas transculturais estudadas por Rama (1982). Para o 

téorico, essa fusão constitui-se o terceiro mecanismo da transculturação que, no âmbito das 

cosmovisões, trabalha justamente os legados autóctones, as experiências mítico-religiosas 

relegadas ao esquecimento ou à discriminação pela cultura estrangeira, sem, para tanto, abrir 

mão da última, numa atitude de fusão não excludente.  

Assim, o surgimento de realismo-maravilhoso, do ilogismo que advém das 

contestações vanguardistas irão caminhar lado a lado, enfatizando às múltiplas associações e 

às relativizações das verdades absolutas tão caras ao realismo do romance social.  Desse 

modo,  

 

Acaba-se por reconhecer a existência de um universo disperso, de livres 
associações, de infinita inventividade, que relaciona idéias e coisas, com 
uma mobilidade e ambigüidades únicas. Um universo que, na verdade, 
sempre existiu, mas que permaneceu oculto pelos rígidos cânones do 
positivismo, e que, neste momento, se revigora através do movimento 
irracionalista europeu do século XX, permitindo o reaparecimento das 
culturas rurais latino-americanas, que agora podiam ser apreciadas sob 
novos prismas (REIS, 2005, p. 477). 
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A narrativa em análise traz uma representação dessa fronteira, de espaço movediço 

onde as tendências literárias canônicas do realismo tendem a se misturar com aquelas 

adquiridas das antigas representações mítico-religiosas de matriz africana, ou seja, conferindo 

o texto a emblematização de realismo maravilhoso, contexto em que o “sobrenatural 

apresenta-se de forma realista como se não contradissesse a razão e não se oferecem 

explicações para os acontecimentos irreais da obra” (Op. cit, p. 412). 

A preocupação de Jorge Amado com a sacralidade africana é revitalizada no 

romance, mas o mito de pureza e de tradição fomentadas pela busca ou apresentação do 

candomblé como vivência verdadeira e única de fé é posto sob suspeita. 

A narrativa, entretanto não se exime de abordar às cosmogonias de matriz africana, 

principalmente às de origem iorubá verificadas pelas referências aos orixás e às várias 

categorias sacerdotais dessa religião. 

O termo orixá, por exemplo é um vocábulo específico do sagrado nagô-queto e o uso 

dele repetidas vezes no romance denota a preferência por traços do iorubá, corroboradas pela 

nomenclatura das personagens Iansã, Exu e Oxóssi, muito embora alusões a outras 

cosmogonias sejam mencionadas, talvez na tentativa de demonstrar a fragilidade de qualquer 

posicionamento de privilégio ou de suposta tradição. 

Uma das primeiras manifestações da perspectiva da transculturação cosmogônica  

em O sumiço da santa apresenta-se na no capítulo Travessia
116 (p. 03), mais precisamente, 

no subgrupo O desembarque (p. 10). Nele, o narrador relata a chegada da imagem de Santa 

Bárbara à cidade de Salvador e enfatiza a transformação mágica da imagem em orixá que, 

naturalmente, desce da embarcação e toma rumo desconhecido, 

 

Antes que Mestre Manuel e Maria Clara, terminada a amarração do saveiro, 
fossem cuidar do transporte da imagem, a santa saiu do andor, deu um passo 
adiante, ajeitou as pregas do manto e se mandou.  

                                                 
116  Ao iniciar o  romance com a imagem de uma travessia e de um desembarque, Jorge Amado retoma um 
argumento já desenvolvido em outras obras, como por exemplo, O pais do carnaval (1931) e Terras do sem 
fim (1943). O uso de embarcações e a metáfora da viagem ainda estão presentes em gradnde parte de seus textos, 
como Gabriela, cravo e canela (1958),Tieta do Agreste (1967), A morte e a morte de Quincas Berro 
d’água, (2001). Cf. AMADO, Jorge. O país do carnaval. 49. ed. Rio de Janeiro: Record, 1999. Cf. AMADO, 
Jorge. Terras do sem fim. 37. ed. Rio de Janeiro: Record, 1978. Cf. AMADO, Jorge. Gabriela cravo e canela. 
55. ed. Rio de Janeiro: 1978. Cf. AMADO, Jorge. A morte e a morte de Quincas berro d’água. 88. ed.Rio de 
Janeiro: Record, 2001. 
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Num meneio de ancas, Santa Bárbara, a do Trovão, passou entre Mestre 
Manuel e Maria Clara e par eles sorriu, sorriso afetuoso cúmplice. A 
ebômin colocou as mãos abertas diante do peito no gesto ritual e disse: 
Eparrei Oyá! Ao cruzar com o padre e a freira, fez um aceno gentil, piscou 
o olho para o padre. 
Lá se foi Santa Bárbara, a do Trovão, subindo a Rampa do Mercado, 
andando para os lados do elevador Lacerda (p. 10-11).  

 

 

Conforme exposto, para que o realismo maravilhoso não se transforme numa mera 

convencionalidade literária é necessário que a cosmogonia visualizada esteja presente no 

imaginário do grupo que é representado e, portanto não venha a agredir a verossimilhança do 

universo retratado, porque ali é admissível esse tipo de situação.  

Talvez resida nesse fato um dos motivos que justificam a preferência por Salvador, 

espaço consagrado à religiosidade em que o legado mítico de matriz africana convive com a 

racionalidade cosmopolita, conforme fica evidente no fragmento a seguir em que o narrador 

parafraseia os pensamentos de Dom Maximiniano  sobre o lugar onde, em diáspora, reside, 

 

Inclusive sobre essa terra da Bahia para onde o destino o conduzira para 
nela viver e trabalhar. Terra onde tudo se mistura e se confunde, ninguém é 
capaz de separar a virtude do pecado, de distinguir entre o certo e o 
absurdo, traçar limites entre a exatidão e o embuste, entre a realidade e o 
sonho. Nas terras da Bahia, santos e encantados abusam dos milagres e da 
feitiçaria, e etnólogos marxistas não se espantam ao ver imagem de altar 
católico virar mulata faceira na hora do entardecer (p. 36). 

 

 

E assim, é possível tanto para o padre como para freira e, mais do que tudo a Maria 

Clara, a êbômin117com anos de experiência, aceitar a transformação da imagem em um ser 

que pratica ações semelhante a dos humanos, mas que é uma divindade iorubá. É pertinente 

ainda, o posicionamento dos etnólogos que mesmo a par das teorias marxistas, não duvidam 

dessas realidades míticas próprias do local. 

Nesse aspecto, principalmente no que toca à retomada do discurso marxista, 

observa-se no fragmento anterior uma tendência autobiográfica do autor, na medida em que 

ele, por muito tempo, orientou seus romances com base na citada teoria, mas que não se 

furtou de tornar-se adepto das crenças e rituais candomblecistas. Aliás, o fluxo entre crenças e 

                                                 
117 O termo Ebômin ou Ebome designa a filha-de-santo com sete anos de iniciação e que tenha se submetido às 
obrigações rituais de costume. Cf. PESSOA DE CASTRO, Yeda. Falares africanos na Bahia: um vocabulário 
afro-brasileiro. Rio de Janeiro: Topbooks, 2001 
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cosmovisões já havia sido abordado em Tenda dos Milagres (1969), quando o cientificismo 

de Pedro Archanjo não lhe exime das práxis religiosas. 

No intuito de melhor exemplificar a aceitação do maravilhoso na perspectiva de 

crença, de fé participativa por vivências coletivas que não põe sob rasura as cosmogonias 

representadas, (CARPENTIER, 1989), expõe-se, como exemplo, o fragmento a seguir cujo 

enfoque é, novamente, a transmutação do inanimado. Nele, a imagem de São Jorge salva 

Iansã, metaforizada em atraente negra, de ser estuprada pelo ladrão de obras de arte 

Pergentino Quarta-Série, quando esta descansava no ateliê do artista Carybé. Retirado do 

capítulo Giroflê (p. 99), o excerto demonstra bem a mistura de perspectivas, 

 

De pau duro, Pergentino Quarta-Série esqueceu a arca de Goa e o tesouro 
do oriente, abriu a braguilha da calça jeans preparando-se para agir: [...]. 
Não chegou a tocar sequer na dama, a sentir o calor e a blandícia da boca e 
do xibiu, pois no mesmo instante em que empunhou a vara, do alto da 
estante onde estava colocado, o São Jorge de granito, sem desmontar do 
cavalo branco, seguido pelo dragão de fogo, saltou sobre ele, investiu com a 
lança dirigida para os quibas e a estrovenga do galã das amas (p. 106). 
 

 

É assim que no decorrer de variadas passagens somam-se as evidências desse 

intercâmbio entre valores simbólicos e culturais antes arraigados ao plano do mítico e do 

irreal agora interconectados aos acontecimentos verossímeis. Relevante perceber que a obra 

se torna ainda mais atual em que pese a abordagem que faz a respeito de furtos de obras de 

arte e de quadrilhas especializadas em fraudá-las. Como exemplo, o próprio bandido 

Pergentino Quarta-Série perito em invadir ateliês de artistas plásticos famosos. 

Como outro recurso de valorização do sagrado nagô-queto, o autor constrói um 

subgrupo intitulado As águas de Oxalá (p.51) e, a partir de um relato mítico produzido pelas 

rememorações de um filha de Oxalá – tia Gildete – a história de Iansã , Adalgisa, Manela e 

Dom Max;  abre espaço para que o “Deus da criação” do panteão nagô possa ser descrito. 

O fato de um  relato mítico encontrar-se nas páginas iniciais do romance mostram a 

importância da divindade como criador, como se as ações presentes na mitologia passada  

servissem de parâmetro para quem a ouvia no presente, 

 

 – Contam os antigos, ouvi de minha avó, negra grunci, que Oxalá saiu um 
dia percorrendo as terras de seu reino e dos reinos de seus três filhos, 
Xangô, Oxóssi, Ogum, para saber como vivia o povo, na intenção de 
corrigir injustiças e castigar os maus. Para não ser reconhecido, cobriu o 
corpo com trapos de mendigo e partiu a perguntar. Não percorreu muito 
caminho: acusado de vadiagem, levaram-no preso e o espancaram. Por 
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suspeito meteram-no no xilindró, onde, ignorado, viveu anos inteiros, na 
solidão e na sujeira.  
Um dia, passando por acaso defronte da mísera cadeia, Oxóssi reconheceu o 
Pai desaparecido, dado por morto. Libertado às pressas, cercado de 
honrarias, antes de retomarão palácio real foi lavado e perfumado. Cantando 
e dançando, as mulheres trouxeram água e bálsamo e o banharam; as mais 
belas aqueceram-lhe o leito, o coração e as partes (p. 51-52). 

 

 

Nas cosmogonias de matriz-africana, principalmente na dos povos iorubás, os mitos 

representam acontecimentos do passado que não obedecem a uma ordem linear, ou seja, cada 

mito não se liga a outros em ordem cronológica conforme os parâmetros do pensamento 

ocidental. 

Para Prandi (2005, p. 31), “cada mito atende a uma necessidade de explicação tópica 

e justifica fatos e crenças que compõem a existência de quem o cultiva, [...], o mito fala do 

passado remoto que explica a vida no presente.” Portanto ele é narrado para estabelecer uma 

reflexão ou para “moldar” o comportamento dos filhos e filhas-de-santo relacionados ao orixá 

mitificado. 

A colocação do mito de Oxalá, narrado pela personagem Gildete, irmã de Adalgisa e 

fiel do candomblé, de certa forma, molda o comportamento da personagem, pois ela é 

apresentada como filha do orixá e como ele, encontra-se inconformada com as injustiças do 

mundo, em específico, com as injustiças sofridas pela sobrinha Manela, vítima da violência e 

da intolerância da tia Adalgisa. 

Já na economia da própria narrativa, é interessante observar a semelhança entre o 

mito de Oxalá e a vida da personagem Manela que surge como um “reviver” do mito. Se 

Oxalá sofre o distanciamento da família, Manela sofre a perda dos pais. Se Oxalá é acusado 

de vagabundagem, Manela é taxada pela tia de libertina e mundana. Se Oxalá é preso e vítima 

de uma surra, Manela sofre os castigos corporais “pela taca do couro”, além de ser confinada 

num convento. Por fim, se Oxalá encontra respeito e honrarias, Manela é redimida por Iansã 

que a salva do cativeiro.  

Por esse olhar, entende-se que o realismo maravilhoso faz das cosmogonia de matriz 

africana e do relato mítico de Oxalá um “modelo” para a própria composição conteudística do 

romance. Nele uma espécie de ciclo correspondente à compreensão da religiosidade afro 

iorubá, para quem o futuro é o simples retorno ao passado, porque “para os antigos sudaneses, 

nada é novidade, tudo o que acontece já teria acontecido antes. Identificar no passado mítico o 
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acontecimento que ocorre no presente é a chave da decifração oracular”. (PRANDI, 2001, 

p.18). 

Interessante ainda, a visualização de tempo cíclico no próprio espaço onde o mito é 

narrado: a festa da lavagem do Bonfim, pelas águas de Oxalá que representam o 

renascimento, a luta contra qualquer violência. 

No que diz respeito à  questão de fronteiras inseridas no texto  é importante observar 

um outro aspecto, aquele que une  os antigos sedentarismos culturais, étnicos  e religiosos. 

Nas palavras de Bauman (2001, p. 20), 

 

ao longo do estágio sólido da era moderna, os hábitos nômades forma mal 
vistos. A cidadania andava de mãos dadas com o assentamento, e a falta de 
“endereço fixo” e de “estado de origem” significava exclusão da 
comunidade obediente e protegida pelas leis, freqüentemente tornando os 
nômades vítimas de discriminação legal, quando não, de perseguição ativa. 
[...]. No estágio fluido da modernidade, a maioria assentada é dominada pela 
elite nômade e extraterritorial.  
 

 

Como metáfora dessa inerente mobilidade, como expressão de um espaço intersticial 

onde as binaridades se mesclam, se infiltram nas fissuras da concepção hierárquica criadas 

para erigir ordens e obediências, pode ser lida a narrativa amadiana. 

 Na situação inicial da obra, percebe-se um espaço para a metaforização e para idéia 

de trânsito adquirido pelos objetos, práticas, identidades e culturas na pós-modernidade. 

 Ao utilizar o título A travessia, Jorge Amado imprime ao texto a idéia de fronteira, 

de entrelugar (SANTIAGO, 2000) e cria, aos olhos do leitor, a perspectiva de passagem, de 

trânsito, de transformação, haja vista essa travessia ocorrer no meio aquático. Desse modo, 

consegue representar a movência da fronteira não pelo entendimento da diferença, mas como 

possibilidade de novas aquisições e de amplas infiltrações. 

Aos cuidados do casal, a valiosa imagem sacra deixa Santo Amaro da Purificação a 

bordo do saveiro “viajante sem porto”, rumo à cidade de Salvador, sob as ratificações do 

vigário local Padre Teodoro: “_Velem por ela durante a travessia, sobretudo façam atenção na 

foz do rio, as águas são volúveis e o vento sopra forte. Deus que os acompanhe “ ( p. 4). 

Duas alusões ao espaço fronteiriço e à imprevisibilidade a ele inerente são inferidas 

nesses diálogos em que a referência ao nome da embarcação “Viajante sem porto” e a 

volubilidade das águas, que conduzem à incerteza e ao inesperado, são dados marcantes para 

construir a idéia de fluidez e intercâmbio, sem, para tanto, desconsiderar as reviravoltas e 

tensões que essas hibridações podem desencadear. 
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 O caráter móvel da água, por sua vez, permite ser associado a uma representação das 

instabilidades a que estão sujeitos à era da modernidade tardia. 

Mircea Eliade (1991) ao estudar o simbolismo oriundo dos meios aquáticos adverte 

que as águas são fons e origo, são reservatórios de todas as possibilidades de existência; elas 

precedem toda a forma e sustentam toda a criação. O contato com as águas supõe sempre uma 

regeneração porque dissolve o antigo e faz nascer algo novo. 

Desse olhar, compreende-se a travessia de Santa Bárbara pela água, a bordo de uma 

embarcação intitulada “viajante sem porto” como representação das descontinuidades vividas 

na fronteira, um lugar de ambivalências do qual um novo pode emergir, conforme acontece. 

Ainda, é relevante a associação, feita pelo narrador, da imagem da santa, de pé na 

popa da embarcação: “Ali, de pé, a majestosa efígie da santa católica semelhava carranca de 

barco, votiva figura de proa, entidade pagã e protetora” (p. 4). 

No lugar de fronteira, no espaço aquático, à frente da embarcação, a imagem 

desvela-se de sua simbologia tradicional e adquire a imprevisibilidade advinda do meio 

fronteiriço no qual se encontra e com quem estabelece uma negociação. Rio, água, carranca e 

imagem se fundem na formação de um ícone que não é somente a Santa Bárbara do 

catolicismo, mas também a fusão dela com elementos de cunho pagão relegados ao folclórico, 

ou popular. 

Durante o trajeto, imagem e demais passageiros usufruem da condição do barco 

enquanto não-lugar, espaço no qual inexiste a possibilidade de estabelecer-se.  Conforme, 

Augé (1994, p. 73): “Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um 

espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como 

histórico definirá um não-lugar”. 

Juntamente com outros passageiros, naquele espaço de passagem, as individualidades 

ficam em suspenso, comportam-se consoante o esperado, pois ocupam ali um não-lugar.  “Um 

não-lugar é um espaço destituído das expressões simbólicas de identidade, relações e história: 

[...]” (AUGÈ, 1994, p.74). “Os não-lugares não requerem domínio da sofisticada e difícil arte 

da civilidade, uma vez que reduzem o comportamento em público a preceitos simples e fáceis 

de aprender” (BAUMAN, 2001, p. 120).“Ali, de pé, a majestosa efígie de santa católica” ( p. 

4), não dava mostras de sua individualização, os demais personagens, um padre, um freira, 

Maria Clara, Mestre Manuel, não estabelecem nenhum tipo de diálogo, viajam cada um no 

seu silêncio, característica marcante da essência dos não-lugares na pós-modernidade. 

Ao chegar à cidade, o inesperado acontece: a imagem transfigura-se em orixá,  

infiltra-se em direções desconhecidas e percorre caminhos inesperados, indo a lugares, e 



 

 

   

147 

entrelugares, negando-se a se dirigir aos espaços que a tradição lhes reservou, essencializando 

a condição, sui generis, do indivíduo na modernidade fluida onde “Ser moderno passou a 

significar, hoje em dia, ser incapaz de parar e ainda menos de ficar parado” (BAUMAN, 

2001, p.37). 

Outra leitura possível reside na visualização do cais de Salvador como um espaço 

mediador, de passagem, de transformação: um “entrelugar” (SANTIAGO, 2000) que permite 

a entrada num espaço in-between (BHABHA, 1998), a cidade de Salvador ambiente marcado 

pela emergência de novas práticas de discursos e saberes locais em articulação com os 

globalismos, ou um espaço no qual o popular, o culto e o massivo se misturam, ao mesmo 

tempo em que as identificações religiosas tendem a sofrer as descontinuidades promovidas 

por um ambiente híbrido. Conforme Bhabha (1998, p. 24)  “a fronteira se torna o lugar a 

partir do qual algo começa a se fazer presente em um movimento não dissimilar ao da 

articulação ambulante, ambivalente, do além”. 

É nessa perspectiva de rearticulação ambígua que a imagem de Santa Bárbara, quando 

por ocasião do desembarque no cais da capital baiana, assume uma nova condição: a do orixá 

Iansã, sem, contudo, abandonar as sua identificação católica, vivenciando uma condição 

híbrida, móvel, nômade. Desse modo, a própria identidade da imagem-santa-orixá é pautada 

no entre-lugar contingente que inova e interrompe as expectativas.  

 

 

3.7  Entre o culto e o popular: por uma poética da relação  impressa na diegese 

 

 

O estudo sobre a hibridação como processo absorvente das interconexões entre 

etnias, religiões e culturas, fomenta a observação de que, na conjuntura pós-moderna, 

intercâmbios e trocas tendem a apontar a fragilidade dos conceitos clássicos nos quais os 

estudos sobre cultura e arte ancoravam as suas análises, definindo espaços intransponíveis, 

supostamente impenetráveis. 

Legado dessas abordagens binárias é a noção de níveis culturais. Esta, por sua vez, 

legitima a existência, no interior da própria cultura, de uma gama de valores aceitos como de 

elite, apropriados e cultos, outra tendência que engloba os saberes tradicionais, folclorizados e 

arraigados à repetição ritualística, uma terceira categoria de saberes desvalorizados, aptos a 

serem modelados e suprimidos pela ação de um grupo portador da verdade, capaz de agenciar 

a cultura adequada. 
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 Concepções desarticuladas e segmentadas da cultura encontram a sua gênese nos 

debates iluministas, quando as questões culturais se aliam ao evolucionismo e criam o 

entendimento de práticas mais evoluídas ao lado de outras atrasadas ou primitivas. Destarte, a 

aproximação da cultura e da civilização, durante o século das luzes, não foi uniforme. 

Existiram, simultaneamente, duas correntes de pensamentos opostas. 

Num primeiro momento, foi possível conceber a cultura como “medida” de uma 

civilização, como condição artificial do comportamento humano moldando a natureza. Assim, 

“a cultura permite avaliar, comparar e classificar civilizações” (CHAUÍ, 1989, p. 12). 

Posteriormente, a cultura foi apontada como a essência e interioridade espiritual, sentimento e 

imaginação, vida comunitária e espontânea, o primitivo, a tradição sem artifícios. Duas visões 

antagônicas que embasam as concepções de cultura popular e cultura de elite, a noção de 

popular como tradição ou a idéia de popular como o desprovido do culto e passível de recebê-

lo, de incuti-lo. 

Por compreender a cultura contemporânea pela ótica da hibridação e fusões 

constantes em inumeráveis campos, entendem-se as ações narradas, as ambientações e a 

realidade ficcional em que estão inseridas as personagens da trama, como representação de 

processos híbridos. Nelas o caráter binário e maneirista assumido em obras anteriores abre 

espaço para a profusão de contatos, para a apreciação dos mecanismos de reconversão 

simbólica. 

Centrado na desconstrução do popular, enquanto expressão arraigada ao folclórico e 

à originalidade primeva, o texto em análise é representante dessa fragilidade conceitual, pois 

aproveita para demonstrar a feição híbrida que envolve as realizações culturais de um povo 

sujeito à condição fronteiriça ou a situações de diáspora. 

Um dos primeiros referentes à hibridação da cultura no que toca as fusões entre o 

popular e o culto, ao saber do centro e da elite mesclando-se ao saber do povo, faz-se no 

subgrupo Procissão de Manela (p.43), espaço onde o narrador mostra-se consciente a respeito 

das modificações sofridas pela procissão do Bonfim, festa tradicional do calendário católico e 

candomblecista baiano, abrindo mão de representá-la como tradição, na medida em que 

demonstra as novas configurações da festividade que, a princípio, era religiosa. 

A festa do Bonfim é de origem controversa. Estudiosos não entram em consenso 

quanto ao início ou o motivo que justifique a mistura entre ritos católicos e outros de matriz 

africana interpenetrados nos dias atuais. Porém é de conhecimento comum que a fundação da 

Igreja do Bonfim aconteceu em meados do século XVIII quando um oficial da Armada 

Portuguesa, Teodósio Rodrigues de Farias, trouxe de Lisboa uma imagem de Cristo 
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crucificado. Ao chegar à Bahia, a imagem foi conduzida em grande procissão à Igreja da 

Penha, em Itapagipe, no ano de 1745. Nove anos depois, a imagem ganha a sua própria igreja 

na “Colina Sagrada” local que passa a ser território de peregrinações graças aos poderes 

miraculosos atribuídos ao Cristo já popularizado como “o Senhor do Bonfim.” 

De acordo com Ott (19--) a igreja do Bonfim da Bahia é uma espécie de “filha” ou 

“enxerto” de um santuário português na cidade de Setúbal onde se nutria o mesmo culto ao 

Cristo na cruz desde o ano de 1669. O rito da cidade lusitana misturava à crença ao Jesus 

crucificado com homenagens a Santo Antônio de Pádua e a São Gonçalo do Amarante, 

divindades conhecidas como casamenteiras e protetoras das viúvas. A mistura de divindades, 

por sua vez, também foi configurada no santuário baiano. Para o estudioso, 

 

Em 1804, a Irmandade do Senhor do Bonfim permitiu às devotas de São 
Gonçalo do Amarante colocar uma imagem deste santo na igreja.[.... Essas 
devotas de São Gonçalo do Amarante faziam procissões pomposas na igreja 
do Bonfim, depois de 1804. Iam vestidas de branco e seguravam nas mãos 
uma vela. As novenas, anteriores à festa de seu santo, durante o século XIX, 
tornavam-se cada vez mais concorridas, rivalizando com as do Senhor do 
Bonfim. [...]. (OTT, 19--, p. 36) . 

 

 

Realizada atualmente em janeiro, na segunda quinta-feira depois do dia de Reis (dia 

06), o ponto máximo da festividade consiste na lavagem das escadarias que dão acesso ao 

santuário. Para Bonfim (2000), é justamente no ano de 1804 que se tem notícia da primeira 

lavagem cujo significado também é motivo de controvérsia.  

Segundo Bastide (1971), a cerimônia original deu-se como pagamento de uma 

promessa feita por um português sobrevivente da Guerra do Paraguai, cujo voto era lavar as 

escadarias anualmente, caso voltasse vivo. Tal cerimônia repetiu-se até que os escravos 

começaram a tomar parte da celebração tendo em vista a cosmogonia africana entender os 

deuses com seres dotados das mesmas necessidades e costumes dos humanos. Portanto, é 

comum, entre os negros, ofertar-lhes alimentos, lavar-lhes os objetos sacrificiais com óleo de 

dendê, sangue ou água. Por conta da semelhança, incorporaram à lavagem do Bonfim às suas 

cerimônias. 

Já para Câmara Cascudo (1979) trata-se de uma reprodução das Compitais romanas 

e das Panatenéias gregas. As primeiras festividas em honra dos deuses Lares, protetores das 

encruzilhadas, as segundas, em homenagem à deusa Minerva. Em ambas prevalece o costume 

de lavar as imagens, os altares e os símbolos das divindades e esses cultos arcaicos teriam 

influenciado tanto a cultura religiosa portuguesa como a africana. 
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É novamente Ott (19--) quem traz uma interpretação bem peculiar em se tratando da 

mistura entre o catolicismo e os ritos africanos na Festa do Bonfim. O autor, que apresenta 

uma noção negativa do candomblé, acredita que os negros africanos identificaram nos santos 

Gonçalo do Amarante e Santo Antônio de Pádua elementos e atributos semelhantes ao de 

Oxalá, orixá responsável pela criação do homem e pela fertilidade.  

No ensaio A transformação do culto da morte da Igreja do Bonfim em santuário 

de fertilidade (19--), o autor expõe as analogias entre os santos católicos cultuados a partir e 

1804 e a mitologia iorubana. Conforme explica, Oxalá e às divindades cristãos tinham muita 

coisa em comum, no caso do orixá africano, ele é um dos deuses mais importantes por conta 

da criação do homem que Olorum deixou a seu cargo. Além disso, como elemento simbólico, 

usa um cajado falocêntrico: o Opaxorô, também chamado de “pauxorô” numa visível 

referência à fertilidade do sêmen, por sua vez associado ao choro, à chuva. 

No caso dos santos portugueses, a missão de arranjarem casamentos e assim, 

propiciarem de certo modo à fertilidade, os torna semelhantes a Oxalá. Acrescente-se ainda, 

os símbolos das divindades cristãs: bastões e campanhias “distintivos bem parecidos; cobertos 

com o manto cristão ninguém descobre o significado” estando aí a gênese do ritual de 

peregrinação à Colina Sagrada ela, por si só, já um símbolo fálico da fertilidade.  

Outra interpretação possível diz respeito ao sacrifício dos escravos que eram 

obrigados a lavar as escadas para a chegada de seus donos. Como gratidão pela liberdade, a 

gratidão eterna ao Senhor do Bonfim. 

Para os povos de religiosidade iorubá, o ritual de lavagem das escadarias do Bonfim 

é explicado como uma espécie de repetição de um dos mitos de Oxalá, Oxalufã, o Oxalá 

velho que devido às peraltices de Exu sujou-se com carvão e óleo de dendê e foi preso, no 

reino do filho Xangô sendo reconhecido por Oxóssi,  anos depois. Tratado com as honrarias 

que um rei merece, recebeu banhos com água perfumada que limparam toda sujeira e lhe 

devolveram a integridade. Daí o mito das águas de Oxalá e do sentido de renascimento, 

rejuvenescimento e limpeza que os fluidos aspergidos no público possuem.  

Atualmente é uma das festas mais concorridas do calendário turístico de Salvador, 

mas houve épocas em que tentativas de separação entre o ritual do candomblé e a sacralidade 

católica se concretizaram. Até a década de 50 as baianas podiam entrar na Igreja onde 

lavavam o chão e enfeitavam os altares com flores perfumadas. Dessa década em diante, o 

clero limitou a lavagem apenas ao adro (BONFIM, 2000). 

Longe das manifestações iniciais onde o caráter sagrado era dominante, a Festa do 

Bonfim representada pela narrativa, configura inovações e misturas que dão conta, pela 
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literatura, das modificações sofridas pelo ritual. Tais mudanças são representadas como 

oriundas da mistura do catolicismo europeu com os cultos africanos e, na atualidade, das 

influências dos recursos midiáticos e tecnológicos que engendram inesperados processos de 

reconversão. 

Compreendem-se por reconversão (CANCLINI, 2006) as estratégias mediante as 

quais determinado grupo converte as suas práticas com o objetivo de inseri-las novamente em 

circuitos extrapoladores do local e agenciadores do global, o transnacional.  

 A hibridação, por este enfoque, permite que o capital simbólico e cultural 

(BOURDIEU, 2004) agrupado em tradicional, folclórico ou de elite sofra reconversões na 

contemporaneidade, uma vez que, nesse contexto, essas práticas entram em relação. 

A representação e detalhamento dado à festa do Bonfim demonstram a tomada de 

consciência desses fluxos a interferir e impulsionar a festividade rumo a novas e inevitáveis 

modificações e que forçam a tradição, o culto e o massivo a se hibridizarem. 

Quando o autor ambientaliza algumas ações na Festa do Bonfim118, a priori, elege 

um híbrido, pois festas, celebrações e feiras são espaços em que os processos de hibridação 

são constante, 

 

Da igreja da Conceição da Praia, junto ao elevador Lacerda, até a Basílica do 
Bomfim, na Colina Sagrada, a distância medeia dez quilômetros, um pouco 
mais um pouco menos, depende da devoção e da cachaça. Milhares de 
pessoas, o cortejo é um mar de gente, estende-se a perder de vista. 
Automóveis, caminhões, carroças, jumentos enfeitados com flores e 
folhagens, levando ao dorso barris repletos: não pode faltar água-de-cheiro. 
Nos caminhões grupos animados, famílias inteiras, blocos e afoxés. Músicos 
empunham seus instrumentos: violões, acordeons, cavaquinhos, tamborins, 
berimbaus de capoeira. Compositores e cantores populares: (...). uma loira – 
norte-americana, itálica, paulista? – vem correndo, beija-o na face negra e 
linda (p.45).  

 

 

Pelo viés da hibridação, observa-se que os bens simbólicos e culturais de um 

determinado grupo sofrem alterações e são impelidos a diversos tipos de transmutação graças 

à dinâmica econômica, social e institucional do poder cuja interferência modifica esses 

sistemas. De acordo com Bonfim (2000, p. 2), 

 

                                                 
118 A grafia Bonfim , com n , diz respeito à forma usual encontrada em artigos sobre o evento. O termo Bomfim, 
com m, será utilizado por motivo da transcrição dos fragmentos da obra analisado em que o autor faz uso de tal 
grafia. 
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A partir de 1998 a parte carnavalesca da festa sofreu uma intervenção 
imposta pela Prefeitura Municipal e pela Arquidiocese de Salvador que, 
numa tentativa de defender as tradições históricas da festa, promoveram um 
afastamento dos trios elétricos e caminhões de blocos alternativos que 
acompanhavam o cortejo desde a Avenida Contorno, muitas vezes sequer 
chegando à metade do percurso e de certa forma desviando ou 
desvirtualizando o caráter religioso do dia, promovendo um mini-carnaval 
com direito a todos os excessos  que lhe são peculiares.  

 

 

Se a obra de Jorge Amado foi publicada em 1888 e pensada em fins da década de 

sessenta, ela retrata bem a época em que a festa sofreu as maiores hibridações, instantes em 

que as próprias concepções religiosas abrem espaço para outras vivências desestabilizadoras 

do tradicional. A narrativa de Amado representa, pela ficção, essas interpenetrações das 

noções de popular, culto e massivo, do religioso X profano, ao passo que constrói uma trama 

onde a hibridação se faz sentir. Trama em que as noções de tradição e a tentativa de conter as 

interpenetrações dos campos culturais dão espaço à visualização da mistura. Como se o autor 

quisesse afirmar que é impossível “tolher” ou controlar as imprevisibilidades do povo. 

Alguns, como no caso o clero e a Prefeitura, podem interpretar essa mudança como 

um processo lento de homogeneização cultural em prol do modelo ocidental, em que os 

paradigmas tradicionais são perdidos, outros, como o narrador de O sumiço da santa, 

consideram que esta é “a forma pela qual os povos dessas áreas obtêm acesso à 

‘modernidade”, adquirem os frutos de suas tecnologias e o fazem, até certo ponto, em seus 

próprios termos. Relembrando Hall (2003, p. 60) “no contexto global, a luta entre os 

interesses ‘locais’ e os ‘globais’ não está definitivamente concluída” e taxar tais mudanças de 

boas ou más é, no mínimo, uma precipitação. 

Em face desse processo de mudança, o narrador alude à Festa do Bonfim a partir das 

variadas transformações a que este antigo ritual está sujeito. Para tanto, abandona o tom de 

resistência ou de valorização da mestiçagem como produto e expressão do nacional e passa a 

relatar a feição rizomática, indeterminada e transitiva inerente à contemporaneidade, presentes 

na festa. 

Sem exaltar o popular ou meramente o exótico, descreve as influências da economia, 

dos meios de produção, as interferências do turismo e da globalização impulsionando a 

celebração a rumos inesperados. 

O capítulo intitulado O vôo da andorinha (p. 56), relata as traduções culturais que 

ocorrem de modo imprevisível e em vários aspectos: “O dom de fazer a festa mesmo em tão 

calamitosas condições, próprio e exclusivo de nosso povo, é mercê de Senhor do Bomfim e de 
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Oxalá: os dois juntos somam um, o Deus dos brasileiros, nascido na Bahia” (p. 56). O 

capítulo Procissão de Manela (p. 43), por sua vez, discorre sobre a condição diaspórica 

própria dos dois santos celebrados: 

  

Chegado de Portugal, ao tempo da colônia, no voto aflito de um náufrago 
lusitano, Nosso Senhor do Bomfim; chegado da costa da África, ao tempo do 
tráfico dos negros, no lombo em sangue de um escravo, Oxalá. Sobrevoam a 
procissão, encontram-se no seio das baianas, mergulham na água-de-cheiro e 
se confundem, são uma única divindade, brasileira  (p. 46). 

 

 

 Pela leitura do fragmento, torna-se evidente que o posicionamento do narrador é 

contrário à separação entre o rito católico e aquele de matriz africana, porque as duas 

divindades, aqui no Brasil, são apenas uma, se misturam se interpenetram formando um 

terceiro que é Oxalá/Senhor do Bonfim. A noção de sincretismo como disfarce ou como 

assimilação é desconstruída ao passo que surge uma nova divindade, um diverso que 

diferencia o mesmo.  

Outro aspecto interessante visualizado na representação da festa concentra-se na 

questão alimentar. A partir dos processos de hibridismos verificados na alimentação 

comercializadas na festa, observa-se uma reconversão, já que a comida de santo, antes 

específica de rituais, transmuta-se em mercadoria e consegue sobreviver em meio às 

influências, infiltra-se em escalas transnacionais, haja vista o seu consumo por turistas. 

Conforme Costa Lima (2006) a cozinha ritual e religiosa de matriz africana 

consolidou-se no Brasil a partir do século XVII em consonância ao processo de organização 

dos candomblés e da vinda de escravos do Sudão para as zonas urbanas. Não que antes a 

influência do cardápio africano não estivesse presente à mesa do brasileiro119, mas a relação 

do alimento com a sacralidade cosmogônica é fortalecida pela organização dos terreiros e pela 

possibilidade de se “alimentar” os orixás, os inquinces bantos e os voduns jejes com as 

iguarias específicas prescritas pelos mitos, divulgadas pelas sacerdotisas que criaram a 

chamada “cozinha dos deuses” (BASTIDE, 2001) (QUERINO,1988). 

Na cosmogonia queto-nagô, sabe-se que cada orixá possui, assim como cores, tabus e 

instrumentos que porta, preferência por um tipo de alimento preparado, de acordo com 

algumas prescrições, segundo presa um relato mítico. Depois de pronta, é compartilhada pelos 

                                                 
119 Gilberto Freyre, por exemplo, em Casa Grande & Senzala, descreve essa interpenetração. Cf. FREYRE, 
Gilberto. Casa Grande & Senzala. 49 ed. São Paulo: Global, 2004. 
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filhos e orixás que recebe a oferenda com as partes preferenciais do alimento. No fragmento a 

seguir, referências às alimentações rituais são realizadas e a demonstração do caráter 

comercial que  agora possuem, distanciam-na do sentido sagrado, 

  

Nos tabuleiros olorosos, os acarajés, os abarás, o peixe frito, os caranguejos, 
a moqueca de aratu envolta em folha de bananeira, o acaçá de milho. Nas 
barracas atulhadas, ruidosas, as comidas de coco e de dendê: caruru, vatapá, 
efó, as diversas frigideiras e as diferentes moquecas, tantas!, galinha de 
xinxim, arroz de hauçá. A cerveja bem gelada, as batidas, o caldo de 
lambreta, afrodisíaco incomparável. (...) Tudo pela hora da morte, contudo 
as barracas não davam abasto à clientela vasta e voraz (p. 56). 
 

 

O acarajé, por exemplo, é um prato integrante da “cozinha dos deuses” preparado 

especialmente para Iansã. O ingrediente principal do prato é o feijão branco (fradinho), moído 

e misturado ao dendê ao camarão e à pimenta. No rito sagrado é a oferta do filho-de-santo à 

Oyá em alusão aos nove filhos que o orixá  perdeu. Donde o nome Iansã: mãe dos nove filhos. 

No ritual nagô, os acarajés são servidos em número de nove. 

 O caruru, também citado, é um prato ritual dos Ibejis, orixás gêmeos. Preparado 

com quiabos, camarões, cebola e dendê, hoje em dia é uma das comidas mais comercializadas 

na Bahia. Ainda, nesse plano alimentar, é interessante o lugar ou o contexto tradicional do 

consumo da comida.  No culto africano “o peji”, o padê e o bori realizados no terreiro, nas 

ações narradas, substituídos pela barraca ambulante com fins lucrativos. 

De certa forma, O sumiço da santa muito mais que relatar o exótico, se ocupa em 

representar um contexto da realidade de rearticulações aos mecanismos culturais. Percebe-se 

uma reorganização das particularidades alimentares dos orixás em prol da comercialização 

agenciadas pelo contexto. 

 Assim, ao mesmo tempo em que os saberes locais sofrem as influências dos 

mercados globais em novas configurações, estes tendem a também sofrerem as influências 

desses saberes conforme se esclarece na compra de produtos que conseguem uma maior 

infiltração e passam a ser preparados para fins diferentes: “Capitães da areia atravessavam a 

multidão mercando fitas do Bomfim, medalhas e breves, santinhos coloridos, figas e patuás. 

Numerosa freguesia de turistas acorria alvoroçada e turbulenta” (p. 56).  

O tradicional, antes visualizado como atraso ou folclorização, conforme preconizava 

as concepções evolutivas da modernidade, agora é revitalizado e modifica-se para sobreviver. 

“A tradição funciona, em geral, menos como doutrina do que como repertório de significados. 
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Cada vez mais, os indivíduos recorrem a esses vínculos e estruturas nas quais se inscrevem 

para dar sentido ao mundo, sem serem rigorosamente atados a eles em cada detalhe da sua 

existência “(HALL, 2003, p. 74). 

Para De Grandis (1995, p.24) “A modernização/modernidade não é uma operação 

unilateral como a aculturação, mas uma operação de interação entre ambas as ordens 

simbólicas e materiais, através dos quais o moderno se apropria do tradicional e vice-versa.” 

Ainda com referência à festividade, é pertinente observar a hibridação que ocorre no 

nível musical, da dança e do mercado imobiliário. No primeiro, os ritmos utilizados se 

misturam, bem como as coreografias que vão do fox, ao rock, do bolero ao axé, do samba ao 

tango, 

 

O cortejo ondula ao sabor da música dos trios: hinos religiosos, cantigas de 
preceito, sambas e frevos de carnaval. O acompanhamento cresce pelo 
caminho, avoluma-se a multidão: desaba gente pelas ladeiras, esvazia-se a 
feira de São Joaquim, desembarcam retardatários dos ferry-boats e das 
lanchas, chegam nos saveiros. Quando a cabeça da procissão atinge o sopé 
da ladeira, na colina, no trio elétrico de Dodô e Osmar uma voz se eleve, 
conhecida e amada – o silêncio se faz, o cortejo se detém, Caetano Veloso 
entoa o hino ao Senhor do Bomfim (p. 46). 
 

 

Aqui, o autor parece entender a música como território de possibilidades, espaço 

propício para interpenetrações em “zonas de contato”, porque as preferências musicais 

descritas são variadas, os ritmos são justapostos e desconstroem as fronteiras entre o erudito e 

o popular. Não se pode traçar uma origem e nem tampouco erigir uma tradição. Nenhuma 

pureza ou saudosismo são permitidos porque todos estão presentes de alguma forma. Nas 

palavras de Hall (2003, p. 38): 

 

A proliferação e a disseminação de novas formas musicais híbridas e 
sincréticas não pode mais ser apreendida pelo modelo centro/periferia ou 
baseada simplesmente em uma noção nostálgica e exótica de recuperação de 
ritmos antigos. É a história da produção a cultura de músicas novas e 
inteiramente modernas da diáspora – é claro, aproveitando-se dos materiais e 
formas de muitas tradições musicais fragmentadas. 
 

 

 Outro exemplo de reconversão se dá quando o narrador descreve as mudanças do 

mercado imobiliário. Na narrativa, há uma referência aos aluguéis de palhoças e choupanas de 

pescadores a estrangeiros e veranistas e isso demonstra novas configurações do local com o 
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global de certa forma, demonstrando também que na contemporaneidade a “lógica do 

mercado” extrapola os espaços e adentra nos antigos compartimentos da sacralidade.  

Nesse víeis, observa-se a participação na festa não mais direcionada à religiosidade. 

Nela estão presentes, vendedores, turista, motoristas, políticos. Os últimos “malta de 

demagogos, candidatos nas próximas eleições, percorre os quilômetros na paleta, distribuindo 

abraços, sorrisos e palmadinhas nas costas dos possíveis eleitores” (p. 46). 

Para Canclini (2006), os signos e espaços da elite e/ou do popular se massificam e se 

misturam entre si graças à internacionalização do mercado e as leis globais do capitalismo. As 

manifestações artísticas também não se eximem dessa hibridação. 

Finalmente, a narrativa amadiana parece ratificar uma representação da Festa do 

Bonfim que não se encontra nos moldes tradicionais, não mais existindo de forma isolada ou 

desarticulada de outros âmbitos, porque nela, os bens simbólicos se hibridizam. 

 Por ser uma festa tradicional esperava-se que resguardasse as características 

inerentes a essa celebração porque  “as festas são ocasião para o encontro, para a convivência, 

em que toda a comunidade participa do trabalho, mas também da comida, da música e do 

baile com o propósito de fortalecer os vínculos de identidade e coesão da comunidade” 

(RAMOS GALÍCIA, 1993 apud DE GRANDIS, 1995). Nota-se, contudo que a representação 

da Festa do Bonfim rearticula e problematiza essa definição, pois aparece como espaço onde 

desconhecidos interagem e quebram a essência comunitária, porque surge como marco de 

consumo e promoção comercial, sem esquecer que conta com os meios de comunicação de 

massa para difundi-la, promovê-la num processo de marketing. Como por exemplo, a 

transmissão da lavagem feita pelos telejornais e é por ele que Adalgisa visualiza Manela. 

Outra alusão aos mecanismos de trânsito agenciado pelos capital artístico e cultural 

na contemporaneidade se faz presente quando a imagem de Santa Bárbara se nega, mesmo 

que momentaneamente, a ingressar ou permanecer confinada num espaço destinado à cultura 

de elite: o museu de arte sacra da cidade. 

Os museus tradicionais são espécie de depósitos e, ao mesmo tempo, de palco para 

que o patrimônio histórico-cultural de uma nação seja exibido com objetivo de reproduzir os 

regimes semióticos organizados pelos grupos hegemônicos (CANCLINI, 2006). 

A narrativa em análise desenvolve uma crítica a esse tipo de museificação ancorada 

na perspectiva moderna de arte cuja distribuição dos objetos e signos em lugares específicos 

visam a “uma classificação rigorosa das coisas, e das linguagens que falam delas e sustém 

uma organização sistemática dos espaços em que devem ser consumidos. Essa ordem 
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estrutura a vida dos consumidores e prescreve comportamentos e modos de percepção 

adequados a cada situação “(Op.cit, p. 301).  

A pós-modernidade contextualiza a interpenetrações de espaços, a transgressão às 

ordens, os cruzamentos dos campos e as interconexões entre a arte, o mercado, a estética, a 

comunicação, enfim, a diversidade de práxis. “O hibridismo marca o lugar dessa 

incomensurabilidade” (HALL, 2003) e nega à sistematização. 

A narrativa em análise dá um tom de comicidade e de crítica aos preparativos 

realizados pelo diretor do “Museu de Arte Sacra da Bahia”.A intensa soberba conferida à  

personalidade de Dom Maximiniano, que se vê como “especialista” em arte, representa a 

crítica ao pressuposto de existirem  habilidades e competências para tratar os objetos 

artísticos. Ao mesmo tempo, permite a reflexão sobre a suposta autonomia do campo artístico 

difundida como projeto da modernidade, e um questionamento à institucionalização do 

campo, conquanto problematize a apreciação artística enquanto saber de especialistas. 

Para Canclini (2006), a institucionalização do campo artístico, bem como a suposta 

autonomia consistiram em projetos a serem desenvolvidos pela modernidade e que agora são 

vistos como questionáveis, haja vista as incoerências essenciais que concentram. 

Ao analisar teóricos da modernidade imbuídos na tarefa de celebrar a imanência 

artística, observa que “enquanto os teóricos e historiadores exaltam a autonomia da arte, as 

práticas do mercado e da comunicação massivos – incluídos às vezes os museus – fomentam a 

dependência dos bens artísticos de processos extra-estéticos”. 

Assim, a própria Exposição de Arte Sacra, para acontecer e ganhar o aval almejado 

pelo “perito”, “especialista”: Dom Maximiliano, necessita da interferência direta dos meios 

massivos, o que expõe a fragilidade dessa suposta autonomia. 

Nos paradigmas da modernidade, a autonomia da arte gera campos especializados, 

cujo exemplo na narrativa é o diretor do Museu Dom Maximiliano von Gruden, ao passo que 

a distancia do público, erigindo um campo específico para arte e outro para os saberes 

cotidianos. Porém tais parâmetros são relativizados pelas concepções pós-modernas que 

inserem a arte na “lógica do mercado”.  No fragmento a seguir, o diretor do Museu parece 

acenar para a inevitabilidade de interconexões entre a arte e os demais campos sociais, ela 

mesma não se sustentando de modo autônomo, 

 

Tendo feito no início da entrevista breves tomadas mostrando o monge, 
ilustre e elegante, cercado de jornalistas, cumprimentando, efusivo, o 
enviado especial da imprensa portuguesa, as equipes de televisão 
preparavam-se para cair fora – o tempo da televisão vale ouro e é medido 
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por frações de segundos. Dom Maximiliano necessitou usar muita lábia – e 
lábia não lhe faltava, simpático como quem mais fosse –, oferecer nova 
rodada de uísque, para mantê-los na sala, aos técnicos e às câmeras, por uns 

instantes apenas, meus amigo, a fim de filmar a chegada da imagem que já 

está a caminho, já saiu do cais (p. 14).   
 

 

Salienta-se, pois a tomada de consciência do religioso ao ver a mídia ora como aliada 

em divulgar a Exposição, ora como vilã que pode estragá-la. Ao mesmo tempo, ele  não se 

mostra descomprometido com os interesses econômicos, os lucros, as honras e promoções que 

tal evento certamente desencadeará. 

Nas palavras de Canclini (2006, p. 56), 

 

a autonomia do campo artístico, baseada em critérios estéticos fixados por 
artistas e críticos, é diminuída pelas novas determinações que a arte sofre de 
um mercado em rápida expansão, onde são decisivas forças extraculturais. 
Ainda que a influência de demandas alheias ao campo sobre o juízo estético 
seja visível ao longo da modernidade, desde meados deste século, os agentes 
encarregados de administrar a qualificação do que é artístico  – museus, 
bienais, revistas, grandes prêmios internacionais –reorganizam-se em relação 
às novas tecnologias de promoção mercantil e de consumo. 

 

 

Infere-se, portanto, que a Exposição de Arte Sacra organizada pelo especialista 

Honoris Causa Dom Maximiniano von Gruden está sujeita a inter-relações com os mercados 

consumidores, com os meios de comunicação massivos e pode ser lida como um evento cuja 

organização não ocorre de forma isolada, mas com base numa intricada rede de fluxos e 

rizomas. 

Outra vertente peculiar no trato das interpenetrações, no reajustamento do artístico 

em face da contemporaneidade é representada pelos itinerários da imagem de Santa Bárbara. 

Esta, escapa dos funcionários responsáveis pela exposição no museu, transmuta-se no orixá 

Iansã e passa a realizar visitas a diversos lugares da cidade, desenvolvendo um percurso 

imprevisível. 

Nesses termos, a fuga da imagem, a transformação dela em orixá e os lugares 

imprevistos em que aparece, ora como Santa Bárbara, ora como Iansã, ora como Bárbara-Oyá 

permitem ser lidos como a representação de uma crítica à idéia de fixidez artística divulgada 

pela modernidade e, agora, problematizada pelo pós-moderno cujos fluxos e nomadismos 

esforçam-se em rasurar. 
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A fuga e os outros trânsitos, a definição da imagem da Santa Bárbara enquanto 

objeto do patrimônio histórico nacional, como arte de elite, conota a imprevisibilidade que 

essa arte assume nos contextos hodiernos. Como se a própria arte “culta” tencionasse 

subverter os seus lugares e erigisse novas rotas para transitar. Por outro lado, a noção de 

patrimônio histórico é posta em evidência quando este se desloca da esfera cultural 

“apropriada”  e transmuta-se rumo ao inesperado. 

Fomentada no século XIX em consonância ao conceito de nação, a concepção de 

patrimônio histórico diz respeito a três aspectos fundantes afirmadores da identidade de um 

determinado povo: 1) o conjunto de documentos e monumentos que celebram a memória 

coletiva, 2) as edificações e símbolos de um passado eleito como tradição; as instituições 

públicas detentoras da administração dos dois primeiros (CHAUÍ, 2006). 

Pela criação do patrimônio histórico, prima-se pela memória coletiva, a priori, a 

memória eleita como digna de ser celebrada, guardada, cultuada. Por outro lado, infere-se que 

a existência desse patrimônio está diretamente relacionada à exclusão de outras manifestações 

artísticas delimitadas a outros campos exceto o culto. 

Ao desembarcar em Salvador e evitar o ingresso esperado ao Museu de Arte Sacra, a 

imagem-orixá como arte e símbolo de um passado de um povo, dá aos artefatos culturais uma 

dimensão de trânsito. Ao mesmo tempo, o episódio se faz uma crítica à própria 

institucionalização do objeto artístico, a determinação de “lugares” apropriados à arte, no caso 

o museu. Salienta-se ainda, como interpretação ao comportamento da imagem-orixá, a 

tentativa de exercer novos domínios não “apropriados” ou previstos aos objetos artísticos à 

luz da  pós-modernidade. 

Assim, a mobilidade imprevista realizada pela imagem, a desobediência por ela 

orquestrada, quando não se dirige aos lugares esperados – um espaço onde os objetos são 

descontextualizados de sua história – aparece como representação de um ato transgressivo aos 

enquadramentos simbólicos tradicionais. 

Finalmente, após transitar por festas, conventos, ateliês, terreiros e praças, a imagem 

de Santa Bárbara aparece de modo misterioso no museu, a tempo da exposição não ser um 

fracasso e da salvar Dom Maximiliano da “crucificação” perante o público. Esta parte do 

romance, composta por cinco capítulos, lembra a crucificação de Cristo, graças à titulação 

feita em intertextualidade com a Via crucis e o calvário.  

 

Dom Maximiniano von Gruden atingiu o fim do caminho do calvário, ou 
seja, o começo da exposição, era um resto de gente, cadáver a andar para a 
cova, estava lá embaixo. (...). 
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Foi quando olhou e viu e não acreditou , não, não era possível o que lhe 
parecia ver. Forçou a vista, ali no ponto exato onde dissera a Mirabeau 
Sampaio que iria colocar a imagem de Santa Bárbara, a do Trovão, na 
entrada da exposição, lá estava ela, a santa magnífica, posta no chão, sem 
peanha, sem andor, igual a uma pessoa viva, a mim e a você. Parecera-lhe 
impossível, teve de beliscar-se para acreditar no que seus olhos viam, abertos 
em lágrimas. Mas já não se espantou, pareceu-lhe normal que Santa Bárbara, 
a do Trovão, lhe sorrisse e lhe piscasse o olho, trazendo-o de volta do 
degredo para estas terras mais sem jeito da Bahia (p. 400). 
 

 

É possível compreender o retorno ao museu como uma representação do momento de 

trânsito no qual se encontra a própria modernidade tardia, instante que não é seqüência da 

modernidade, mas que tenta rearticulá-la em novas práxis. 

Portanto, é como se a cultura e os campos artísticos antes relegados ao 

distanciamento, orquestrassem, nos instantes contemporâneos, trânsitos, incursões, rotas 

imprevistas não descartáveis do retorno ao que é tradicional, porém, sem amplas pretensões 

de manter uma possível “originalidade”. 

Santa Bárbara-Iansã transita, viaja, percorre rumos inesperados, modifica-se, perde e 

ganha traços; ao mesmo tempo, desencadeia novas formas de apreciação e recepção de sua 

imagem.  
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4 TRANSCULTURALIDADE LITERÁRIA:  BRICOLAGEM120 DE GÊNEROS 

 

 

 

ntre,  aproximadamente, cinqüenta produções ficcionais de Jorge Amado, vinte 

e uma são romances e, a grande maioria, expressões artísticas do gênero 

narrativo. 121  

É possível atribuir a atitude preferencial pelo romance ao fato de esse se constituir 

num dos mais autênticos suportes para representação dos homens envolvidos no seu momento 

histórico, bem como pela preocupação em situar as obras produzidas numa consciência 

cronotópica ou de, pelo menos, criá-las para expressar os anseios de um povo, de quem o 

autor diz ter se alimentado, é a condição sine qua nom para criação literária amadiana.  

Evidentemente que a consciência cronotópica em Jorge Amado consiste na 

compreensão da interferência espaço-temporal e das imposições de proveniência histórico-

cultural projetadas no texto por ele produzido. Tais composições chegam a configurar 

mudanças nos próprios hipercódigos e arquétipos dos gêneros, graças à influência do 

momento histórico na escolha e na feitura estética.  

Assim, a ficção do autor aparece como aporte específico de subscrição destas 

vivências sociais preconizando a essência do gênero romance que, conforme Goldmann 

(1976, p.8), “ é a história de uma invenção degradada, (...), pesquisa de valores autênticos 

num mundo também degradado, mas em um nível diversamente adiantado e de modo 

diferente”, daí a estrutura romanesca ser pautada numa pluralidade de ação que projeta ao 

espaço ficcional as vivências multifacetadas de um mundo rico em experiências humanas. 

Como se conhece nos dias atuais, o romance é um gênero textual relativamente 

novo, data do século XVIII. Porém desde a Antiguidade Clássica, da Idade Média e do 

Renascimento, registram-se tentativas do que virá a aflorar no gênero literário configurado em 

tempos burgueses. 

                                                 
120 Entende-se a bricolagem, não como defendiam os estruturalistas dentre eles, um dos que mais se utilizou do 
termo: Claude Lévi-Strauss, mas sim pela ótica pós-moderna que prevê o bricoleur como aquele que é capaz de 
justapor modelos, fundi-los ou estilizá-los, parodisticamente, pela técnica do pastiche. Cf. Silva (2000b). 
 
121 Para Reis & Lopes (2000), falar de gênero narrativo é fazer alusão a categorias históricas, tais como a 
epopéia, o romance, a novela ou conto, nos quais se reconhecem implicações periodológicas, mas ou menos 
efectivas e que respondem a uma hipercodificação centrada na presença de narrador, ações, personagens, espaço, 
enredo e tempo.  
 

E 
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De cunho narrativo, centrado, como o conto e a novela, na criação de uma história, 

difere dos dois últimos justamente pela profundidade do universo diegético que procura 

representar. Para Reis & Lopes (2000, p.358), 

 

Desde logo, no romance relata-se normalmente uma acção relativamente 
extensa, eventualmente complicada por ramificações secundárias, podendo 
implicar componentes de ordem social, cultural ou psicológica e 
envolvendo de modo decisivo o destino das personagens; é de resto em 
função do tratamento da acção que se definem modalidades de composição 
mais ou menos elaboradas, as quais indirectamente reflectem uma certa 
cosmovisão vinda do autor, bem como as suas concepções quanto às 
funções e representatividade ideológico-cultural do romance. [...]. O 
romance é por excelência o lugar de revelação de personagens atravessados 
por conflitos íntimos, traumas e obsessões que no discurso interior 
encontram espaço privilegiado de inscrição. 

 

 

A grande popularidade desse modo ficcional infenso a regras reside no fato de que 

todas as metamorfoses do real e todas as formas de conhecimento cabem no seu perímetro 

proteiforme (MOISÉS, 1982), apto a amplas relações com outros gêneros literários com quem 

sempre estabeleceu diálogo.  

Ou seja, no romance, nada é definitivo, nada é acabado, não existem paradigmas que 

não possam ser transpostos e nem pretensão de uma totalidade homogeneizadora.  

De difícil classificação, portanto, é o gênero romanesco e se estas complexidades 

existiram desde os seus primórdios, acentuaram-se ainda mais com o passar dos anos, com as 

intensas mudanças que a criatividade literária realiza no âmbito desse tipo composicional. 

É observando, de um modo restrito, O sumiço da santa que se encontra nele uma 

gama de característica capazes de afiliá-lo à nova narrativa brasileira, sobretudo àquela que 

comporta as produções pós-década de sessenta, momento em que o experimentalismo 

renovador refletiu, de forma crispada, na técnica e na feição narrativa (CANDIDO, 2006c), 

possibilitando ao romance “dialogar” com outros gêneros textuais, principalmente com 

aqueles que se tornavam mais constantes num contexto de desenvolvimento tecnológico: o 

jornalismo moderno, o cinema, dentre outros. 

Compreende-se que, nesse contexto, o romance enveredou por um caminho de 

pluralidade muito distante do realismo cientificista ou de um pieguismo romântico, comuns 

em épocas anteriores. De certo modo, aparece como pluridimensional, território de 

reorganizações e de hibridações, em suma: narrativa transcultural (RAMA, 1982). 
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É como partícipe dessa característica dialógica122e interativa inerente ao romance 

que a obra em análise faz uso de vozes diversas e de múltiplos gêneros convidados a 

integrarem o universo narrado, criando uma pluridiscusividade romanesca, que insere 

discursos diversos, incursões intertextuais traduzidas pelo cruzamento dialógico de veios 

discursivos que vão do bíblico ao candomblecista, da participação de poetas populares até a 

presença de eruditos, estudiosos, padres e especialistas. 

Para Rama (1982), a narrativa transcultural esforça-se em condensar os aspectos da 

cultura estrangeira, já absorvida e assimilada aos parâmetros das formas populares e locais 

suplantadas por estigmas ideologicamente negativos. Logo, os romances transculturais fazem 

uso de vários gêneros, mesclam-se a múltiplos discursos, relativizam a posição do narrador e 

fundem ao ficcional às técnicas da oralidade e do que era tido como “popular”. 

Uma das primeiras evidências da perspectiva dialógica e de transculturação, que 

confere à ficção romanesca uma expressão genuína de processos híbridos entre os gêneros 

literários, está presente na própria estrutura da obra analisada.  Nela subsistem várias formas 

de significação, várias vozes e diversas formas de dizê-las, a partir de uma bricolagem de 

gêneros textuais participantes da formação do enredo. 

A transculturação ocorre em vários níveis e, de início, a análise procura demonstrar a 

flexibilidade de gêneros textuais para considerar que o processo de hibridação extrapola o 

âmbito discursivo e se estabelece como acréscimo, no plano formal, fazendo do mesmo: o 

romance, um diverso. 

Para Rama (1982), a transculturação da estrutura romanesca permite ao romancista 

articular-se, escapando do localismo e do pitoresco, porque envereda pela mistura da cultura 

local com as expressões externas.  

No caso de O sumiço da santa, o próprio gênero deve ser visto como o código 

externo que se une aos modos mais populares como o cordel, por exemplo. 

Os mecanismos transculturais descortinam-se por todo romance, mas como primeira 

demonstração, elege-se o capítulo onde é reproduzido um poema em homenagem ao “cu” da 

protagonista Adalgisa.  

Transcrito na íntegra, a composição poética representa a inserção de um outro gênero 

no interior da diegese, ou seja, configura as amplas possibilidades de uma técnica que se 

essencializa por suas características, mas que estabelece relações transversais com tipos 

                                                 
122 De acordo com Bakhtin (1979, p. 87), dialogismo “é a tendência natural de todo discurso vivo, em todos os 
seus caminhos para o objeto, em todas as direções. O discurso encontra-se com o discurso alheio e não pode 
deixar de entrar com ele numa viva interação plena de tensões.”  
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textuais diversos, numa diferenciação consentida (GLISSANT, 1981). Ainda nesse capítulo 

destinado ao poema, o narrador tece críticas veladas ao cânone artístico herdado do 

Renascimento cuja problemática em torno da validade do discurso literário criava uma 

concepção negativa da expressão literária puramente imaginativa, ou seja, sem justificativas 

históricas. Para Candido (2006b, p. 100), 

 

Se passarmos da literatura de imaginação, em geral, para o caso restrito da 
literatura de ficção em prosa, veremos que o problema se agrava, por tratar-
se de um gênero que não possuía dignidade teórica aos olhos da opinião 
erudita. Uma coisa, com efeito, era encontrar razões justificativas para a 
epopéia ou a tragédia, a ode ou a sátira, ungidas por uma tradição venerável 
e se beneficiando dos grandes exemplos da Antiguidade, restaurados então, 
em toda a sua força; outra coisa era abonar a pacotilha duvidosa das 
narrativas romanescas, que deviam parecer ao intelectual o que hoje 
parecerá à fotonovela. 

 

 

 Quando o narrador, ironicamente, expressa o desejo de que, pela inserção do poema,  

a crônica contada “adquira méritos literários que até agora lhe faltavam” (p. 410), aponta para 

a ridicularização do discurso oficial, acrescentando-lhe uma idéia oposta e ressaltando que o 

discurso acadêmico purista ainda é falho.  Desse modo, ao inserir um poema nas páginas da 

narrativa, quer salientar que o cânone oficial, que subjuga ou desprestigia a ficção por ele 

produzida com preâmbulos sobre a ausência do estético em seu texto; deva, supostamente, 

passar a privilegiá-la, haja vista a presença de um poeta estrangeiro e do próprio gênero 

poema, visto com bons olhos por essa mesma crítica. 

 A ironia consiste em demonstrar a fragilidade de tais concepções e o juízo de valor, 

de cunho ideológico, orquestrado na criação de status para dado gênero em detrimento de 

outro que é desprestigiado. Por outro lado, entende ser perfeitamente possível unir o antigo ao 

novo, o mesmo ao diverso. 

Na explicação das referências à composição, esmera-se em esclarecer que fora: 

 
 

Inspirado à tarde durante o caruru de Jacira de Odô Oyá, realizado na noite 
da sexta-feira, após o vernissage, dia e noite de comilança, foi editado na 
semana seguinte, sob o selo das Edições Macunaíma. Edição peregrina, fora 
do comércio, iluminada em preto e branco com xilogravuras de Calasans 
Neto, para regalo de privilegiados, segundo reza o colofão. O mesmo poema 
teve uma segunda versão publicada em Portugal recentemente (p, 410). 
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Evidente está a opção em descrever a inclusão de amplos elementos na formação do 

todo discursivo: o livro de poemas. Nele a presença da xilogravura, recurso gráfico atribuído 

ao popular, representa a rearticulação e o reaproveitamento dessa prática, antes relegada ao 

universo cordelista e agora participante de uma produção que, em relação à forma, liga-se à 

literatura “erudita”. 

Ainda é importante a nomenclatura dada à editora “Macunaíma” 123. Nesse ponto, a 

intertextualidade faz ouvir a voz da essência híbrida, conquanto elogie o livro homônimo, 

conhecido pelo caráter misturado e rapsódico. Além disso, ressalta-se o nomadismo da arte 

produzido por Fernando de Assis Pacheco, que chega a ter “uma segunda versão” em 

Portugal. 

Por fim, a temática, a fusão entre o vocabulário “erudito” e “popular”, as inversões 

sintáticas, os versos irregulares, a não linearidade de rimas fazem do poema uma metáfora da 

relativização pós-moderna aos padrões e noções elitistas ou etnocêntricas da arte literária. 

Permite, dessa maneira, visualizar uma hibridação que revisa as noções de culto e popular, do 

alto e do baixo (BAKHTIN, 1993), saber de elite e saber subalterno (MIGNOLO, 2003). 

 

O CU DE ADALGISA 
 
Um cu que se desvela em Agosto em Bahia 
Redondo para olhar um cu magnificente 
Um cu como um bisonte 
O teu cu Adalgisa adivinhado num mercado 
 
Eu rimo tanto cu que trago na memória 
o teu fará por certo mais história 
é um cu para a glória ó iyawô impante 
 
rodando na cadeira el´deixa-nos suspensos 
quase presos Adalgisa pelos beiços 
 
lembra-me nédio raxo assim forte de febra 
lêveda e alva nas Bahias cozinhando 
se de soslaio agora se requebra 
 
e como canta Adalgisa! Igual que um pássaro 
ao qual neste mesón péssoro vênia 
teu oriflâmio cu me faz insônia ( p.,412). 

                                                 
123 A Editora Macunaíma foi fundada no final da década de cinqüenta pelo artista e ilustrador Calasans Neto que 
aparece como figurante na narrativa. Nesse aspecto, Jorge Amado continua transformando em personagens 
pessoa do seu convívio. Calasans Neto (1932) iniciou a carreira de pintor no ateliê de Genaro de Carvalho, 
abandonou a pintura pela gravura, estudou gravura em metal com Mário Cravo, na Escola de Belas Artes da 
Bahia. Da gravura em metal passou para a xilogravura, tornando-se assim, conhecido em todo país.  Fez capas e 
ilustrações para inúmeros livros de Jorge Amado, inclusive para Teresa Batista Cansada de Guerra e Tieta do 
Agreste. 
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Ao inserir o poema, bem como explicações sobre a publicação do texto representam 

a tomada de consciência do escritor no que toca aos gêneros e a seus paradigmas modelizantes 

não como fonte de imitação ao modelo original, mas como espaço para subverter e configurar 

inesperados fluxos desorganizadores, porque híbridos.   

Por outro prisma, o caso da titulação dada ao poema O cu de Adalgisa, encaminha o 

leitor a intertextualidade utilizada pelo autor que, com esse procedimento, traz para o universo 

diegético textos eróticos de autores conhecidos e consagrados pela crítica literária. Entre esses 

textos, O soneto do buraco do cu  cuja autoria é de Paul Verlaine e Rimbaud. 124 

A presença do poema no interior do romance abre múltiplas entradas para o texto que 

se faz híbrido, no que toca ao gênero, e intertextual, no que toca à interação com outros textos 

já existentes no universo literário; além de operar numa linha de misturas e nomadismos entre 

temáticas e linguagens mantenedoras de uma tensão entre o eleito como erudito: “oriflâmio” e 

o “popular”: “cu”, o “apropriado” e o “desprezível”. 

 Nesse aspecto, Jorge Amado revive as propostas de experimentação humorística 

protagonizadas pelas vanguardas no início do século XX, porque visa a retirar “de circulação 

tudo que é lógico, nobre, transcendente” (MINOIS, 2003, p. 153), e abre fissuras “no tecido 

das falsas evidências que nos cercam” trazendo, na voz poética, um discurso rotulado como 

expressão de mau gosto. (Op.cit, p. 153). 

Por outra rota, é interessante visualizar a retomada de motivos, oriundos da epopéia, 

bem presentes em O sumiço da santa, principalmente na interação dos seres divinos com o 

                                                 
124 Obscuro e franzido como um cravo roxo, 
Humilde ele respira escondido na espuma, 
Úmido ainda do amor que pelas curvas suaves 
Dos glúteos brancos desce à orla de sua auréola. 
 
Uns filamentos como lágrimas de leite, 
Choraram ao vento inclemente que os expulsa, 
Passando por calhaus de uma argila vermelha, 
Para escorrer por fim ao longo das encostas. 
 
Muita vez minha boca uniu-se a esta ventosa, 
Sem poder ter o coito material, minha alma 
Fez dele um lacrimário, um ninho de soluços. 
 
Ele é a tonta azeitona, a flauta carinhosa, 
Tubo por onde desce a divina pralina, 
Canaã feminino que eclode na umidade 
Paul Verlaine e Arthur Rimbaud 
Soneto do olho-do-cu 
http://musicapoesia.blogspot.com/2006/11/paul-verlaine-e-arthur-rimbaud-por-jos_29.html. 
Acessado em 07 de janeiro 2008. 
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humano e na participação definitiva dos primeiros definindo o destino das criaturas mortais.  

Na epopéia, é muito comum a intervenção da mitologia politeísta grega, a presença constante 

de deuses que chegam a lutar, uns contra outros, para salvaguardar seus protegidos. 

No texto de Amado, este posicionamento das deidades é revivido cada vez que Iansã/ 

Santa Bárbara, Exu, Oxóssi e Xangô se personificam para ajudar seus filhos, para moldar a 

sina (odum) de cada um.  

No caso específico de Oyá, vem para libertar Manela, ajudar Adalgisa, mas não se 

exime de auxiliar Patrícia na conquista do padre e dela aceita um ebó. O fragmento a seguir é 

exemplo dessa intervenção direta da divindade no destino da jovem moça apaixonada pelo 

reverendo. “Oyá conhecia o padre, companheiro de viagem na travessia do Paraguaçu, 

rapagão bonito, coração generoso e atormentado. O resto da solicitação da moça, francesia e 

desempenho, não requeria esforço. Tomaria das linhas paralelas para traçar um círculo” (p. 

150).  

Pela leitura do enxerto, evidente está o poder conferido à deusa e a capacidade que 

esta possui para “manipular” o destino das personagens. É interessante como a narrativa de 

Amado protagoniza a valorização cosmológica de natureza mágica mesmo quando personifica 

Santa Bárbara que interfere diretamente na vida de Manela, libertando-a do cativeiro como se 

a moça fosse “a sua afilhada” (p. 306). Nesse aspecto, Amado assemelha seu texto aos contos 

de fada, onde as donzelas desprotegidas são maltratadas, geralmente por madrastas insensíveis 

e que, nos instantes finais, libertam-se do mal com a ajuda de entidades mágicas, protetoras, 

“fadas madrinhas” capazes de realizar os mais inusitados desejos.  

Assim, Santa Bárbara/ Iansã personifica a protetora de Manela e a jovem moça cativa 

no convento, desaparecida do mundo, reencontra o amado, o “príncipe” Miro, seu amor, em 

frente à construção monástica que lembra um castelo. A narrativa de Amado revela-se enfim, 

uma simples história fantástica à moda dos relatos infantis. 

Outra transculturação sentida na forma estrutural da obra diz respeito à mistura do 

gênero romanesco com características inerentes às fábulas125 e às farsas medievais. Do 

primeiro gênero, muito comum do século XII ao XIV, o romance de Jorge Amado herda a 

temática erótica, principalmente na opção que faz pela sexualidade reprimida como ponto 

                                                 
125 De acordo com Minois (2003), as fábulas medievais são pequenos contos em versos brutais, cínicos, 
grosseiros, obscenos em que se tematiza, com freqüência, as zonas responsáveis pela escatologia humana, bem 
como o ato sexual, o adultério. Para Moisés (1982), esses textos são também chamados de Fabliau. É nesse 
sentido que se utiliza o termo fábula medieval, justamente para estabelecer a diferença da fábula como gênero 
textual criado no século VI a.C. por Esopo com fins a levar seu ouvinte a uma reflexão filosófica e didática.  
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essencial às situações de humor; pela visualização negativa, em se tratando do clero; pela 

criação de uma protagonista feminina, sempre caracterizada como sensual.  

Contudo, a personagem Adalgisa não realiza a traição a um marido ingênuo, tema tão 

corriqueiro nas fábulas, mas guarda nítidas semelhanças com as protagonistas daquele gênero, 

uma vez que sufoca uma sexualidade reprimida por tabus e se aconselha com um padre, 

Antônio Hernandez, confessor e amigo. 

 Sem pronunciar qualquer julgamento ou juízo de valor sobre tais abordagens, Jorge 

Amado revive a concepção fabulística medieval e a narrativa persegue o riso, objetivo 

prenunciado no prólogo e concretizado nas ações descritas com acento no ridículo e no 

inusitado. Para Minois (2003, p. 194), 

 

As fábulas são típicas do período central da Idade Média, […]. Ao contrário 
do que os temas podem fazer crer, essa literatura não é destinada ao 
populacho: lida nas cortes senhoriais e nas praças públicas, ela dirige-se aos 
senhores, aos nobres, aos burgueses. […]. São antes de tudo histórias 
engraçadas. São histórias que abrangem “da cintura para baixo”. O sexo, 
sempre o sexo: desde Sara e Abraão até as graçolas do music-hall, ele 
continua sendo um valor seguro do cômico e conhece, com as fábulas, um 
dos seus grandes momentos. 

  

Para seguir o esteio da fábula, como intensa valorização da sexualidade, a narrativa 

apresenta um longo capítulo, A(s) noite(s) de núpcias, composto por vinte sete subgrupos que 

vão da página 175 a 213 e dão conta de expressar ao leitor o “espetáculo” humorístico em que 

se transformou a lua-de-mel das personagens Danilo e Dadá. No microrrelato, são 

apresentadas, em episódios hilariantes, as investidas eróticas de Danilo, o sofrimento de 

Adalgisa, o desfecho final da primeira tentativa: uma enxaqueca para Dadá e uma 

indisposição gastro-intestinal para Danilo.  

No fragmento a seguir, o diálogo entre os nubentes culmina num final tragicômico 

que envereda pelo âmbito escatológico a fim de atingir o humor pelo ridículo da situação, 

 

 – Juro que amanhã eu deixo. Juro – Mais que qualquer afirmação, a voz 
doída o convenceu: 
 – Tenha pena de mim, meu bem… 
Meu bem entregou os pontos: 
 – Está certo, Dadá, fica para amanhã. Pode sair. 
 – Você não vai me agarrar? 
 – Já disse que fica para amanhã. Mas amanhã sem falta, heim! 
Ele exigiu uma derradeira garantia: 
 – Tu jura pela alma de sua mãe?  
 – Pela alma de minha mãe. 
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Ainda assim Adalgisa não saiu logo e ele viu-se obrigado a esmurrar de 
novo a porta: 
 – Saia! Saia depressa! Vamos! 
 – Por que tanta pressa? – Temerosa, apesar da jura sacrossanta. 
 – Porque eu preciso entrar, Dadá. Depressa! 
O tempo justo de se debruçar sobre o vaso da privada, a golfada incontida 
sujando-lhe o queixo. Meteu o dedo na garganta, vomitou a moqueca e a 
musse de chocolate, gosma azeda, nojenta, pirão de vinho. Adalgisa enfiou-
se na cama, desapareceu sob o lençol, envolveu-se nele, fez-se de morta. 
Danilo abriu a janela, aspirou o ar com avidez. Alma penada na solidão das 
núpcias (p. 198). 

 

 

O inesperado acontece e o humor se vivifica, porque a expectativa do fim 

convencional para a noite de núpcias é quebrada.  

A princípio, Dadá foge das investidas de Danilo, porque “doíam-lhe os lábios, os de 

cima e os de baixo, mordidos uns, molestados, pelotados, ultrajados os outros, na constante 

esfregação” (p. 195). Ele, o marido, tornava-se impaciente, porque “tudo tem limites, eram 

esposos de papel passado, as noções de imoralidade e de desonra tornavam-se descabidas, 

intoleráveis” (p. 196). Para culminar com o inusitado, a má-digestão do nubente depois do 

farto jantar e da insistência em relação à mulher: “Dadá”, que se nega a “dar” qualquer 

espécie de liberdade ao cônjuge.   

Na última parte do fragmento, a preocupação do narrador em relatar os 

“pormenores” do estado de saúde de Danilo, inclusive com ênfase nas expressões 

escatológicas, acresce a semelhança do texto com o gênero medieval, pois a escatologia 

fundamenta a inversão de valores que provoca o riso, recurso amplamente usado no medievo.  

Dito de outro modo, espera-se a higiene, o asseio, a pureza e a descrição romântica 

do enlace nupcial, porém, o que se concretiza é a alusão a vômitos e a sabores oriundos das 

necessidades corporais mais particulares, numa espécie de desforra contra a tirania e a moral 

que prescrevem modelos, numa realização simbólica dos desejos e dos instintos reprimidos. O 

escatológico é assim, convidado a vir à cena desencadeando um riso que vem do inesperado. 

Ainda nesse viés de fábula, que traz para o literário a marginalidade da escatologia 

para carnavalizar as verdades pré-estabelecidas, vale salientar a opção do narrador em 

descrever Danilo num episódio em que suas peculiaridades fisiológicas são ratificadas. O 

subgrupo A desavença (p.256 – 258), traz os distúrbios e as flatulência do ex-jogador como 

ponto essencial da descrição, 
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Danilo era doido por batata-doce, mas Adalgisa só de raro em raro a 
cozinhava: provocava gases e Danilo, com a idade, tornara-se peidorrento. 
Qualquer acontecimento que o afastasse da rotina cotidiana lhe afetava os 
intestinos. Assim aconteceu na noite daquela quinta-feira: a desavença o 
transformou e ele não pôde segurar a descarga de peidos, vigorosa, prolixa, 
altissonante. 
– Que é isso, Danilo? Logo na mesa? Não tem vergonha? (p. 258). 

 

 

As expressões peidorrento e peidos conferem ao texto um tom humorístico que 

retoma a temática medieval, na medida em que se fundamenta na natureza biológica 

escondida por trás das aparências mais sublimes.  Na concepção de Minois (2003, p. 158), 

 

A paródia medieval, [...], vai ser um processo de rebaixamento, explicando 
o alto pelo baixo – não sob uma perspectiva puramente negativa, mas com o 
objetivo de recreação. As formas nascem e morrem na sopa biológica 
primordial, e essa realidade proteiforme, em que o nobre e o vil procedem 
dos mesmos mecanismos, é altamente cômica. Então o cômico popular vai 
espojar-se no “baixo”: a absorção do alimento, a excreção, o acasalamento, 
o parto na sujeira, os odores e os ruídos, ligados ao ventre e ao baixo-ventre, 
todas as funções que rebaixam, mas, por outro lado, regeneram. 

 

 

Por fim, a narrativa reporta-se às fábulas do medievo no caráter crítico, conquanto 

estabeleça uma ridicularização das normas numa atitude de desregramento e de busca da 

liberdade para tratar e abordar o caráter religioso. 

Era comum às fábulas, temáticas que colocassem o clero, a instituição religiosa em 

situações ridículas, numa provável tentativa de aliviar as tensões vividas mediante os rígidos 

padrões medievais. São peças que invertem a seriedade experimentada na íntegra e que, no 

locus ficcional, pode ser degenerada, exposta ao humor, à zombaria.  

 O sumiço da santa revisita essa perspectiva cada vez que a religião é trabalhada 

sem a “aura” e sem os tabus que lhes são costumeiros. De certa forma, quando o narrador 

expõe o sagrado ao crivo da zombaria, está personificando aquilo a que Canclini (2006) 

chama de “redução do caráter opressivo de dominação centenárias”, instante em que as 

transgressões aos papéis tradicionalmente legitimados e às ordens paradigmáticas são 

reconvertidos em situações humorísticas a fim de aliviar a opressão.  

Tome-se como exemplo dessas atitudes de carnavalização do sagrado, o transe de 

Adalgisa e a desmoralização do seu dirigente espiritual: Pe. José Antônio Hernandez, 

obrigado a correr nu pelas ruas de Salvador, enquanto perseguido pelos orixás Exu, Oxóssi e 
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Xangô, entidades que auxiliam Iansã na possessão da iaô. A inserção do subgrupo A guerra 

de aluvaiá (p. 372), apesar de longa, faz-se necessária por conta da hilaridade conferida tanto 

ao catolicismo como a um momento antes celebrado como tradição e solenidade nos terreiros 

de candomblé. 

 

Adalgisa se contorceu, mordeu a boca, os olhos faiscaram: deixaram de 
enxergar a tarde de sol em derredor, pressentia o despontar a aurora, a manhã 
do nascimento. Os lábios roncaram resmungos inaudíveis, o abicun deu três 
saltos no ar, cada qual mais alto. Padre José Antônio, afobadíssimo, ergueu o 
crucifixo acima da cabeça, gritou, voz exaltada de espanto e condenação:  
 – Que te pasa, hija? Contrólate, desgraciada!  
Tentou controlar-se a espanhola ungida e iluminada, católica Santa 
lnquisição, buscou fugir do transe, escapar ao santo. Passou as mãos no 
corpo, de cima a baixo, para afastar os fluidos, deter a força do orixá. 
Negar-lhe passagem, trancando a porta aberta com a navalha quando a mãe 
embarcou na camarinha sem imaginar que levava no bucho a filha de dom 
Paco.  
 – Espera, hija! j Voy librarte del demonio! J Ahora mismo! 
 Caiu Adalgisa de joelhos, as mãos postas, os braços estendidos para o céu, 
não queria deixar de ser uma senhora. Empunhando o Cristo de vermeil 
como se empunhasse e brandisse a espada de San Tiago Matamoros, padre 
José Antônio precipitou-se a exorcizá-la:  
 – Vade retro, Satanás!  
Não se foi Satanás, não obedeceu ao esconjuro, ao contrário célere, Sete 
Pinotes veio em cima do exorcista, acompanhado do jumento dançador. O 
atarracado vibrava a taca de couro, retira a cangalha, o jegue bailava em 
ritmo de pasodoble, peidando, cagando, escoiceando. Na tentativa de fugir 
do relho, padre José Antônio recebeu na bunda o casco malferrado do jerico 
que, sem dúvida satisfeito, suspendeu os beiços, arreganhou os dentes e 
zurrou, lego e debochado. O padre estatelou-se no mato, junto ao meio-fio 
da avenida. Mais adiante, derreou-se Adalgisa, se estendeu a corpo morto, a 
cabeça estalando, era a dor de cabeça que se ia para sempre a respiração 
atropelada, era o coração de pedra que sangrava, não da para acreditar! (p, 
378). 
 

 

Assim, situações que, a priori, deveriam merecer um tom de seriedade, são relatadas 

com um acento de comédia, numa espécie de carnavalização do tradicionalmente aceito nos 

terreiros de candomblé e nas igrejas católicas. Nessa perspectiva, as ações narradas em O 

sumiço da santa desenvolvem a idéia de que o tradicional religioso é revitalizado, mas não 

como essencialmente melancólico, e sim como subversão.  

A própria comicidade com que são descritos o desaparecimento da santa, o 

desvirginamento de Adalgisa, a posse da iaô pelo orixá ajudada por Exu, a desmoralização do 

catolicismo hierárquico pressupõem que os capitais simbólicos agora são subvertidos, numa 
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tentativa de suavizar, mais que aceitar ou legitimar as vivências do sagrado. Ainda, servem de 

alerta para demonstrar a precariedade das práticas tidas como originais, legítimas e primitivas.  

Tais procedimentos sinalizam que os padrões religiosos, tanto do candomblé nagô 

como do catolicismo, eleitos como tradicionais, na verdade, estão sujeitos às novas e 

imprevisíveis formações graças à instabilidade do atual contexto sócio-histórico onde 

“nenhum domínio escapa ao humor nem à ironia. Todos os tabus, todos os ídolos, todos os 

valores sofreram, em um momento ou outro, atentados dessacralizadores do espírito cômico” 

(MINOIS, 2003, p. 571). 

Nesse aspecto crítico-religioso, Jorge Amado aproxima-se enfim da obra de François 

Rabelais 126 que zombava da antiga moral dominante do medievo utilizando-se, para tanto, de 

valores populares e cultos, ao mesmo tempo em que procurava relativizar qualquer tipo de 

verdade absoluta, principalmente quando expunha ao riso os sérios rituais religiosos. Para 

Minois (2003, p. 274), 

 

Com Rabelais, começa de fato o riso moderno, que não é mais cômico. Esse 
riso que, como diz Octavio Paz, é “a embriaguez da relatividade das coisas 
humanas, o estranho prazer da certeza de que não há certezas”. Esse riso 
humanista é profundamente ambíguo. Mais além da bufonaria de superfície, 
Rabelais prenuncia a era do absurdo, a nossa, e se ele toma o partido de rir 
dela é porque não adianta nada chorar por ela. [...]. “Riso-dobradiça, o riso 
de Rabelais, saído da ambivalência carnavalesca, introduz a ambigüidade da 
derrisão moderna.” 

 

 

Se pensarmos nas obras de Jorge Amado como um espaço no qual a resistência à 

tradição africana nagô-queto é emblematizada, o que inferir dessa concepção brincalhona por 

ele trabalhada no ritual de possessão?  O que se compreender de um total deboche em relação 

ao catolicismo tradicional representado pela figura do Pe. José Antônio Hernandez? Mais uma 

vez, nas palavras de Minois, (Op. cit, p. 565): 

 

A religião á o alvo favorito; zomba-se dela, mas amigavelmente. O humor é 
um procedimento de dessacralização, de desencantamento parodístico: ele 
implica a dúvida, o ceticismo e a precariedade; contudo, não veicula 
nenhuma intenção sacrílega nem blasfematória. O riso aqui está em seu 

                                                 
126  François de Rabelais é pseudónimo de Alcofribas Nasier (La Devinière, perto de Chinon, França, aprox. 
1494 - Paris 9 de Abril 1553). Foi um escritor francês do Renascimento. Rabelais é o modelo perfeito do 
humanista que lutava com entusiasmo para esquecer a influência do pensamento da Idade Média, inspirando-se 
nos ideais filosóficos e da antiguidade clássica.  
Cf. www.wikipedia.org/wiki/François_Rabelais - 27k – acessado em 07.01.2008. 
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papel de exorcista do medo. Permite respirar um pouco, tomando distância, 
prudentemente, de uma fé acachapante.  

 

 

Compreende-se por fim, a situação de deboche a que tanto o padre quanto a beata 

Adalgisa são expostos como uma forma de inverter as posições sociais e caricaturizar as 

concepções rígidas impostas pela tradição católica e nagô, sem esquecer de desterritorializar o 

espaço da possessão, antes instituído como o terreiro. Aqui, uma avenida, com seus fluxos 

ininterruptos, serve de palco à insólita situação em que, tanto a tradição católica e os dogmas 

da fé romana, como os paradigmas do candomblé são desarticulados em suas essencialidades. 

De certa forma, há uma nítida demonstração de que o discurso partidário em prol de 

um referente religioso, enquanto verdade, abre espaço para as imprevisibilidades do contexto 

sócio-histórico-cultural contemporâneo. Por isso a narrativa faz surgir um dado novo e 

desmistifica o caráter religioso, quando sugere que os combates entre religiões são 

ultrapassados, fossilizados e não exercem nenhuma importância numa sociedade que a tudo 

hibridiza. 

Para continuar esta abordagem transculturativa, em se tratando da farsa, o texto de 

Jorge Amado revive o gênero dramático medieval a partir de variadas mecanismos que vão 

desde a caracterização das personagens, ao uso especifico dos recursos oriundos de tais 

composições. Para Moisés (1982, p. 228), 

 

A farsa consistiria no exagero do cômico, graças ao emprego de processos 
grosseiros, como o absurdo, as incongruências, os equívocos, os enganos, a 
caricatura, o humor primário, as situações ridículas. A farsa dependeria 
mais da ação que do diálogo, mas dos aspectos externos (cenário, 
roupagens, gestos, etc.) que do conflito dramático.  

 

 

Durante a Idade Média, a farsa aparece como peça teatral quase sempre associada às 

festas carnavalescas. O gênero “provém do teatro religioso, em que as cenas realistas podem 

tornar-se cômicas” (MINOIS, 2003, p. 199). De natureza curta, geralmente era apresentada 

como enteatro das peças religiosas. Tinham como objetivo aliviar a tensão do credo, 

acentuada pelos rígidos padrões morais, e possuíam o dom de trégua para o riso antes das 

peças sacras, dos mistérios e hagiografias.  

Outro aspecto peculiar da farsa era diminuir o medo do satânico e do inferno 

propagado pela religião cristã, uma vez que nesses espetáculos pessoas travestidas de 
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demônios possibilitavam, pelo riso, a familiarização do povo com as criaturas divulgadas 

como infernais. 

O sumiço da santa revive a farsa conquanto se utilize do tema religioso, visto pelo 

prisma do cômico e, na medida em que as ações, supostamente sérias, são intercaladas por 

episódios hilariantes. Como exemplo dessa ordenação estruturativa, a própria disposição dos 

temas, a organização interna do romance. 

Depois do primeiro capítulo: A travessia (p.03), do segundo: A entrevista coletiva 

(p. 13) e do terceiro: A festa (p. 26) – capítulos onde o cômico quase não aparece – o narrador 

relata a agonia dos clérigos quando descobrem o sumiço da imagem. Evidentemente que o 

desespero junto à incredulidade dos padres dá ao microrrelato – O cão sem dono (p. 31) – um 

tom de humor antes desconhecido na diegese.   

Procedendo ao quarto capítulo de cunho zombeteiro, o narrador apresenta mais três 

de natureza séria para, na seqüência, aliviar o peso dramático com um novo entremeio irônico 

onde é relatado o noivado de Adalgisa e Danilo repleto de tabus e proibições. Como título: 

Noivado e casamento (p.107).  

Novamente mais três “atos” balizados pela seriedade dramática, para só então ter 

continuidade o viés cômico mais direto, sem rodeios ou sutilezas irônicas, conforme 

preconiza o gênero farsa. O capítulo A(s) noite(s) de núpcias (p. 175) encerra essa alternância 

de foco e, a partir dele, as ações humorísticas se unem às ações mais compenetradas da 

narrativa.  

Evidentemente, não é só pela alternância do sério com o cômico que Jorge Amado 

se aproxima da farsa.  Em O sumiço da santa, o autor realiza a união do cotidiano com o 

absurdo, do inesperado com costumeiro, a dialética da farsa que a tudo mistura, explorando, 

essencialmente, a violação dos tabus sexuais, assim como o questionamento à arrogância e ao 

privilégio, sem esquecer de suscitar uma reflexão sobre o tratamento para com a “coisa 

pública”.  

Na concepção de Minois (2003, p. 203), um dos temas preferenciais das farsas é o 

universo feminino. “Como nas fábulas, as mulheres são astuciosas, sexualmente exigentes, 

guardadas por um marido que não pode satisfazê-las, enquanto há em toda paróquia, uma 

pletora de jovens vigários disponíveis.” 

Para exemplificar a vertente de farsa medieval no território romanesco, 

fundamentalmente no aspecto conteudístico, interessante atentar para o fragmento a seguir – 

retirado do subgrupo: Foto tomada no motel ou nu artístico versão SNI (p. 266) – em que o 
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narrador relata o flagrante de adultério, armado por latifundiários, a fim de prejudicar Pe. 

Abelardo Galvão e a jovem atriz Patrícia.   

 

Lá estavam, nus em pêlo, só que não eram eles: 
– Que diabo é isso? Esse menino não é o padre. 
Astério de Castro retomou a foto, olhou, explodiu: 
– Imbecis! Incompetentes! Filhos-da-puta! 
Nem Pe. Galvão, nem a menina do teatro. Na fotografia, bem focada, o 
empresário reconheceu não só mulher do Juiz de Menores, mas também o 
seminarista com quem Olímpia andava às voltas: o corneta estava passando 
Olímpia para trás (p. 266). 

 

 

O inusitado é que a foto, tirada num motel, apresenta, para surpresa de todos, o 

seminarista Elói e a esposa do Juiz de Menores:  Dona Diana D´Ávila,  ambos personagens 

integrantes do núcleo do clero e das socialytes baianas. O humor fica por conta do 

desapontamento dos fazendeiros e do comentário surpreendente que realizam, 

Como melhor explicação ao caráter inesperado de farsa, ressalta-se que a 

personagem Olímpia é a esposa de Astério de Castro. Este se mostra ciente e consciente da 

dupla traição: a infidelidade da esposa para com ele, Astério, e a infidelidade de Elói, amante 

de sua esposa para com a digna “senhora”. Assim, o narrador deixa clara a crítica ao falso 

moralismo das personagens representantes das elites latifundiárias, sem tomar partido 

evidente num posicionamento direto ou corrosivo, haja vista apenas relatar acontecimentos 

comuns nas altas rodas sociais. 

Ratifica-se por fim, que o grupo de socialytes integrado por Sylvia Esmeralda, Nilda 

Spencer, Olímpia de Castro e Dona Diana particulariza o aporte da farsa com alusão ao 

adultério e à vida dupla, com acento numa sexualidade devassa. 

Além da crítica aos costumes da sociedade medieval, a farsa carateriza-se pela 

presença de personagens associadas ao demônio, ou ainda pela própria presença do demônio 

que representa a desobediência aos dogmas do cristianismo.   

Conforme exposto, era comum a soltura de personagens vestida de diabos nas ruas 

do medievo enquanto as farsas eram encenadas. Esses seres tornavam mais amena à relação 

do homem com as criaturas “do mal” tão aterrorizantes e presentes na cosmogonia católico-

maniqueísta. 

De certa forma, a essência da farsa medieval é a paródia, nela as ações, os seres e os 

comportamentos, vividos na íntegra das relações sociais e que são divididos em dois campos 
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demarcados, fechados, distintos: o bem contra o mal; passam a ser “macaqueados”, imitados 

de um modo subversivo.  

Pelos estudos de Minois (2003, p. 155), 

 

O riso medieval é antes de tudo parodístico. É o riso de uma sociedade que 
se vê em um espelho deformante. Essa sociedade se macaqueia, porque 
encontrou certo equilíbrio. Se pode zombar de si mesma é porque não tem 
angústias metafísicas. Ela evolui num quadro que não é confortável, mas 
coerente. Se a morte está presente, se a penúria, a guerra e a epidemia nunca 
estão longe [...], elas inscrevem-se num sistema de mundo que mistura de 
forma inextricável o sagrado e o profano. 

 

 

É assim que as deformações do demônio na concepção medieval vão sofrer os 

efeitos do humor da farsa transformando-os em criaturas engraçadas, brincalhonas, 

desordeiras e que, no final, não causam os grandes males divulgados pela igreja. 

O sumiço da santa traz a aproximação dos seres demoníacos vividos nas farsas a 

partir de duas personagens que percorrem os espaços onde se ambientam as ações e onde 

praticam diabruras. Ao mesmo tempo, tais criaturas não são vistas como seres pertencentes a 

campos específicos: nem são totalmente boas e nem totalmente más, posto que protagonizem 

situações engraçadas, à moda dos trickisters. 

A palavra trickister denomina uma entidade divina caracterizada pela postura 

desobediente perante as normas e detentora de uma capacidade para causar divertimento, para 

a descontração, advinda do riso, enquanto mecanismo de libertação dos preconceitos 

(MINOIS, 2003), (PRANDI, 1997, 2005), (PESSOA DE CASTRO, 2001), (BASTIDE, 

2001). 

A presença de Exu como um mediador, como divindade que salva Pe. Galvão de ser 

assassinado, além de, através do susto e das diabruras, aterrorizar Pe. Antônio Hernandez, 

quando da possessão de Adalgisa; faz com que ele protagonize esse ser que assusta e que 

causa graça, que nem é bom e nem é mau, mas que transita entre esses dois pólos mediando às 

relações.  

Observe-se, como exemplo, o fragmento a seguir. Nele Exu, disfarçado de retirante, 

nordestino, pau-de-arara, montado num jegue; transmuta-se em Exu Malé e em Elegbará, para 

causar pavor ao padre espanhol, exposto ao ridículo, e para proporcionar o transe de Adalgisa, 

 

O pau-de-arara, o maromba, o compadre, o nordestino das encruzilhadas, Exu 
Malé, moleque, escancarou a boca, uma caverna, mostrou a língua de metal, 
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acesa, provocando o colendo sacerdote. Vai-te! Exclamou o digníssimo, 
ofendido. Respondeu-lhe o jerico com uma descarga de peidos, enquanto Exu 
encarava Adalgisa. De frente, olho no olho: os olhos de Elegbará eram duas 
brasas. Adalgisa teve o primeiro estremeção, o primeiro rodopio, anúncio da 
próxima chegada do orixá, levou a mão à boca, pediu socorro [...] (p. 377). 

 

 

A caracterização que o narrador confere ao orixá Exu muito favorece a associação 

da divindade ao diabo católico, aliás, a correspondência entre o orixá africano e o demônio do 

cristianismo ocorre com freqüência graças à interpretação sincrética com que se procura 

esclarecer a cosmogonia africana.  

Para Prandi (2005, p. 76), “O sincretismo representa a captura da religião dos orixás 

dentro de um modelo que pressupõe, antes de mais nada, a existência de dois pólos 

antagônicos que presidem todas as ações humanas: o bem e o mal; de um lado a virtude, do 

outro o pecado.” Ou seja, preconiza a  fixação de identidades binárias. 

Por ser Exu um orixá cujo domínio é o fogo e ainda, por ter como instrumentos 

fetiches associados aos símbolos fálicos – em vistas do seu patronato em relação à 

sexualidade, ponto essencial para intermediar a fertilidade e sobrevivência do africano – e 

pelo caráter de mediador trapaceiro, aquele que se infiltra em todos os domínios (BASTIDE, 

2001), a associação da divindade com o demônio católico pôde se concretizar, muitas vezes 

desconsiderando que, tanto no candomblé como nas demais religiões de matriz africana, não 

existe uma definição nem tampouco um posicionamento ético polarizado. 

No caso africano, entende-se que: 

 

As relações entre os seres humanos e os deuses, como ocorre em outras 
antigas religiões politeístas, eram orientadas pelos preceitos sacrificiais e 
pelo tabu, e cada orixá tinha normas prescritivas próprias e aplicáveis aos 
seus devotos particulares, [...]. Não havia, portanto, um código de 
comportamento e valores único aplicável a toda a sociedade 
indistintamente, como no cristianismo, uma lei única que é a chave para o 
estabelecimento universal de um sistema que tudo classifica como sendo do 
bem ou do mal, em categorias mutuamente exclusivas (PRANDI, 2005, p. 
76). 
 

 

É nessa medida que Exu é descrito nem como bom e nem com o mau, mas como um 

trickister que não se ajusta à conduta comum e que é convidado a abrir caminhos para a 

possessão da filha-de-santo desgarrada, enquanto dá espaço para situações hilariantes, 

protagonizadas ora por Exu Malé ora por Elegbará, por Maromba ou por Sete Pinotes. 
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No panteão afro-religioso, entende-se que cada ser é consagrado a um orixá e pode 

desenvolver uma das qualidades desse deus sintetizadas em espécie de sobrenomes. Em O 

sumiço da santa, várias dessas nomenclaturas são utilizadas, por exemplo, o termo compadre  

(p.372) para designar Exu ou o próprio título do subgrupo no qual ele aparece com maior 

evidência : A guerra de aluvaiá  (p. 372).  

No primeiro caso, tem-se referência ao processo de humanização da divindade 

responsável pela ligação entre o Aiê: mundo dos homens e o Orum: morada dos deuses. 

Como mediador entre esses dois mundos, Exu faz a comunicação entre humanos e orixás, é o 

intermediário nessa fronteira, podendo ele mesmo ser associado à noção de “hífen” que não 

separa, mas que une. 

É digno de nota o fato de, no candomblé, nada se realizar sem a intervenção de Exu.  

Daí o estreitamento afetivo entre os humanos e o orixá a quem ousam chamar de “compadre”. 

O segundo termo aluvaiá, junto ao termo marambo, são qualidades de Exu, significam o 

trapaceiro, conjurador (PESSOA DE CASTRO, 2001). As nomenclatura somam-se a Exu 

Malé (ou Maré), um Exu que acompanha Iansã para mediar as suas realizações; a Elegbará – 

nomenclatura do grupo Ewé – um Exu que acompanha o orixá Xangô, esposo de Iansã e a 

Exu “Sete Pinotes”, uma entidade que medeia as ações de Oxalá, classificação muito 

freqüente na Umbanda e na Quimbanda. 

Assim, a caracterização de Exu na narrativa ora se dá como mediador, ora como 

espírito de luz, ora como entidade do mal em evolução, ora como diabo católico. A última, 

referendada pela descrição dos “olhos em brasa” de Exu e da língua da entidade que aparecem 

como “de metal”. 

Em continuidade à metaforização dessas entidades, vistas como demoníacas nas 

farsas medievais, a narrativa apresenta uma negra a desafiar pelo medo, o clero de Salvador. 

Trata-se da própria Iansã que, com ar de deboche, percorre ruas, flerta com padres, dorme nua 

em ateliês e se livra de um estupro graças à intervenção de Oxóssi.   

 O fragmento a seguir demonstra claramente esse lado zombeteiro de um orixá do ar, 

senhora dos extremos, rainha dos mortos. “Na sala vazia do palácio, no primeiro andar, Dom 

Rudolph, absorto, quando deu por si encontrou-se a olhar pela janela: lá estava a negra, no 

mesmo lugar, uma estátua rindo dele. Sua Reverendíssima largou a cortina, estremeceu, gotas 

de suor umedeciam-lhe a testa” (p. 172). 

 Para expressar o medo e a incompreensão do reverendo, o narrador utiliza o suor 

como indício desse estranhamento, para ressaltar o caráter demoníaco e brincalhão da negra, o 

narrador relata o sorriso e o deboche em relação à autoridade. 
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De mãos dadas com a farsa, o romance ainda recorre a uma crítica estabelecida em 

relação à “coisa pública”. Tal peculiaridade é presentificada a partir das alusões ao sumiço e 

trocas de imagens sacras por cópias. A acusação velada coloca em dúvida a honestidade dos 

padres e expõe os meandros de uma atitude criminosa que, supostamente, encontra conivência 

junto às altas hierarquias eclesiais.  

Para exemplificar essa crítica humorística, o subgrupo Abre-se novo parêntese para 

a fofoca da custódia de ouro (p. 134), relata possíveis comentários de roubos cuja autoria 

atribui-se ao diretor do museu Dom Maximiniano von Gruden. Ou ainda, o subgrupo, O 

oratório (p. 18), espaço onde é descrita a sala de Dom Max e o conteúdo que preenche o 

supracitado objeto sacro, peça rara, “suntuoso, de grande tamanho e muita arte, [...] peça de 

terso e genuíno barroco português. Colocada na sala da diretoria, o móvel precioso 

conservava-se útil, apenas em lugar de imagens e santos abrigava licores caros, também eles 

objetos de extensa devoção”. 

Enfim, a aproximação do romance com a farsa, no que toca à crítica ao clero e aos 

desmandos por ele cometidos, a narrativa finaliza com a suposta troca da imagem original de 

Santa Bárbara, a do Trovão, motivo maior do enredo.   

No penúltimo subgrupo da extensa obra: O retorno (p. 429), o narrador trabalha com 

o humor para conferir reflexões sobre o roubo e sobre a dissimulação das peças artísticas 

nacionais, 

 

Die Heilige Barbara der Blitze, o verbete, exato e conciso, canta loas à 
imagem, diz do alto valor artístico e do valor mirabolante de marchandage 
no mercado especializado, faz referência ao livro de dom Maximiniano von 
Gruden, Der Ursprung und der Schöpefer des Gnadenbldes Barbara, die 

der Donners, e à tese segundo a qual cabe ao Aleijadinho a autoria da 
escultura. Termina informando que a peça original faz parte do notável 
acervo do Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia. Uma 
cópia é objeto de culto popular, de devoção pública na matriz de Santo 
Amaro da Purificação (p. 429). 

 

 

Como conclusão e destino da imagem que desaparecera e aparecera no Museu à hora 

exata da exposição, paira a dúvida: será que ela foi realmente devolvida ao seu local de 

origem? Ou o esperto clérigo enviou de volta uma cópia? A narrativa encerra-se deixando ao 

leitor a dúvida: trocou ou não trocou? Com este recurso, de certa forma, Jorge Amado revive 

a técnica machadiana ao deixar em aberto o desfecho romanesco.  
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Em continuidade a vertente de transculturação, no mix de gêneros no interior da 

narrativa, merece destaque a criação de pequenos capítulos afixados no entremeio diegético, 

destinados à correspondência entre autor e leitor: “O Correio dos leitores”. Nesse aspecto, a 

autor articula o gênero romanesco com características análogas aos suportes jornalísticos e 

aos mecanismos da imprensa como veículo comunicativo e dialoga com outros autores que 

também realizaram essa hibridação, como Machado de Assis, Manuel Bandeira, entre outros. 

Em grande parte, a narrativa ficcional teve na imprensa uma aliada para divulgação 

e, muitas vezes, foi capaz de estabelecer um intercâmbio entre características que transitaram 

ora da ficção para o interior dos textos jornalísticos, ora da imprensa para o universo 

romanesco (CANDIDO, 1975), (ROMERO, 1953). Este além de estar originariamente 

interligado às técnicas jornalísticas, incorpora códigos e mecanismos expressivos oriundos da 

imprensa e intensifica o caráter de trânsito próprio ao gênero. 

Em Jorge Amado, o diálogo entre o romance e a linguagem jornalística se faz 

constante, pois seus construtos ficcionais asseveram essa interatividade que aparece em 

grande parte de suas obras muitas vezes “moldando” os caracteres tipográficos de trechos para 

que a verossimilhança com o texto impresso possa se concretizar. Como exemplo, pode-se 

observar composições como: O país do carnaval, Cacau, Terras do sem fim, Tenda dos 

milagres, Jubiabá, Tieta do Agreste, histórias que, vez por outra, fazem uso dos recursos 

jornalísticos, para confeccionar a estruturação ou para figurar, de forma expressiva, nos 

contextos das obras em que sempre aparecem referências a repórteres, notícias, jornais. 127 

Conforme Rama (1982), a narrativa transcultural se apropria dessas técnicas, 

reportando os suportes midiáticos para o espaço ficcional. Jorge Amado, em O sumiço da 

santa, mostra-se consciente dessa interatividade e insere episódios que se reportam às colunas 

jornalísticas destinadas à correspondência entre o leitor e o veículo comunicativo. 

 

Inovação em matéria de romance, este correio dos leitores, páginas nas quais 
o Autor responde a perguntas daqueles que se lhe obrigam à penitência de 
acompanhar as peripécias do enredo, as atribulações dos personagens – e as 
do Autor, agora, para cúmulo, padecendo as dores atrozes do lumbago. 
Jamais se ouviu referência a tal recurso jornalístico em obra ficcional, de 
criação. Este, porém, é um romance baiano e, como tal, atento ao dernier cri 
da renovação literária, aberto à ventania ideológica desencadeada pela 
perestroika. Findaram-se os tempos de elitismo e da burocracia, harachó! (p. 
404). 

 

                                                 
127 Em O país do carnaval, Jorge Amado faz referência ao jornal: O Estado da Bahia, em Capitães da areia e 
em Tenda dos milagres, faz alusão ao jornal “A Tarde”. Já em Terras do sem fim e São Jorge de Ilhéus, à 
“Folha de Ilhéus” e ao jornal “O Comércio”. Cf. Amado (1998, 1999, 2001a, 2001b). 
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Ao que parece, o narrador sente necessidade de rearticular o locus romanesco à 

linguagem jornalística presente no cotidiano brasileiro desde o século oitocentista. Por outro 

lado, demonstra ainda, a consciência de que a prática do escritor está diretamente relacionada 

aos saberes e opiniões do mercado consumidor-leitor e, desse modo, as peculiaridades, 

inseridas no enredo, acenam para a problemática da literatura relacionada ao mercado. Para 

Pelegrini (1999, p. 122), 

 

parte substancial dos autores e leitores de hoje escolhe escrever/ler seus 
textos, na maior parte das vezes, como resultado das expectativas geradas 
pelo mercado e pela mídia, pois a maioria do meios técnicos disponíveis para 
a produção/divulgação/recepção de literatura está integrada aos mecanismos 
da indústria cultural [...]. 
 

 

Ao mesmo tempo, a participação do “povo”, das “massas” no questionamento ao 

narrador e a presença do leitor abrem fissuras no antigo paradigma de receptor como mero 

paciente daquilo que consome. Pelas carências sugeridas na narrativa, percebe-se a “massa” a 

exigir novas formas de apresentação e se infiltrar nas fissuras do espaço romanesco, antes 

privilégio do autor. Assim, Jorge Amado reflete sobre a suposta autonomia da arte proferida 

e/ou idealizada pelo pensamento moderno. 

Nas palavras de Canclini (2006, p. 258), 

 

Desenvolvem-se novas matrizes simbólicas nas quais nem os meios de 
comunicação, nem a cultura massiva operam isoladamente, nem sua eficácia 
pode ser avaliada pelo número de receptores, mas como partes de uma 
recomposição de seu sentido social que transcende os modos prévios de 
massificação. 
 

O autor parece demonstrar que a autonomia antes atribuída à arte “culta” é ilusória, 

porque esta precisa corresponder e se articular com as estratégias de mercado indispensáveis à 

realização artística. Então, não pode se eximir dos mercados consumidores e cabe ao 

escritor/artista manter-se projetado numa nova organização que articula práticas antes 

intransponíveis. Ciente deste processo de tensão, o narrador explicita um conflito perante a 

literatura canônica e as necessidades que os novos mercados de receptores do literário 

impõem: 

  

Atende à curiosidade e aos reclamos de leitores que testemunharam 
solidários, o esforço persistente, quotidiano, do plumitivo na tentativa de 
levar a cabo o compromisso de contar para divertir e, divertindo-se ele 
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próprio, mudar os termos do teorema e melhorar o mundo. Inegável audácia 
do Autor, velho de idade e de batalhas perdidas, que ainda não conseguiu 
levar a crítica literária a se esporrar de gozo com a leitura de seus 
cartapácios, de linguagem escassa, vazios de idéias, populacheiros (p. 404). 

 

 

Nessa perspectiva, a narrativa curva-se sobre si mesma e o destino da mensagem 

passa a ser o próprio texto literário repensado enquanto objeto de recepção e de consumo. Isso 

conduz a reflexão de que há uma mudança expressiva nos novos processos de organização 

desse campo em prol dos mercados consumidores e das expressões midiáticas e que o 

“Autor”, com “A” maiúsculo, esforça-se para atualizar aquilo que escreve sem, contudo, 

enveredar-se por um caminho puramente vanguardista, porque consegue articular o novo, no 

caso o “Correio”, com o antigo; a tentativa de responder, como um contador de “causos”, às 

dúvidas do leitor.  

A princípio, na feição do literário atual, o que se propõe é a fusão, a hibridação do 

popular, do culto, mediados pela reorganização mercantil dos processos simbólicos. 

 

Ser artista ou escritor, produzir obras significativas no meio dessa 
reorganização da sociedade global e dos mercados simbólicos, comunicar-se 
com públicos amplos, tornou-se muito mais complicado. Do mesmo modo 
que os artesãos ou produtores de cultura (...) não podem referir-se apenas a 
seu universo tradicional, os artistas também não conseguem realizar projetos 
reconhecidos socialmente quando se fecham em seu campo (CANCLINI, 
2006, p.96). 
 
 
 

Consciente da recepção da obra enquanto fundamento de importância, o narrador 

deixa clara a participação do leitor enquanto espécie de co-autor/colaborador daquilo que lê. 

 Durante vários momentos, é aberto um espaço para o diálogo e resposta ao que o 

público supostamente quer saber, bem como é referendada a preocupação com quem lê. O 

fragmento a seguir, retirado do subgrupo Invitação ao cabaço (p.176) parte que abre o 

capítulo A(s) noite(s) de núpcias (p.175), apresenta as justificativas do narrador aos leitores 

sobre as intervenções que realiza e os convida a traçar um percurso de leitura pessoal em que 

a vontade do receptor se sobrepõe ao próprio enredo. 

 

O caso se alonga além das previsões, a escrita é lenta, de acordo. Mas a 
culpa cabe a Adalgisa que não quis ou a Danilo que não soube, decerto aos 
dois, cumprir o rito no devido tempo. O ideal seria tê-lo feito antes do 
casamento, nos ensejos do noivado, mas, como já se assinalou e não há por 
que se repetir, o puritanismo se sobrepôs e impediu. Agora, porém, estão 
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casados, de certidão e aliança, vai começar a esperada cerimônia do cabaço, 
está feita a invitação. Quem não quiser assistir que salte as páginas (p.176). 
 

 

Um narrador volúvel convida o leitor a “assistir” ou não às páginas, projetando o 

texto romanesco para o universo visual característico da linguagem cinematográfica e 

televisiva, a partir do aspecto verbal.  

O verbo assistir tem como significados possíveis ver, acompanhar, ajudar. Em todos, 

o entendimento da participação de quem assiste, seja no sentido de ver ou de cuidar, faz-se 

presente. Mas, se no fragmento a construção não admite discernir em que sentido o narrador 

se utiliza do verbo, supõe-se que o leitor é convidado a participar, pela visão, numa espécie de 

voyeur, das ações que serão narradas. Torna-se evidente que não se trata de uma simples 

leitura, mas a vontade de que aquele texto deva constituir-se como cena.  

Assim, o receptor do texto dialoga mais ativamente com a composição e nesse 

aspecto, a diegese consegue expressar a consciência da interatividade existente entre gênero 

romanesco e os suportes audiovisuais, ambos influenciando-se e tomando de empréstimos 

atitudes e procedimentos um do outro. Nas palavras de Moisés (1982, p 456), 

 

Do convívio entre as duas manifestações de arte resultou a certeza de haver 
uma especificidade literária e uma cinematográfica: ao transpor o romance 
para a tela, o diretor introduz alterações no texto a fim de adaptá-lo às 
contingências do cinema, isto é, a uma sucessão de imagens. E quando o 
romance usa recursos do cinema, configura-os à sua própria natureza: 
pressupõe a imaginação do leitor no ato de reconstruir personagens e cenas, 
enquanto o cinema as mostra ao espectador.  

 

 

Com base nessa interação entre a linguagem literária e os códigos audiovisuais, O 

sumiço da santa é uma história narrada em espécie de “blocos” que se reportam aos 

documentários televisivos. A apresentação das personagens relembra “alas”, núcleos ligados 

pelo eixo temático principal: a visitação de Santa Bárbara/Iansã, mas que são articulados em 

grupos, aparentemente independentes, compostos por seres, de algum modo, envolvidos com 

o orixá/ santa católica. 

No texto, os recursos televisivos e midiológicos são tomados de empréstimo pela 

técnica narrativa ocupada em absorver o ritmo das comunicações televisuais, quando expõe 

um frenesi de quadros, para que o expectador observe e faça as concatenações adequadas. 



 

 

   

96 

No decorrer da história, entre as “alas” de personagens, um grupo está envolvido na 

gravação de um documentário sobre os costumes da cidade. O programa é dirigido por uma 

equipe francesa: “Rádio e Televisão Antenne 2”, vinda à Bahia para gravar um  “emissão de 

duas horas e quinze minutos, dedicada toda ela à vida e aos costumes da cidade: candomblé, 

capoeira, samba de roda, blocos e afoxés, o casario, o mar, o povo e a música...”(p. 165). 

Neste ponto, a narrativa vai descrever um verdadeiro carnaval com o desfile dos costumes e 

das peculiaridades locais articuladas com os novos mecanismos de recepção global. 

Conforme Pelegrini (1999, p. 128), 

 
essa linha temática, aparentemente secundária, é que determina todo o ritmo 
da narrativa, sua economia, estrutura e composição. É Jorge Amado quem, 
na verdade, monta o programa para a TV francesa. E eis que, então, 
novamente se está em pleno “país do carnaval”, só que agora filtrado por 
uma perspectiva pós-moderna, digamos, na medida em que o texto é uma 
espécie de pastiche de tramas e tipos já muitas vezes criados e recriados pelo 
autor, agora com vistas a satisfazer uma estética do espetáculo que está 
impregnada na própria estrutura da fabulação. 
 
 
 

  Fica claro que a ficção romanesca de Amado faz das vivências sociais um 

pressuposto para a modificação do estético e enfatiza a influência de outros suportes e 

linguagens na confecção do literário, impelido a modificações desorganizadoras das estruturas 

modelizantes. 

Ao alternar o cômico e os discursos extraliterários no universo diegético, o autor 

povoa as ações de contextos hilariantes e impossíveis de serem explicados. Dessa forma, a 

composição narrativa sofre um alargamento das possibilidades discursivas, pois apresenta 

poemas no decorrer do romance, acrescenta páginas e micro-capítulos essencialmente 

poéticos, além de trazer, para o gênero, textos jornalísticos e publicitários, personagens e 

personalidades do mundo real fundidos na realidade da ficção. 

 

 

4.1 Feitiços de linguagem: o dinamismo verbal em O sumiço da santa 

 

Um outro aspecto da transculturação se faz presente na narrativa em análise, trata-se 

da mistura de linguagens que confere ao texto uma multiplicidade de discursos e uma riqueza 

verbal contagiante. 
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Segundo Rama (1982), os romancistas do início do século XX empenharam-se, a 

princípio, na valorização de uma linguagem em perfeita consonância com os valores estéticos, 

proferidos pelas vanguardas européias, cujo manejo consistia em aparelhar a literatura de uma 

expressão fragmentária, ilógica, desconstrutora, em se tratando da linguagem utilizada. Esse 

momento fundamenta-se na etapa da “deculturação”, de perda. Posteriormente, a vivência 

regionalista fomentou uma retomada dos temas tradicionais e de uma linguagem específica 

que representasse fielmente a região. É o momento da “reaculturação”, quando a linguagem 

regional é articulada, mas sempre “traduzida” por meio de glossários e notas explicativas. Por 

fim, a “neoculturação” se realiza, instante em que os escritores produzem mudanças efetivas 

na linguagem das narrativas que passam a mesclar e realçar a criatividade lexical e prosódica 

de realidades híbridas, crioulas. Para Aguiar & Vasconcelos (2001, p. 219), 

 

Em relação às tendências regionalistas anteriores, os transculturadores 
registram igualmente a perda do uso das linguagens dialetais, rurais ou 
urbanas, e, claro, das línguas indígenas, e mesmo no campo lexicográfico 
abandonam muitos termos com os quais os “crioulistas” salpicavam seus 
escritos, limitando-se às palavras de uso corrente que designam objetos 
concretos ou aos neologismos amplamente aceitos. [...]. Se há visível 
renúncia a línguas e dialetos regionais, há simultaneamente um esforço para 
recuperá-lo dentro do discurso literário [...]. 

  

 

É, pois, a partir dessa rota que esta análise observa o percurso de transculturação na 

linguagem expressa pelo romance de Jorge Amado, sem esquecer de que a narrativa ficcional 

é, por si só, um universo polifônico (Bakhtin, 2003), onde várias vozes são articuladas pelo 

narrador que se coloca em posição contrária ou favorável a cada organismo ideológico-social 

transcendentes dos núcleos diegéticos. 

Em se tratando da transculturação no que toca à linguagem, O sumiço da santa 

demonstra o entendimento da interatividade entre códigos como aporte maior e, com esse 

intento, faz uso da hibridação, visualizada desde a riqueza de idiomas presentes no discurso 

romanesco, até ao uso específico da linguagem classificada como erudita e outras, rotuladas 

de “popular”.  

 Além dessa mistura desestabilizadora, o autor satura o texto de expressões 

vocabulares de cunho fescenino ressaltando que “o sexo não cessou de provocar uma espécie 

de erotismo discursivo generalizado” (FOUCAULT, 2005, p.34), e nesse aspecto, o próprio 

narrador reconhece a importância da sexualidade que irá afluir na narrativa a partir de 

múltiplos suportes, especialmente na linguagem. Portanto, muito apressadamente, no 
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subgrupo Invitação ao cabaço (p. 176), o narrador procura esclarecer que “está por se 

escrever uma boa história onde não exista sexo, explícito ou dissimulado, fator de alegria e 

sofrimento, fonte da vida: nem a Bíblia escapa. Muito ao contrário.” 

Em O sumiço da santa, as linguagens são diversas, geralmente articuladas para 

estabelecer uma verossimilhança entre a personagem e a linguagem que utiliza.  

Numa aproximação inicial, observa-se a perspectiva de adequação de cada 

linguagem ao personagem, principalmente configurada nas falas do clero que se expressam 

por meio de vocabulários pomposos e de termos esdrúxulos, conforme se clarifica no trecho a 

seguir. Nele o narrador onisciente dá voz ao pensamento do bispo Dom Rudolph utilizando-se 

de intertextualidade religiosa e de vocábulos eruditos, 

 

Urgia separar o trigo do joio, o bem do mal, o branco do preto, impor 
limites, traçar fronteiras. Pena ter de guardar no recôndito do peito o 
exemplo sem-par. Dom Rudolph não se atrevia a apregoá-lo não cairia em 
meio à barafunda reinante a partir do fim da Grande Guerra, da derrota: na 
África do Sul refugiara-se a perfeição do mundo (p. 91). 128 

 

 

Mas se a linguagem de Dom Ruldolph e de Dom Maximiniano caminha para uma 

adequação ao cargo social que possuem, o movimento geral concentra-se na tentativa de 

desconstruir a noção de linguagem erudita, proferida pela elite; linguagem popular ou chula, 

porque utilizada pela “ralé”. 

 Para dar ênfase ao dinamismo verbal, o narrador permite que termos pornográficos 

e vocabulários popularizados pelo uso excessivo sejam proferidos por personagens com 

elevado nível estudantil e por outros de alto poder econômico. 

No primeiro caso, tem-se o personagem João Batista, descrito pelo narrador como 

um autodidata, estudioso, afeito às artes clássicas, capaz de, mesmo residindo em um bairro 

humilde e não dispondo de boa situação financeira, fazer uso de uma linguagem impoluta, 

como prescreve a norma culta do vernáculo e de outros idiomas, sem, contudo, abrir mão de 

uma linguagem “popular”. 

 No fragmento a seguir, do subgrupo Os quadris de Adalgisa e o resto do corpo (p. 

39), o leitor é apresentado ao professor e, para essa apresentação, o narrador relata as 

                                                 
128 Nesse fragmento também é evidente o uso de intertextualidade bíblica. No caso, a fala de Dom Rudolph 
reporta-se à parábola proferida por Jesus e escrita por Mateus no capítulo 13, versículos de 24 ao 30. Cf. Bíblia: 
Bíblia das Pastorais (2000). 
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características do local, a descrição da rua, tomando de empréstimo uma expressão “pedante” 

utilizado pelo educador.  Trata-se do termo “cu-de-sac”(p. 39).  

As características da linguagem utilizada pelo professor, são demonstradas no 

momento em que João Batista ouve os gritos de Adalgisa, abandona a leitura e volta o seu 

olhar para os quadris da vizinha. Nesse ponto, as palavras utilizadas pelo narrador parecem 

ser “mensuradas” pela necessidade de adequá-las ao cargo de quem ele parafraseia. Mesmo 

assim, as interferências do “popular” penetram no discurso de elite, subvertendo-o. “Na 

medíocre paisagem do beco desprovido de quintais e jardins, de árvores e flores, a 

compensação maior era a bunda de Adalgisa a reafirmar a beleza do universo. Balaio de 

Vênus, rabo de Afrodite, digno de um quadro de Goya, nas doutas e viciosas lucubrações do 

professor – também ele um exagerado, com se vê” (p. 39). 

Apesar da erudição representada pelos vocábulos “lucubrações”, “doutas” e 

“medíocres”, além da referência a obras clássicas e a mitologias antigas, os vocábulos 

“bunda” e “rabo” quebram a seqüência erudita e inserem à pornografia, o palavrão como 

recursos expressivos usados pela personagem. 

Se em obras anteriores Jorge Amado se utiliza de uma linguagem obscena para tratar 

da sexualidade e do embrutecimento das personagens envolvidas – fato justificado pelo autor 

como um mecanismo bem pensado na articulação de seres ficcionais cada vez mais 

verossímeis129 – na “farsa mágica” que se constitui O sumiço da santa, tal recurso parece 

escapar à simples feição real-naturalista, pois passa a dar conta da quebra de paradigmas 

desenvolvido pelo dinamismo da linguagem. 

Como unidade significativa, a palavra que funciona em um discurso, atualizada por 

um referente em atividade na língua é denominada de vocábulo e a palavra arquivada na 

língua advinda de um referente virtual recebe o nome de lexema (CHARAUDEAU & 

MAINGUENEAU, 2004). São através dos lexemas e dos vocábulos que os seres humanos 

apreendem a realidade e conseguem estabelecer comunicação numa sociedade. Por outro lado, 

a criação de vocábulos, realizada pelos indivíduos em interação social, permite a manutenção 

ou a execração de lexemas, como ocorre com aqueles taxados de pornográfico. 

Como a sexualidade é tabu, normalmente os vocábulos cunhados para denotarem 

referentes sexuais recebem um estigma moral-depreciativo que prescreve desde o local da 

escrita até o tom da pronúncia. 

                                                 
129 Para explicar as falas obscenas do romance Cacau (1932), por exemplo, o autor explica, por intermédio da 
personagem principal: “Mais animais do que homens, tínhamos um vocabulário reduzidíssimo, onde os 
palavrões imperavam.” Cf. Amado (2001a).  
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Na literatura de Jorge Amado, palavras e expressões tidas como proibidas são uma 

constante e, no romance em questão, essa tendência é acentuada. Entretanto, a linguagem 

pejorativa, em O sumiço da santa é visualizada numa espécie de mistura, já que ela não vai 

aparecer como particularidade de prostitutas ou de excluídos, mas como um discurso 

imprevisível de um professor e de socialytes baianas que se expressam utilizando um 

vocabulário “picante”, inadmissível, segundo os preceitos da elite, para educadores ou para 

mulheres da alta roda social.   

Exemplificando esta opção pela linguagem “proibida”, transcreve-se ainda, o 

fragmento a seguir, 

 

A fim de se exibir, dando uma de internacional, Sylvia Esmeralda fez um 
pouco de cu-doce: estou acompanhando os franceses da Antenne 2. 
Terminou pondo-se de acordo, não ia perder a ocasião de dar-se a degustar 
a um seminarista, ainda não traçara nenhum: por ti, menina, o que não faço? 
Na despedida a voz de Olympia revelava um travo de enojo: diga-lhe que, 
não podendo ir, mandei minha melhor amiga me desculpar e passe uma boa 
tarde. Você é que é feliz, garota, na mesma hora estarei mamando a tripa 
mole do Senador, me dá engulho.  
– E o moleque, vale a pena? 
– Se vale? Um fodão! – gemeu Olímpia de Castro, avião em pane.   
(p. 235)  
 

 

Retirado do subgrupo A conversa matinal (p. 232), o trecho descreve um diálogo 

entre Sylvia Esmeralda e Olímpia de Castro. Somente ele é capaz de demonstrar que 

inexistem fronteiras para a linguagem pornográfica o que descaracteriza qualquer pretensão 

de se estabelecer uma linguagem erudita, porque da elite e uma popular, porque do povo. 

Ressalta-se a isso, a associação do ato sexual ao sentido gustativo referendado pelos 

vocábulos “degustar”, “mamando”, talvez por conta do imaginário arquetípico cristão que 

associa o pecado original ao ato de comer. Por sua vez, o lexema “traçara”, além de aludir ao 

âmbito alimentar, comporta um acento de zoomorfização que serve como denúncia do caráter 

das personagens.   

Para Preti (1984), o uso da linguagem obscena e do palavrão deve ser compreendido 

como um mecanismo catártico que se aproveita do anonimato para se concretizar.  No caso 

das socialytes, a oportunidade é a conversa através do telefone, na distância conferida pelo 

meio, mas que permite as duas se libertarem de seus tabus e dizerem o que realmente são. 

Ressalta-se ainda, dois títulos para subgrupos com linguagem de cunho pejorativo, 

dentre eles Mão nos peitos, pau nas coxas (p. 119) e Invitação ao cabaço (p.176), mesclados 
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a títulos em latim – considerado uma língua de uso elitista e muito voltada ao paradigma 

religioso judaico-cristão – Consumatum est (p. 397), A Via Crucis (p. 79). Tal vocabulário 

cristão mescla-se, por sua vez, a títulos de diversas origens africanas: O Ebó
130 (p. 147), O 

caruru 131(p. 385), Saravá
132

 três vezes que eu me vou embora  (p. 403). 

 Nesses termos, atente-se para a mistura da linguagem religiosa com a fescenina 

convivendo no mesmo romance. Nele o sofrimento de Dom Max, pelo sumiço da imagem e 

pelo ônus que o fracasso da exposição lhe causaria, é comparado ao calvário de Cristo. 

Invertendo a mão, o narrador usa a linguagem bíblica num romance que prima pela mistura, 

pela fusão e pela valorização da sexualidade.  

Por outro lado, também os termos da linguagem sacra do candomblé nagô entram na 

narrativa e inserem a tensão em vistas de serem justapostos aos termos da linguagem 

científica e filosófica como nos subgrupos Contradição dialética (p. 120), A razão profunda 

(p. 171) e Epopéia Euclidiana (p. 375). A mistura de religiosidade com ciência, contribui 

assim, para a relativização de ambas. 

Em outras partes, a linguagem religiosa, a científica, a fescenina e a erudita 

configuram-se no nomadismo, na imprevisibilidade e desenvolvem percursos inusitados. Às 

vezes, é o próprio filho do candomblé, no momento da possessão, que se expressa em 

linguagem católica, como Adalgisa diante do Exu “Valha-me Nossa Senhora, me acuda, meu 

Pai do Céu!” (p. 377). Em outras, é o religioso Dom Max que usa a linguagem corporal  para 

saudar Santa Bárbara  “ mais parecendo um acólito candomblecista, “um filho de Oyá no 

dobalé133 da obediência e da predileção” (p. 401). 

Finalmente, nesse viés de hibridação transculturativa, o texto apresenta uma mistura 

de linguagens no que diz respeito aos idiomas. Nele contabilizam-se três partes e um capítulo 

cujo título encontra-se em francês: Coup de foudre
134 (p.55) La chanson de Bahia 

135 (p.164), 

                                                 
130 A palavra ebó significa despacho, oferenda propiciada a Exu e às divindades, que em geral, é deixada em 
alguma encruzilhada. Cf. Pessoa de Castro (2001). 
 
131 O caruru é uma iguaria feita à base de quiabo cortado, temperado com camarões secos, dendê, cebola, 
pimenta.  É também a denominação aplicada não só especificamente à comida, mas a tudo que acompanha 
qualquer festa em que for servido o caruru, seja ou não por promessa. Cf. op.cit. 
 
132 A palavra é uma saudação às divindades, pedido de permissão. No caso da obra, é o título do último capítulo, 
a permissão para encerrar a narrativa. Cf. op.cit. 
 
133 Dobalé é a saudação ritual diante de um orixá. Cf. Pessoa de Castro (2001). 
 
134 A expressão significa: Amor à primeira vista. Cf. Larousse (2005). 
 
135 A canção da Bahia. Cf. op.cit. 
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Matinê
136 (p.244); O Vernissage

137 (p. 391); várias expressões nesse vernáculo proferidas pela 

personagem professor João Batista. Três intitulações de capítulos e nove subgrupos com 

expressões africanas, por si só originadas de várias localidades e de diversos troncos 

lingüísticos, respectivamente: O Ebó (p. 147), O caruru (p. 385), Saravá três vezes que eu me 

vou embora (p. 403); As águas de Oxalá
138

 (p.51), As mabaças
139 (p. 152), O abicun

140 (p. 

226), O barco das iaôs
141 (p.309), Adarrum

142 (p.375), A guerra de aluvaiá
143 (p. 372), A arca 

da aliança ou Oxumaré
144

, o arco-íris (p.380), O dia de ôrunkó
145

 (p. 412),  

Na língua inglesa, aparecem dois subgrupos: Precipitação e off-side (p. 193), Happy 

end (p. 425); e em latim, um capítulo: A Via Crucis  (p.79) e dois subgrupos: Nota bene 

(p.213),  Consumatum est! (p.397). Em todos, a inexistência de vocabulários, glossários ou 

notas explicativas dão o tom de que essa mistura de linguagem faz parte do domínio comum e 

de que os mecanismos lingüísticos de culturas, em anterior estado de exclusão, são 

revitalizados. Como exemplo, o uso dos vocabulários de origem africana, inglesa, francesa, 

latina e espanhola que agora fazem parte do léxico local. 

Para tornar ainda mais profícua a mistura de idiomas, o autor se utiliza de expressões 

em espanhol, em alemão, proferidas pelas personagens Pe. Antônio Hernadez, pela madrinha 

de Adalgisa Dona Esperanza e pelo bispo Dom. Rudolph, respectivamente, sem contar os 

vocabulário oriundo do léxico musical como rondó simples (p.357), rondó dobrado (p.358), 
                                                 
136 A expressão significa: Ao dia/ à tarde. Cf. op.cit. 
 
137 Tradução literal: Envernisamento: um termo em francês que pode significar o primeiro dia de uma exposição 
de arte... É, normalmente, um evento social frequentado apenas por convidados especiais, normalmente ligados, 
de alguma maneira, ao criador da obra, colaboradores, etc. Cf. op. cit. 
 
138 Oxalá a divindade suprema da criação, o pai de todos os orixás. É o protetor dos albinos e cultuado com o 
nome de Obatalá. Dia: sexta-feira. Cor: branca. Cf. Pessoa de Castro (2001).  
 
139 O termo é o nome que se dá às bananas que nascem geminadas e que, por associação, se atribui aos gêmeos 
de qualquer espécie. Cf. Pessoa de Castro (2001). 
 
140 Abicu é o espírito de criança morta: natimorto, abicu. Conforme será trabalhado mais adiante, esse sentido é 
ampliado na obra em análise. Cf.op.cit. 
 
141 O termo significa grupo de iniciação nos rituais africanos que chegava a contar com quinze noviços de ambos 
os sexos que passam a se tratar como irmãos, companheiros. Cf.op.cit. 
 
142 A expressão adarrum dá nome ao toque acelerado do tambor com fins de acelerar o ritual de possessão. Cf. 
op.cit. 
 
143 Aluvaiá é um dos nomes dados a Exu. Na narrativa, será a guerra de Exu. Cf. op.cit. 
 
144 Oxumaré é o orixá da riqueza, associado ao arco-íris e simbolizado por uma serpente de duas cabeças. É 
ainda um orixá de dupla sexualidade. Dia: terça-feira. Cores: verde e amarelo. Cf. op.cit. 
 
145 Trata-se do dia dedicado ao pronunciamento do nome iniciático nagô-queto. Cf. op.cit. 
 



 

 

   

103 

como nomenclaturas de subgrupos; e das expressões giroflê (p. 99), giroflá (p.249), advindas 

de cantigas de roda infantis, no intuito de nomear os capítulos onde Iansã/ Santa Bárbara 

aparece. Talvez com isso, tente ressaltar o caráter lúdico e brincalhão que o relato possui, 

semelhante às brincadeiras de criança, sem falar no caráter cíclico que circunda toda obra. 

Como último nível de transculturação narrativa, a mistura das cosmogonias 

candomblecistas ao gênero romanesco, observada como mais uma quebra de fronteiras no 

tópico a seguir. 

 

 

4.2 Fronteiras, travessias e passagens... Os entrelugares do maravilhoso em cosmovisões 

transculturais 

 
 

É constante nos discursos acadêmicos da contemporaneidade a contestação das 

supostas intransponibilidades das esferas culturais. Percebe-se o momento como tempo de 

desconstrução das antigas noções de cultura de centro X cultura de periferia. Mesmo assim, é 

comum a compreensão do popular pelo viés romântico da tradição, da pureza, do 

primitivismo, do folclórico, ao mesmo tempo em que se tenta “popularizar” a cultura dita de 

elite a fim de garantir às massas o acesso aos bens e capitais simbólicos apropriados e 

valorizados em detrimento de outros que necessitam ser extirpados. 

Por esse prisma, entende-se a cultura pela ótica da diversidade, da diferença, da 

alteridade e, corre-se o risco de erigir fronteiras para determinar onde começa e onde termina 

cada grupo cultural. Daí para o entendimento etnocêntrico, um curto caminho a seguir, sem 

desconsiderar esta percepção estanque de práticas, como divulgadora da noção bem 

demarcada de fronteira enquanto separação, particularidade, marco referencial. 

Com fulcro em Pesavento (2001, p, 8), 

 

(...) as fronteiras, antes de serem marcos físicos ou naturais, são, sobretudo 
simbólicas. São produtos desta capacidade imaginária de refigurar a 
realidade a partir de um mundo paralelo de sinais, através do qual os homens 
percebem e qualificam a si próprios, ao corpo social, ao espaço e ao próprio 
tempo. Faz parte deste jogo de representações estabelecer classificações, 
hierarquias e limites, que guiam o olhar e a apreciação, pautando condutas. 
 

 

É por entender a fronteira como algo construído, conforme usualmente pensada, que 

a percepção do híbrido questiona as definições estanques. Nessa perspectiva, os estudos sobre 



 

 

   

104 

a hibridação cultural descortinam a evidência dos fluxos interativos, em reformulação, 

movimentando as antigas binaridades culturais para formarem um terceiro, um novo, muito 

mais processo que resultado. A hibridação conduz ao pensamento do caráter fronteiriço não 

como divisão, mas como espaços no qual os sedentarismos dos antigos lados mesclam-se, 

originando novas possibilidades de discursos e de ações. Pelo viés do híbrido fomentado pelos 

intercâmbios pós-modernos: 

 

(...) as fronteiras não são apenas marcos divisórios construídos, que 
representam limites e que estabelecem divisões. Elas também induzem a 
pensar na passagem, na comunicação, no diálogo e no intercâmbio. 
Figurando um trânsito não apenas de lugar, mas também de situação ou 
época, esta dimensão da fronteira aponta para a instigante reflexão de que, 
pelo contato e permeabilidade, a fronteira possibilita o surgimento de algo 
novo, híbrido, diferente, mestiço, de um terceiro que se insinua nesta 
situação de passagem (PESAVENTO, 2001, p. 8). 
 

 

Por compreender a fronteira como expressão de mobilidade, por perceber a 

pertinência desse conceito para explicar processos, muito além de meras divisões territoriais, 

a abordagem fronteiriça permite entender os desequilíbrios próprios dos contatos entre 

diferentes e deixa de ser espaço de separação para ganhar o significado de lugar onde misturas 

quebram as unidades e descortinam novas metamorfoses que, na íntegra, irão fazer ruir 

qualquer noção de pureza. 

Na perspectiva dos contatos culturais, Bhabha (1998, p.27) entende que: “O trabalho 

fronteiriço da cultura exige um encontro com ‘o novo’ que não seja parte do continuum do 

passado e presente. Ele cria uma idéia do novo como ato insurgente de tradução cultural” e 

articula a criatividade inerente à fronteira, não mais geografia de separação, mas território da 

imprevisibilidade criativa que desorganiza velhas ordens num processo ininterrupto. 

Uma das grandes contribuições que a noção de fronteira interativa proporciona à 

literatura produzida no Brasil fundamenta-se na abertura ao entendimento das influências 

culturais dos ameríndios, dos africanos e dos europeus como construções que se 

interconectam e geram, como fruto, uma realidade nova, onde as postulações essencialistas da 

forma e do conteúdo se diluem mediante as contribuições do diverso. 

A continuidade estabelecida pela fronteira entre mundos e entendimento de mundos, 

encontram aporte na visualização das cosmogonias excluídas e que agora são recuperadas por 

abordagens literárias. Para Bernd (1998, p.141), 
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As primeiras tentativas de incorporar ao patrimônio letrado a visão mítica 
presente nas cosmogonias americanas só foram levadas a cabo pelos 
modernistas graças, sobretudo, ao ingente trabalho de pesquisa realizado 
por Mário de Andrade. Sua tentativa de abolir a distância e a hierarquização 
entre cultura de extração popular e cultura letrada foi realmente 
significativa, tendo sido determinante para que a Literatura Brasileira 
atingisse sua maioridade. 
 

 

Conforme a autora, o trabalho de Mário de Andrade abre espaço para visualização 

dos saberes subalternos (MIGNOLO, 2003), relegados ao silenciamento, por escaparem da 

racionalidade européia, que estabelecia padrões de apreensão dos fenômenos e transposição 

destes para a literatura, a partir de uma visão reducionista com base fincada no pensamento 

ibérico.  

O projeto do modernista só perde fôlego com o apogeu da literatura engajada do 

Nordeste, cujo aporte maior é denunciar a opressão e, muitas vezes, demonstrar que as 

concepções míticas, oriundas de modelos afro-ameríndios, são verdadeiras colaboradoras no 

implemento da exclusão.146As produções regionalistas, em última instância, tentam retirar 

qualquer visão mítica do povo nordestino ou ainda, demonstrá-la, essencialmente, enquanto 

fraqueza.147 

Para Rama (1982), a separação entre o lado mítico afro-ameríndio e a literatura, tida 

como espaço erudito, começa a ser realmente rompida com a proliferação de um novo 

contexto literário fronteiriço que surge no Brasil durante os anos 60. Essa proposta teve como 

aporte maior a reutilização das formas mítico-maravilhosas que haviam permanecido sob a 

égide de um isolamento excludente durante anos. 

A esse novo olhar literário, que recupera as formas arcaicas de um cosmogonias 

obscurecidas pelo preconceito ocidental, dá-se o nome de “realismo maravilhoso”148, 

movimento que consolidou-se num fenômeno universal, mas que conheceu enorme 

                                                 
146 Tome-se como exemplo dessa perspectiva a obra Jubiabá de Jorge Amado. Nela a personagem principal 
Antônio Balduíno reflete sobre o comodismo dos filhos-de-santo do candomblé que nada fazem para modificar a 
situação dos explorados.  
 
147 José Lins do Rego, por exemplo, em Pedra Bonita, demonstra os problemas do fanatismo religioso visto 
como escape, mas não como solução, dos conflitos sociais. 
 
148 Neste estudo, não se entra em detalhes sobre a proliferação de termos que tentam dar conta da inclusão de 
aspectos míticos nas artes em geral. Dessa forma, elenca-se aqui apenas o conceito de realismo maravilhoso na 
perspectiva de Alejo Carpentier estudado por Chiampi (1980), por entender que ele melhor responde as 
propostas narrativas expressas no romance em análise.  
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repercussão na América Latina, certamente porque  o mundo americano conjuga o verbo 

interagir. 

De acordo com Chiampi (1980), em 1948 Alejo Carpentier publica na Venezuela o 

ensaio Lo real maravilhoso, texto que mais tarde serviria de prólogo ao romance El reino de 

este mundo.  Centrado na apresentação de justificativas para as características de suas obra e 

para explicar ainda, o próprio entendimento do mundo latino-americano. O ensaio propõe o 

conceito de real maravilho, ou de realismo maravilhoso para exprimir a existência de uma 

suposta realidade maravilhosa, inerente à América Latina, oriunda da conjunção de uma 

natureza exuberante com uma cultura de natureza mestiça, em cujo locus ocorrem fatos que 

podem apresentar-se como insólitos, irracionais aos olhos do estrangeiro. 

Para Carpentier (1989, p.IV) 

 

Lo maravilloso comienza a serlo de manera inequívoca cuando surge de 
uma inesperada alteración dela realidad (el milagro), de uma revelación 
privilegiada de la realidad, de uma iluminación inhabitual o singularmente 
favorecedora de las inadvertidas riquezas e la realidad, percibidas com 
particular intesidad em virtud de uma exaltación del espiritu que lo conduce 
a um modo de “estado limite”. 

 

 

Conforme o autor, essa alteração da realidade deve projetar-se uma consciência de 

“fé”, de crença no maravilhoso de modo que a visualização dele seja possível. 

 Os pressupostos de Carpentier distanciam-se da noção de fantástico propagada 

pelos contos de fadas e por textos de autores europeus, como os surrealistas, por exemplo. 

Para o autor, é preciso que a noção do maravilhoso extrapole puramente o literário, ou seja, 

não se apresente apenas como “artimaña literária”, mas encontre referência nas situações 

sociais de um grupo e que se concretize em modos de explicação e conhecimento próprios de 

uma dada cosmogonia para, só então, se fazer presente no texto literário, inclusive 

interferindo na sua configuração. 

De acordo com Esteves e Figueiredo (2005, p. 411), a acepção mais comum ao 

termo realismo maravilhoso, “refere-se a obras em que duas visões contrastantes de mundo, 

uma mágica e outra racional, apresentam-se como se não fossem contraditórias, usando para 

isso, elementos míticos e crenças de grupos étnico-culturais para quem tais contradições não 

se manifestam”. Evidentemente, proporcionando ao texto, no que diz respeito ao conteúdo, 

um caráter fronteiriço. 
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Conforme exposto, a inserção de aspectos mítico-religiosos foi uma das 

pressuposições das narrativas transculturais estudadas por Rama (1982). Para o téorico, essa 

fusão constitui-se o terceiro mecanismo da transculturação que, no âmbito das cosmovisões, 

trabalha, justamente, os legados autóctones, as experiências mítico-religiosas relegadas ao 

esquecimento ou à discriminação pela cultura estrangeira, sem, para tanto, abrir mão da 

última, numa atitude de fusão não excludente.  

Assim, o surgimento de realismo-maravilhoso e do ilogismo que advém das 

contestações vanguardistas irão caminhar lado a lado, enfatizando às múltiplas associações e 

às relativizações das verdades absolutas tão caras ao realismo do romance social.  Desse 

modo,  

 

Acaba-se por reconhecer a existência de um universo disperso, de livres 
associações, de infinita inventividade, que relaciona idéias e coisas, com 
uma mobilidade e ambigüidades únicas. Um universo que, na verdade, 
sempre existiu, mas que permaneceu oculto pelos rígidos cânones do 
positivismo, e que, neste momento, se revigora através do movimento 
irracionalista europeu do século XX, permitindo o reaparecimento das 
culturas rurais latino-americanas, que agora podiam ser apreciadas sob 
novos prismas (REIS, 2005, p. 477). 

 

 

A narrativa em análise traz uma representação dessa fronteira, de espaço movediço 

onde as tendências literárias canônicas do realismo sociológico misturam-se àquelas 

adquiridas das antigas representações mítico-religiosas de matriz africana, ou seja, conferindo 

ao texto a emblematização de realismo maravilhoso, contexto em que o “sobrenatural 

apresenta-se de forma realista como se não contradissesse a razão” (Op. cit, p. 412). 

A preocupação de Jorge Amado com a sacralidade africana é revitalizada no 

romance, mas o mito de pureza e de tradição fomentadas pela busca ou apresentação do 

candomblé, como vivência verdadeira e única de fé, é posto sob suspeita. 

O termo orixá, por exemplo, é um vocábulo específico do sagrado nagô-queto e o 

uso dele repetidas vezes no romance denota a preferência por traços do iorubá, corroboradas 

pela nomenclatura das personagens Iansã, Exu e Oxóssi, muito embora alusões a outras 

cosmogonias sejam mencionadas, talvez na tentativa de demonstrar a fragilidade de qualquer 

posicionamento de privilégio ou de suposta tradição. 

Uma das primeiras manifestações da perspectiva da transculturação cosmogônica  

em O sumiço da santa:uma história de feitiçaria, romance baiano está na mistura condensada 

no  próprio título que comporta tanto a sacralidade católica, como os feitiços mágicos por ela 
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condenados. E tudo é justificado pela realidade da cidade, território onde “são tantos os 

deuses e tamanhos os prodígios, que se perde a conta dos milagres e já não se atenta neles, 

comezinhos, corriqueiros” (p.332). 

A perspectiva da transculturação cosmogônica ganha espaço, na medida em que os 

habitantes desse universo mágico aceitam, de bom grado, as “maravilhas” e “sonhos” desse 

lugar.  

No capítulo inicial, intitulado  A travessia
149 (p. 03), mais precisamente, no subgrupo 

O desembarque (p. 10), o narrador dá continuidade ao processo de transculturação 

cosmogônica e ao relato real maravilhoso, quando narra a chegada da imagem de Santa 

Bárbara à cidade de Salvador e enfatiza a transformação mágica da imagem em orixá que, 

naturalmente, desce da embarcação e toma rumo desconhecido, 

 

Antes que Mestre Manuel e Maria Clara, terminada a amarração do saveiro, 
fossem cuidar do transporte da imagem, a santa saiu do andor, deu um passo 
adiante, ajeitou as pregas do manto e se mandou. Num meneio de ancas, 
Santa Bárbara, a do Trovão, passou entre Mestre Manuel e Maria Clara e 
para eles sorriu, sorriso afetuoso cúmplice. A ebômin colocou as mãos 
abertas diante do peito no gesto ritual e disse: Eparrei Oyá! Ao cruzar com 
o padre e a freira, fez um aceno gentil, piscou o olho para o padre.Lá se foi 
Santa Bárbara, a do Trovão, subindo a Rampa do Mercado, andando para os 
lados do elevador Lacerda (p. 10-11).  

 

 

Conforme exposto, para que o realismo maravilhoso não se transforme numa mera 

convencionalidade literária é necessário que a cosmogonia visualizada esteja presente no 

imaginário do grupo que é representado e, portanto, não venha a “agredir” a verossimilhança 

do universo retratado, porque ali é admissível esse tipo de situação.  

Talvez resida nesse fato um dos motivos que justificam a preferência por Salvador, 

espaço consagrado à religiosidade em que o legado mítico de matriz africana convive com a 

racionalidade cosmopolita, conforme fica evidente no fragmento a seguir em que o narrador 

parafraseia os pensamentos de Dom Maximiniano  sobre o lugar onde, em diáspora, reside, 

 

                                                 
149  Ao iniciar o romance com a imagem de uma travessia e de um desembarque, Jorge Amado retoma um 
argumento já desenvolvido em outras obras, como por exemplo, O país do carnaval (1931) e Terras do sem 
fim (1943). O uso de embarcações e a metáfora da viagem ainda estão presentes em grande parte de seus textos, 
como Gabriela, cravo e canela (1958), Tieta do Agreste (1967), A morte e a morte de Quincas Berro 
d’água, (2001).  
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Inclusive sobre essa terra da Bahia para onde o destino o conduzira para 
nela viver e trabalhar. Terra onde tudo se mistura e se confunde, ninguém é 
capaz de separar a virtude do pecado, de distinguir entre o certo e o 
absurdo, traçar limites entre a exatidão e o embuste, entre a realidade e o 
sonho. Nas terras da Bahia, santos e encantados abusam dos milagres e da 
feitiçaria, e etnólogos marxistas não se espantam ao ver imagem de altar 
católico virar mulata faceira na hora do entardecer (p. 36). 

 

 

E assim, é possível tanto para o padre como para freira e, mais do que tudo, à Maria 

Clara, a ebômin, 150 com anos de experiência, aceitar a transformação da imagem em um ser 

que pratica ações semelhante a dos humanos, mas que é uma divindade iorubá. É pertinente 

ainda, o posicionamento dos etnólogos que mesmo a par das teorias marxistas, não duvidam 

dessas realidades míticas próprias do local. 

Nesse aspecto, principalmente no que toca à retomada do discurso marxista, 

observa-se, no fragmento anterior, uma tendência autobiográfica do autor, já que ele, por 

muito tempo, orientou seus romances com base na citada teoria, mas não se furtou de tornar-

se adepto das crenças e rituais candomblecistas. Aliás, o fluxo entre crenças e cosmovisões já 

havia sido abordado em Tenda dos Milagres (1969), quando o cientificismo de Pedro 

Archanjo não lhe exime das práxis religiosas. 

Com intuito de melhor exemplificar a aceitação do maravilhoso na perspectiva de 

crença, de fé participativa por vivências coletivas que não excluem as cosmogonias 

representadas, (CARPENTIER, 1989), expõe-se, como exemplo, o fragmento a seguir cujo 

enfoque é, novamente, a transmutação do inanimado. Nele, a imagem de São Jorge salva 

Iansã, metaforizada em atraente negra, de ser estuprada pelo ladrão de obras de arte 

Pergentino Quarta-Série, quando esta descansava no ateliê do artista Carybé. Retirado do 

capítulo Giroflê (p. 99), o excerto demonstra bem a mistura de perspectivas, 

 

De pau duro, Pergentino Quarta-Série esqueceu a arca de Goa e o tesouro 
do oriente, abriu a braguilha da calça jeans preparando-se para agir: [...]. 
Não chegou a tocar sequer na dama, a sentir o calor e a blandícia da boca e 
do xibiu, pois no mesmo instante em que empunhou a vara, do alto da 
estante onde estava colocado, o São Jorge de granito, sem desmontar do 
cavalo branco, seguido pelo dragão de fogo, saltou sobre ele, investiu com a 
lança dirigida para os quibas e a estrovenga do galã das amas (p. 106). 
 

 

                                                 
150 O termo Ebômin ou Ebome designa a filha-de-santo com sete anos de iniciação e que tenha se submetido às 
obrigações rituais de costume. É uma espécie de conselheira dos recém-iniciados. Cf. Pessoa de Castro (2001). 
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É assim que, no decorrer de variadas passagens, somam-se as evidências desse 

intercâmbio entre valores simbólicos e culturais, antes arraigados ao plano do mítico e do 

irreal, agora interconectados aos acontecimentos verossímeis. 

Relevante perceber que a obra se torna ainda mais atual em que pese à abordagem a 

respeito de furtos de obras de arte e de quadrilhas especializadas em fraudá-las. Como 

exemplo, o próprio bandido Pergentino Quarta-Série, perito em invadir ateliês de artistas 

plásticos famosos, mas que não estranha a intervenção mágico-anímica de um santo – banido 

da hagiografia católica – estátua-personificada. 

Como outro recurso de valorização do sagrado nagô-queto, o autor constrói um 

subgrupo intitulado: As águas de Oxalá (p.51) e, a partir de um relato mítico proferido pelas 

rememorações de uma filha de Oxalá – tia Gildete –, a história de Iansã, Adalgisa, Manela e 

Dom Max; abre espaço para que o “Deus da criação” do panteão nagô possa ser descrito. 

O fato de um relato mítico encontrar-se nas páginas iniciais do romance mostra a 

importância da divindade como criador, como se as ações presentes na mitologia servissem de 

parâmetro para quem dela toma conhecimento no presente, 

 

 – Contam os antigos, ouvi de minha avó, negra grunci, que Oxalá saiu um 
dia percorrendo as terras de seu reino e dos reinos de seus três filhos, 
Xangô, Oxóssi, Ogum, para saber como vivia o povo, na intenção de 
corrigir injustiças e castigar os maus. Para não ser reconhecido, cobriu o 
corpo com trapos de mendigo e partiu a perguntar. Não percorreu muito 
caminho: acusado de vadiagem, levaram-no preso e o espancaram. Por 
suspeito meteram-no no xilindró, onde, ignorado, viveu anos inteiros, na 
solidão e na sujeira.  
Um dia, passando por acaso defronte da mísera cadeia, Oxóssi reconheceu o 
Pai desaparecido, dado por morto. Libertado às pressas, cercado de 
honrarias, antes de retornar ao palácio real foi lavado e perfumado. 
Cantando e dançando, as mulheres trouxeram água e bálsamo e o banharam; 
as mais belas aqueceram-lhe o leito, o coração e as partes (p. 51-52). 

 

 

Nas cosmogonias de matriz-africana, principalmente na dos povos iorubás, os mitos 

representam acontecimentos do passado que não obedecem a uma ordem linear, ou seja, cada 

mito não se liga a outros em ordem cronológica, conforme os parâmetros do pensamento 

ocidental, mas são utilizados, pela consulta ao Ifá, a fim de esclarecer as situações do 

presente. 

Para Prandi (2005, p. 31), “cada mito atende a uma necessidade de explicação tópica 

e justifica fatos e crenças que compõem a existência de quem o cultiva, [...], o mito fala do 

passado remoto que explica a vida no presente.” Portanto, ele é narrado para estabelecer uma 
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reflexão ou para “moldar” o comportamento dos filhos e filhas-de-santo ligados ao orixá 

mitificado. 

A colocação do mito de Oxalá, narrado pela personagem Gildete, irmã de Adalgisa e 

fiel do candomblé, de certa forma, molda o comportamento da personagem, pois ela é 

apresentada como filha do orixá e como ele, encontra-se inconformada com o desconserto do 

mundo, em específico, com as injustiças sofridas pela sobrinha Manela, vítima da violência e 

da intolerância da tia Adalgisa. 

Já na economia da própria narrativa, é interessante observar a semelhança entre o 

mito de Oxalá e a vida da personagem Manela que surge como um “reviver” mitológico, pois 

se Oxalá sofre o distanciamento da família, Manela sofre a perda dos pais. Se Oxalá é acusado 

de vagabundagem, Manela é taxada pela tia como libertina e mundana. Se Oxalá é preso e 

vítima de uma surra, Manela sofre os castigos corporais “pela taca do couro”, além de ser 

confinada num convento. Por fim, se Oxalá encontra respeito e honrarias, Manela é redimida 

por Iansã que a salva do cativeiro.  

Por esse olhar, entende-se que o realismo maravilhoso faz das cosmogonias de matriz 

africana e do relato mítico de Oxalá um “modelo” para a própria composição conteudística do 

romance. Nele uma espécie de ciclo correspondente à compreensão da religiosidade afro 

iorubá, para quem o futuro é o simples retorno ao passado, porque “para os antigos sudaneses, 

nada é novidade, tudo o que acontece já teria acontecido antes. Identificar no passado mítico o 

acontecimento que ocorre no presente é a chave da decifração oracular”. (PRANDI, 2001, 

p.18). 

Interessante ainda, a visualização de tempo cíclico no próprio espaço onde o mito é 

narrado: a festa da lavagem do Bonfim, pelas águas de Oxalá que representam o 

renascimento, a luta contra qualquer violência e ainda, o subtítulo: O vôo da andorinha (p.56) 

onde são apresentadas as sensações de Manela em plena liberdade. “Sensação de alívio, de 

bem-estar, o desejo único e urgente de viver, insidiosa euforia, doce loucura: a andorinha 

liberta batia as asas, pronta para alçar vôo e descobrir o mundo: Manela ria à toa”.  

A associação da personagem Manela com um pássaro, em muito recupera os relatos 

míticos das Iyá mi, as mães ancestrais dos povos iorubás. Para Augras (2000, p. 18), “na 

simbologia iorubá, o pássaro representa o poder procriador da mãe. As penas do pássaro, 

como as escamas do peixe, aludem ao número infinito de descendentes, que estão, por assim 

dizer, implicitamente presentes no corpo materno.”  

Se Manela aparece como pássaro, como andorinha, uma ave conhecida pela 

independência da fêmea em relação ao macho, revive a essência das Iyá mi que eram livres e  
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representadas pelo símbolo maior do feminino, das antigas mães ancestrais iorubás: as Elèyé 

(feiticeiras que se transformam em pássaros), identificando-se com Iyá mi Osóronga, a 

terrível mulher-pássaro, chefe das feiticeiras (MARTINS, 2001). 

No caso da cosmogonia católica, é interessante observar o episódio em que Santa 

Bárbara chega à Clausura das Arrependidas, a fim de libertar Manela, e é, imediatamente, 

reconhecida pela irmã Eunice com quem viajara no dia anterior: 

 

Ao dar com Santa Bárbara do lado de fora, postada no passeio, irmã Eunice 
sorriu, retirou o rosto do postigo, puxou o ferrolho, abriu a pequena porta 
embutida no portão. A santa retribuiu-lhe o sorriso: 
 – Boa noite, Eunice. Que a paz do Senhor seja contigo. 
 – A bênção, Santa Bárbara. Vosmecê por aqui? Veio passar a noite? Entre, 
a casa é sua. 
Santa Bárbara pôs-lhe a bênção e, em seguida, estendeu-lhe o papel oficial 
com o carimbo, data, assinatura, os requisitos burocráticos (p. 303). 

 

 

 A religiosa dialoga com a imagem personificada e a recebe com naturalidade, 

conversam animadamente e ambas dirigem-se para o quarto de Manela. Já na rua, em frente 

ao convento, após soltar a moça, a Santa desaparece e surge uma “negra, vestida com trapos 

cor de vinho, bonita como o quê” (p.306). Esta, “sorriu para Manela, lhe entregou o eiru feito 

de crina de cavalo e se desvaneceu” (p. 306).  

 As personagens humanas envolvidas na cena não demonstram surpresa, espanto ou 

medo. Todas compreendem o que se passa e aceitam as ações do fantástico, porque convivem 

com tais acontecimentos mítico-sacrais que também são acionados como forma de 

conhecimento. 

No que diz respeito à questão das fronteiras inseridas no texto, é importante observar 

um outro aspecto, aquele que une os antigos sedentarismos culturais, étnicos e religiosos. 

Nas palavras de Bauman (2001, p. 20), 

 

ao longo do estágio sólido da era moderna, os hábitos nômades foram mal 
vistos. A cidadania andava de mãos dadas com o assentamento, e a falta de 
“endereço fixo” e de “estado de origem” significava exclusão da 
comunidade obediente e protegida pelas leis, freqüentemente tornando os 
nômades vítimas de discriminação legal, quando não, de perseguição ativa. 
[...]. No estágio fluido da modernidade, a maioria assentada é dominada pela 
elite nômade e extraterritorial.  
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Como metáfora dessa inerente mobilidade, como expressão de um espaço intersticial 

onde as binaridades mesclam-se, infiltram-se nas fissuras da concepção hierárquica criadas 

para erigir ordens e obediências, pode ser lida a narrativa amadiana. 

 Na situação inicial da obra, percebe-se um espaço para a metaforização e para idéia 

de trânsito adquirido pelos objetos, práticas, identidades e culturas na pós-modernidade. 

 Ao utilizar o título A travessia, Jorge Amado imprime ao texto a idéia de fronteira, 

de entrelugar (SANTIAGO, 2000) e cria, aos olhos do leitor, a perspectiva de passagem, de 

trânsito, de transformação, haja vista esse percurso ocorrer no meio aquático. Desse modo, 

consegue representar a movência da fronteira não pelo entendimento da diferença, mas como 

possibilidade de novas aquisições e de amplas infiltrações. 

Aos cuidados do casal de saveirista, a valiosa imagem sacra deixa Santo Amaro da 

Purificação a bordo do saveiro “Viajante sem porto”, rumo à cidade de Salvador, sob as 

ratificações do vigário local Padre Teodoro: “_Velem por ela durante a travessia, sobretudo 

façam atenção na foz do rio, as águas são volúveis e o vento sopra forte. Deus que os 

acompanhe” (p. 4). 

Duas alusões ao espaço fronteiriço e à imprevisibilidade a ele inerente são inferidas 

nesses diálogos em que a referência ao nome da embarcação “Viajante sem porto” e a 

volubilidade das águas, que conduzem à incerteza e ao inesperado, são dados marcantes para 

construir a idéia de fluidez e intercâmbio, sem, para tanto, desconsiderar as reviravoltas e 

tensões que essas hibridações podem desencadear. 

 Por sua vez, o caráter móvel da água permite ser associado a uma representação das 

instabilidades a que estão sujeitos os seres à era da modernidade tardia. 

Mircea Eliade (1991), ao estudar o simbolismo oriundo dos meios aquáticos, adverte 

que as águas são fons e origo, são reservatórios de todas as possibilidades de existência; elas 

precedem toda a forma e sustentam toda a criação. O contato com as águas supõe sempre uma 

regeneração e renascimento, porque dissolve o antigo e faz nascer algo novo. 

Desse olhar, compreende-se a travessia de Santa Bárbara pela água, a bordo de uma 

embarcação intitulada “Viajante sem porto” como representação das descontinuidades vividas 

na fronteira, um lugar de ambivalências do qual um novo pode emergir, conforme acontece. 

Ainda, é relevante a associação feita pelo narrador da imagem da santa, de pé na 

popa da embarcação: “Ali, de pé, a majestosa efígie da santa católica semelhava carranca de 

barco, votiva figura de proa, entidade pagã e protetora” (p. 4). 

No lugar de fronteira, no espaço aquático, à frente da embarcação, a imagem 

desvela-se da simbologia tradicional e adquire a imprevisibilidade advinda do meio 
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fronteiriço no qual se encontra e com quem estabelece uma negociação. Rio, água, carranca e 

imagem fundem-se na formação de um ícone que não é somente a Santa Bárbara do 

catolicismo, mas também a reunião dela com elementos de cunho pagão relegados ao 

folclórico, ou popular. 

Ao chegar a cidade, o inesperado acontece: a imagem transfigura-se em orixá,  

infiltra-se em direções desconhecidas e percorre caminhos inesperados, indo a lugares, e 

entrelugares, negando-se a se dirigir aos espaços que a tradição lhes reservou, essencializando 

a condição sui generis do indivíduo na modernidade fluida em que, “ser moderno passou a 

significar, hoje em dia, ser incapaz de parar e ainda menos de ficar parado” (BAUMAN, 

2001, p.37). 

Outra leitura possível reside na visualização do cais de Salvador como um espaço 

mediador, de passagem, de transformação: um “entrelugar” (SANTIAGO, 2000) que permite 

a entrada num espaço in-between (BHABHA, 1998): a cidade, ambiente marcado pela 

emergência de novas práticas de discursos e saberes locais em articulação com os 

globalismos, ou um espaço no qual o popular, o culto e o massivo se misturam, ao mesmo 

tempo em que as identificações religiosas tendem a sofrer as descontinuidades promovidas 

por um ambiente híbrido. Conforme Bhabha (1998, p. 24), “a fronteira se torna o lugar a 

partir do qual algo começa a se fazer presente em um movimento não dissimilar ao da 

articulação ambulante, ambivalente, do além”. 

É nessa perspectiva de rearticulação ambígua que a imagem de Santa Bárbara, quando 

por ocasião do desembarque no cais da capital baiana, assume uma nova condição: a do orixá 

Iansã, sem, contudo, abandonar a identificação católica, vivenciando a condição híbrida, 

móvel, nômade. Desse modo, a própria identidade da imagem-santa-orixá é pautada no 

entrelugar contingente e hífen que inova e interrompe as expectativas, que mais une do que 

separa.  

 

4.3 Entre o culto e o popular: por uma poética da relação impressa na diegese 

 

O estudo sobre a hibridação como processo absorvente das interconexões entre 

etnias, religiões e culturas, fomenta a observação de que, na conjuntura pós-moderna, 

intercâmbios e trocas apontam para  a fragilidade dos conceitos clássicos nos quais os estudos 

sobre cultura e arte ancoravam as suas análises, definindo espaços intransponíveis, 

supostamente impenetráveis. 
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Legado dessas abordagens binárias é a noção de níveis culturais. Esta, por sua vez, 

legitima a existência, no interior da própria cultura, de uma gama de valores aceitos como de 

elite, apropriados e cultos, outra tendência que engloba os saberes tradicionais, folclorizados e 

arraigados à repetição ritualística, uma terceira categoria de saberes desvalorizados, aptos a 

serem modelados e suprimidos pela ação de um grupo portador da verdade, capaz de agenciar 

a cultura adequada. 

 Concepções desarticuladas e segmentadas da cultura têm a sua gênese nos debates 

iluministas, quando as questões culturais se aliam ao evolucionismo e criam o entendimento 

de práticas mais evoluídas ao lado de outras atrasadas ou primitivas. Destarte, a aproximação 

da cultura e da civilização, durante o século das luzes, não foi uniforme. Existiram, 

simultaneamente, duas correntes de pensamentos contrapostas. 

Num primeiro momento, foi possível conceber a cultura como “medida” de uma 

civilização, como condição artificial do comportamento humano moldando a natureza. Assim, 

“a cultura permite avaliar, comparar e classificar civilizações” (CHAUÍ, 1989, p. 12). 

Posteriormente, formulou-se a cultura como essência e interioridade espiritual, sentimento e 

imaginação, vida comunitária e espontânea, o primitivo, a tradição sem artifícios. Duas visões 

antagônicas que embasam as concepções de cultura popular e cultura de elite, a noção de 

popular como tradição ou a idéia de popular como o desprovido do culto e passível de recebê-

lo, de incuti-lo. 

Por compreender a cultura contemporânea pela ótica da hibridação e fusões 

constantes em inumeráveis campos, entendem-se as ações narradas, as ambientações e a 

realidade ficcional em que estão inseridas as personagens da trama, como representação de 

processos híbridos. Neles o caráter binário assumido em obras anteriores abre espaço para a 

profusão de contatos, para a apreciação dos mecanismos de reconversão simbólica. 

Fundamentado na desconstrução do popular, enquanto expressão arraigada ao 

folclórico e à originalidade primeva, o texto em análise é representante dessa fragilidade 

conceitual, pois aproveita para demonstrar a feição híbrida que envolve as realizações 

culturais de um povo sujeito à condição fronteiriça ou a situações de diáspora. 

Um dos primeiros referentes à hibridação da cultura no que toca as fusões entre o 

popular e o culto, ao saber do centro e da elite mesclando-se ao saber do povo, faz-se no 

subgrupo Procissão de Manela (p.43), espaço onde o narrador mostra-se consciente a respeito 

das modificações sofridas pela procissão do Bonfim, festa tradicional do calendário católico e 

candomblecista baiano, abrindo mão de representá-la como tradição, na medida em que 

demonstra as novas configurações da festividade, a princípio, religiosa. 
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A festa do Bonfim é de origem controversa. Estudiosos não entram em consenso 

quanto ao início ou o motivo que justifique a mistura entre ritos católicos e outros de matriz 

africana interpenetrados nos dias atuais. Porém, é de conhecimento comum que a fundação da 

Igreja do Bonfim aconteceu em meados do século XVIII quando um oficial da Armada 

Portuguesa, Teodósio Rodrigues de Farias, trouxe de Lisboa uma imagem de Cristo 

crucificado. Ao chegar à Bahia, a imagem foi conduzida em grande procissão à Igreja da 

Penha, em Itapagipe, no ano de 1745 e, nove anos depois, ganhou seu próprio templo, na 

“Colina Sagrada”, local que passou a ser território de peregrinações, em virtude dos poderes 

miraculosos atribuídos ao Cristo, popularizado como “o Senhor do Bonfim.” 

De acordo com Ott (19--) a igreja do Bonfim da Bahia é uma espécie de “filha” ou 

“enxerto” de um santuário português da cidade de Setúbal, onde se nutria o mesmo culto ao 

Cristo na cruz desde o ano de 1669. O rito da cidade lusitana misturava-se à crença ao Jesus 

crucificado com homenagens a Santo Antônio de Pádua e a São Gonçalo do Amarante, 

divindades conhecidas como casamenteiras e protetoras das viúvas. A mistura de deidades, 

por sua vez, também foi configurada no santuário baiano. Para o estudioso, 

 

Em 1804, a Irmandade do Senhor do Bonfim permitiu às devotas de São 
Gonçalo do Amarante colocar uma imagem deste santo na igreja. [...]. Essas 
devotas de São Gonçalo do Amarante faziam procissões pomposas na igreja 
do Bonfim, depois de 1804. Iam vestidas de branco e seguravam nas mãos 
uma vela. As novenas, anteriores à festa de seu santo, durante o século XIX, 
tornavam-se cada vez mais concorridas, rivalizando com as do Senhor do 
Bonfim. [...]. (Op.cit, p. 36) . 

 

 

Realizada anualmente em janeiro, na segunda quinta-feira depois do dia de Reis (dia 

06), o ponto máximo da festividade consiste na lavagem das escadarias que dão acesso ao 

santuário. Para Bonfim (2000), é justamente no ano de 1804 que se tem notícia da primeira 

lavagem de significado também controverso. 

Segundo Bastide (1971), a cerimônia original deu-se como pagamento de uma 

promessa feita por um português sobrevivente da Guerra do Paraguai, cujo voto era lavar as 

escadarias, caso voltasse vivo. A solenidade repetiu-se ano após ano até que os escravos 

começaram a tomar parte da celebração tendo em vista a cosmogonia africana entender os 

deuses com seres dotados das mesmas necessidades e costumes dos humanos. Portanto, é 

comum, entre os negros, ofertar-lhes alimentos, lavar-lhes os objetos sacrificiais com óleo de 

dendê, sangue ou água. Por conta da semelhança, incorporaram à lavagem do Bonfim aos 

ritos de matriz africana. 
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Já para Câmara Cascudo (1979), trata-se de uma reprodução das Compitais romanas 

e das Panatenéias gregas. As primeiras, festividades em honra dos deuses Lares, protetores 

das encruzilhadas, as segundas, em homenagem à deusa Minerva. Em ambas, prevalece o 

costume de lavar as imagens, os altares e os símbolos das divindades. Esses cultos arcaicos 

teriam influenciado tanto a cultura religiosa portuguesa como a africana. 

É novamente Ott (19--) quem traz uma interpretação bem peculiar em se tratando da 

mistura entre o catolicismo e os ritos africanos na Festa do Bonfim. O autor apresenta uma 

noção negativa do candomblé e acredita que os negros africanos identificaram nos santos 

Gonçalo do Amarante e Santo Antônio de Pádua elementos e atributos semelhantes ao de 

Oxalá, orixá responsável pela criação do homem, pela fertilidade.  

No ensaio A transformação do culto da morte da Igreja do Bonfim em santuário 

de fertilidade (19--), o autor expõe as analogias entre os santos católicos cultuados, a partir 

de 1804, e a mitologia iorubana. Conforme explica, Oxalá e às divindades cristãs tinham 

muita coisa em comum, no caso do orixá africano, ele é um dos deuses mais importantes por 

conta da criação do homem que Olorum deixou a seu cargo e, por esse aspecto, é a segunda 

divindade mais importante depois do “Ser Supremo”. Por conta disso, é associado a Jesus 

Cristo, segunda pessoa depois de “Javé”, na compreensão cosmogônica cristã.  Além dessa 

analogia, como elemento simbólico, usa um cajado falocêntrico: o Opaxorô, também 

chamado de “pauxorô” numa visível referência à fertilidade do sêmen, por sua vez associado 

ao choro, à chuva. Na extremidade de sua insígnia, situa-se um pássaro representante da 

“tomada de poder”, do controle do feminino, já que essa ave simboliza as feiticeiras 

ancestrais. 

No caso dos santos portugueses, a missão de arranjarem casamento e assim, 

propiciarem, de certo modo, à fertilidade, os torna semelhantes a Oxalá. Acrescente-se ainda, 

os símbolos das divindades cristãs: bastões e campanhias “distintivos bem parecidos; cobertos 

com o manto cristão ninguém descobre o significado” estando aí a gênese do ritual de 

peregrinação à Colina Sagrada ela, por si só, um símbolo fálico.  

Outra interpretação possível diz respeito ao sacrifício dos escravos que eram 

obrigados a lavar as escadas para a chegada de seus donos. Como gratidão pela liberdade, a 

subserviência eterna ao Senhor do Bonfim. 

Para o povo de santo, o ritual de lavagem das escadarias do Bonfim é explicado 

como uma espécie de repetição de um dos mitos de Oxalá, Oxalufã, o Oxalá velho que, 

devido às peraltices de Exu, sujou-se com carvão e óleo de dendê e foi preso, no reino do 

filho Xangô sendo reconhecido por Oxóssi, anos depois. Tratado com as honrarias que um rei 
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merece, recebeu banhos com água perfumada que limparam toda sujeira e lhe devolveram a 

integridade. Daí o mito das águas de Oxalá, do sentido de renascimento, rejuvenescimento e 

limpeza que os fluidos aspergidos no público possuem.  

Atualmente é uma das festas mais concorridas do calendário turístico de Salvador, 

mas houve épocas em que tentativas de separação entre o ritual do candomblé e a sacralidade 

católica se concretizaram.  

Até a década de 50 as baianas podiam entrar na Igreja onde lavavam o chão e 

enfeitavam os altares com flores perfumadas. Dessa década em diante, o clero limitou a 

lavagem apenas ao adro (BONFIM, 2000). 

Longe das manifestações iniciais, onde o caráter sagrado era dominante, a Festa do 

Bonfim, representada pela narrativa, configura inovações e misturas que dão conta, pela 

literatura, das modificações no ritual. Tais mudanças são representadas como oriundas da 

bricolagem do catolicismo europeu com os cultos africanos e, na atualidade, das influências 

dos recursos midiáticos e tecnológicos que engendram inesperados processos de reconversão. 

Compreendem-se por reconversão (CANCLINI, 2006) as estratégias mediante as 

quais determinados grupos convertem as suas práticas com o objetivo de inseri-las novamente 

em circuitos extrapoladores do local e agenciadores do global, o transnacional.  

 A hibridação, por este enfoque, permite que o capital simbólico e cultural 

(BOURDIEU, 2004) agrupado em tradicional, folclórico ou de elite sofra reconversões na 

contemporaneidade, uma vez que, nesse contexto, essas práticas entram em relação. 

A representação e detalhamento dado à festa do Bonfim demonstram a tomada de 

consciência desses fluxos a interferir e impulsionar a festividade rumo a novas e inevitáveis 

modificações que forçam a tradição, o culto e o massivo a se hibridizarem. 

Quando o autor ambientaliza algumas ações na Festa do Bonfim151, a priori, elege 

um híbrido, pois festas, celebrações e feiras são espaços em que os processos de hibridação 

são constantes, 

 

Da igreja da Conceição da Praia, junto ao elevador Lacerda, até a Basílica do 
Bomfim, na Colina Sagrada, a distância medeia dez quilômetros, um pouco 
mais um pouco menos, depende da devoção e da cachaça. Milhares de 
pessoas, o cortejo é um mar de gente, estende-se a perder de vista. 
Automóveis, caminhões, carroças, jumentos enfeitados com flores e 
folhagens, levando ao dorso barris repletos: não pode faltar água-de-cheiro. 
Nos caminhões grupos animados, famílias inteiras, blocos e afoxés. Músicos 

                                                 
151 A ortografia Bonfim, com “n”, diz respeito à forma usual encontrada em artigos sobre o evento. O termo 
Bomfim, com “m”, será utilizado para transcrever os fragmentos da obra analisada em que o autor faz uso de tal 
grafia. 
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empunham seus instrumentos: violões, acordeons, cavaquinhos, tamborins, 
berimbaus de capoeira. Compositores e cantores populares: (...). Uma loira – 
norte-americana, itálica, paulista? – vem correndo, beija-o na face negra e 
linda (p.45).  

 

 

Pelo viés da hibridação, observa-se que os bens simbólicos e culturais de um 

determinado grupo sofrem alterações e são impelidos a diversos tipos de transmutação graças 

à dinâmica econômica, social e institucional do poder cuja interferência modifica esses 

sistemas. De acordo com Bonfim (2000, p. 2), 

 

A partir de 1998 a parte carnavalesca da festa sofreu uma intervenção 
imposta pela Prefeitura Municipal e pela Arquidiocese de Salvador que, 
numa tentativa de defender as tradições históricas da festa, promoveram um 
afastamento dos trios elétricos e caminhões de blocos alternativos que 
acompanhavam o cortejo desde a Avenida Contorno, muitas vezes sequer 
chegando à metade do percurso e de certa forma desviando ou 
desvirtualizando o caráter religioso do dia, promovendo um mini-carnaval 
com direito a todos os excessos que lhe são peculiares.  

 

 

Se a obra de Jorge Amado foi publicada em 1888 e pensada em fins da década de 

sessenta, ela retrata bem a época em que a festa sofreu as maiores hibridações, instante em 

que as próprias concepções religiosas abrem espaço para outras vivências desestabilizadoras 

do tradicional. A narrativa de Amado representa, pela ficção, essas interpenetrações das 

noções de popular, culto e massivo, do religioso X profano, ao passo que constrói uma trama 

onde a hibridação se faz sentir. Trama em que as noções de tradição e a tentativa de conter as 

interpenetrações dos campos culturais dão espaço à visualização da mistura. Como se o autor 

quisesse afirmar que é impossível “tolher” ou controlar as imprevisibilidades do povo. 

Alguns, como no caso o clero e a prefeitura, podem interpretar essa mudança como 

um processo lento de homogeneização cultural em prol do modelo ocidental, em que os 

paradigmas tradicionais são perdidos. Outros, como o narrador de O sumiço da santa, 

consideram que esta é “a forma pela qual os povos dessas áreas obtêm acesso à 

‘modernidade”, adquirem os frutos de suas tecnologias e o fazem, até certo ponto, em seus 

próprios termos. Relembrando Hall (2003, p. 60), “no contexto global, a luta entre os 

interesses ‘locais’ e os ‘globais’ não está definitivamente concluída” e taxar tais mudanças de 

boas ou más é, no mínimo, uma precipitação. 
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Em face desse processo de mudança, o narrador alude à Festa do Bonfim a partir das 

variadas transformações a que este antigo ritual está sujeito. Para tanto, abandona o tom de 

resistência ou de valorização da mestiçagem como produto e expressão do nacional e passa a 

relatar a feição rizomática, indeterminada e transitiva inerente à contemporaneidade, presentes 

na festa. 

Sem exaltar o popular ou meramente o exótico, descreve as influências da economia, 

dos meios de produção, as interferências do turismo e da globalização impulsionando a 

celebração a rumos inesperados. 

O subgrupo intitulado O vôo da andorinha (p. 56), traz as traduções culturais que 

ocorrem na festa de modo imprevisível e em vários aspectos: “O dom de fazer a festa mesmo 

em tão calamitosas condições, próprio e exclusivo de nosso povo, é mercê de Senhor do 

Bomfim e de Oxalá: os dois juntos somam um, o Deus dos brasileiros, nascido na Bahia” (p. 

56). O capítulo Procissão de Manela (p. 43), por sua vez, discorre sobre a condição diaspórica 

própria dos dois santos celebrados: 

  

Chegado de Portugal, ao tempo da colônia, no voto aflito de um náufrago 
lusitano, Nosso Senhor do Bomfim; chegado da costa da África, ao tempo do 
tráfico dos negros, no lombo em sangue de um escravo, Oxalá. Sobrevoam a 
procissão, encontram-se no seio das baianas, mergulham na água-de-cheiro e 
se confundem, são uma única divindade, brasileira  (p. 46). 

 

 

 Pela leitura do fragmento, torna-se evidente que o posicionamento do narrador é 

contrário à separação entre o rito católico e aquele de matriz africana, porque as duas 

divindades, aqui no Brasil, na “zona de contato” são apenas uma, misturam-se, interpenetram-

se formando um terceiro que é Oxalá/Senhor do Bonfim. A noção de sincretismo como 

disfarce ou como assimilação é desconstruída, ao passo que surge uma nova divindade, um 

diverso que se diferencia do mesmo, pela originalidade do povo. 

Outro aspecto interessante visualizado na representação da festa concentra-se na 

questão alimentar. A partir dos processos de hibridismos verificados na alimentação 

comercializadas na festa, observa-se uma reconversão, já que a comida de santo, antes 

específica de rituais, transmuta-se em mercadoria, consegue sobreviver em meio às 

influências e infiltra-se em escalas transnacionais. 

Conforme Costa Lima (2006), a cozinha ritual e religiosa de matriz africana 

consolidou-se no Brasil a partir do século XVIII, em consonância com os processos de 

organização dos candomblés e da vinda de escravos do Sudão para as zonas urbanas. Não que 
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antes a influência do cardápio africano não estivesse presente à mesa do brasileiro152, mas a 

relação do alimento com a sacralidade cosmogônica é fortalecida pela organização dos 

terreiros e pela possibilidade de se “alimentar” os orixás, os inquinces bantos e os voduns 

jejes com as iguarias específicas prescritas pelos mitos, divulgadas pelas sacerdotisas, 

criadoras das chamadas: “cozinhas dos deuses” (BASTIDE, 2001), (QUERINO, 1988). 

Na cosmogonia queto-nagô, sabe-se que cada orixá possui, assim como cores, tabus e 

instrumentos especiais, preferência por um tipo de alimento preparado de acordo com 

algumas prescrições, segundo presa um relato mítico. Depois de pronta, a iguaria é 

compartilhada pelos filhos e orixás que recebem a oferenda contendo as partes preferenciais 

do alimento.  

No fragmento a seguir, referências às alimentações rituais são realizadas e a 

demonstração do caráter comercial que agora possuem, distanciam-no do sentido sagrado, 

  

Nos tabuleiros olorosos, os acarajés, os abarás, o peixe frito, os caranguejos, 
a moqueca de aratu envolta em folha de bananeira, o acaçá de milho. Nas 
barracas atulhadas, ruidosas, as comidas de coco e de dendê: caruru, vatapá, 
efó, as diversas frigideiras e as diferentes moquecas, tantas!, galinha de 
xinxim, arroz de hauçá. A cerveja bem gelada, as batidas, o caldo de 
lambreta, afrodisíaco incomparável. (...), as barracas não davam abasto à 
clientela vasta e voraz (p. 56). 
 

 

O acarajé, por exemplo, é um prato integrante da “cozinha dos deuses” preparado 

especialmente para Iansã. O ingrediente principal do prato é o feijão branco (fradinho), moído 

e misturado ao dendê ao camarão e à pimenta. No rito sagrado, é a oferta do filho-de-santo à 

Oyá em alusão aos nove filhos da divindade. Donde o nome Iansã: mãe dos nove filhos. No 

ritual nagô, os acarajés são servidos em número de nove. 

 O caruru, por sua vez, é um prato ritual dos Ibejis, orixás gêmeos. Preparado com 

quiabos, camarões, cebola e dendê, hoje em dia é uma das comidas mais comercializadas na 

Bahia e, metonimicamente, é utilizado para nomear qualquer festa dada pelos adeptos do 

candomblé em homenagem a qualquer orixá. 

Ou seja, os alimentos sagrados convivem com a cerveja, com as batitas e caldos 

afrodisíacos escapando dos “assentamentos” dos orixás rumo às leis de mercado, pois nesse 

plano alimentar, o lugar ou o contexto tradicional do consumo da comida, que no culto 

                                                 
152 Gilberto Freyre (2004), por exemplo, em Casa Grande & Senzala, descreve essa interpenetração. 
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africano centrava-se “no peji”, no padê e no bori realizados no terreiro, são agora oferecidos 

nas barracas de ambulantes com fins lucrativos e “tudo pela hora da morte” (p. 56). 

De certa forma, O sumiço da santa se ocupa em representar um contexto da 

realidade de rearticulações aos mecanismos culturais. Percebe-se uma reorganização das 

particularidades alimentares dos orixás em prol da comercialização agenciadas pelo momento. 

Assim, ao mesmo tempo em que os saberes locais sofrem as influências dos mercados globais 

em novas configurações, estes tendem a sofrer as influências desses saberes, conforme se 

esclarece na compra de produtos que conseguem uma maior infiltração e passam a ser 

preparados para fins diferentes: “Capitães da areia atravessavam a multidão mercando fitas do 

Bomfim, medalhas e breves, santinhos coloridos, figas e patuás. Numerosa freguesia de 

turistas acorria alvoroçada e turbulenta” (p. 56).  

O tradicional, antes visualizado como atraso ou folclórico, conforme preconizava as 

concepções evolutivas da modernidade, agora é revitalizado e modifica-se para sobreviver. “A 

tradição funciona, em geral, menos como doutrina do que como repertório de significados. 

Cada vez mais, os indivíduos recorrem a esses vínculos e estruturas nas quais se inscrevem 

para dar sentido ao mundo, sem serem rigorosamente atados a eles em cada detalhe da sua 

existência “(HALL, 2003, p. 74). 

Ainda com referência à festividade, é pertinente observar a hibridação que ocorre no 

nível musical, da dança e do mercado imobiliário. No primeiro, os ritmos utilizados se 

misturam, bem como as coreografias que vão do fox, ao rock, do bolero ao axé, do samba ao 

tango, 

 

O cortejo ondula ao sabor da música dos trios: hinos religiosos, cantigas de 
preceito, sambas e frevos de carnaval. O acompanhamento cresce pelo 
caminho, avoluma-se a multidão: desaba gente pelas ladeiras, esvazia-se a 
feira de São Joaquim, desembarcam retardatários dos ferry-boats e das 
lanchas, chegam nos saveiros. Quando a cabeça da procissão atinge o sopé 
da ladeira, na colina, no trio elétrico de Dodô e Osmar uma voz se eleva, 
conhecida e amada – o silêncio se faz, o cortejo se detém, Caetano Veloso 
entoa o hino ao Senhor do Bomfim (p. 46). 
 

 

Aqui, o narrador parece entender a música como território de possibilidades, espaço 

propício para interpenetrações em “zonas de contato”, porque as preferências musicais 

descritas são variadas, os ritmos são justapostos e desconstroem as fronteiras entre o erudito e 

o popular. Não se pode traçar uma origem e nem tampouco erigir uma tradição. Nenhuma 
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pureza ou saudosismo são permitidos, porque todos estão presentes de alguma forma. Nas 

palavras de Hall (2003, p. 38): 

 

A proliferação e a disseminação de novas formas musicais híbridas e 
sincréticas não pode mais ser apreendida pelo modelo centro/periferia ou 
baseada simplesmente em uma noção nostálgica e exótica de recuperação de 
ritmos antigos. É a história da produção a cultura de músicas novas e 
inteiramente modernas da diáspora – é claro, aproveitando-se dos materiais e 
formas de muitas tradições musicais fragmentadas. 
 

 

 Outro exemplo de reconversão se dá quando o narrador descreve as mudanças do 

mercado imobiliário. Na narrativa, há uma referência aos aluguéis de palhoças e choupanas de 

pescadores a estrangeiros e veranistas e isso demonstra novas configurações do local com o 

global de certa forma, exemplificando que, na contemporaneidade, a “lógica do mercado” 

extrapola os espaços e adentra nos antigos compartimentos da sacralidade.  

Nesse víeis, observa-se a participação na festa não mais exclusiva à religiosidade. 

Nela estão presentes, vendedores, turista, motoristas, políticos. Os últimos “malta de 

demagogos, candidatos nas próximas eleições, percorre os quilômetros na paleta, distribuindo 

abraços, sorrisos e palmadinhas nas costas dos possíveis eleitores” (p. 46). 

Para Canclini (2006), os signos e espaços da elite e/ou do popular se massificam e se 

misturam entre si graças à internacionalização do mercado e as leis globais do capitalismo e 

as manifestações artísticas não se eximem dessa hibridação. 

Finalmente, a narrativa de Amado parece ratificar uma representação da Festa do 

Bonfim que não se encontra nos moldes tradicionais, não mais existindo de forma isolada ou 

desarticulada de outros âmbitos, porque nela, os bens simbólicos se hibridizam. 

 Por ser uma festa tradicional esperava-se que resguardasse as características 

inerentes a essa celebração, porque “as festas, originariamente, são ocasião para o encontro, 

para a convivência, em que toda a comunidade participa do trabalho, mas também da comida, 

da música e do baile com o propósito de fortalecer os vínculos de identidade e coesão da 

comunidade” (RAMOS GALÍCIA, 1993 apud DE GRANDIS, 1995). 

 Nota-se, contudo, que a representação da Festa do Bonfim rearticula e problematiza 

essa definição, pois aparece como espaço onde desconhecidos interagem e quebram a essência 

comunitária, porque surge como marco de consumo e promoção comercial, sem esquecer que 

conta com os meios de comunicação de massa para difundi-la, promovê-la num processo de 
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marketing. Como por exemplo, a transmissão da lavagem feita pelos telejornais e é por ela 

que Adalgisa visualiza Manela. 

Outra alusão aos mecanismos de trânsito agenciado pelos capital artístico e cultural 

na contemporaneidade se faz presente quando a imagem de Santa Bárbara se nega, mesmo 

que momentaneamente, a ingressar ou permanecer confinada num espaço destinado à cultura 

de elite: o museu de arte sacra da cidade. 

Os museus tradicionais são espécie de depósitos e, ao mesmo tempo, de palco para 

que o patrimônio histórico-cultural de uma nação seja exibido com objetivo de reproduzir os 

regimes semióticos organizados pelos grupos hegemônicos (CANCLINI, 2006). 

A narrativa em análise desenvolve uma crítica ao tipo de museificação ancorada na 

perspectiva moderna de arte que distribui os objetos em lugares específicos e visa a “uma 

classificação rigorosa das coisas, e das linguagens que falam delas e sustém uma organização 

sistemática dos espaços em que devem ser consumidos. Essa ordem estrutura a vida dos 

consumidores, prescreve comportamentos e modos de percepção supostamente “adequados”  

(CANCLINI, 2006, p. 301).  

A pós-modernidade contextualiza a interpenetrações de espaços, a transgressão aos 

modelos, os cruzamentos dos campos e as interconexões entre a arte, o mercado, a estética, a 

comunicação, enfim, a diversidade de práxis. “O hibridismo marca o lugar dessa 

incomensurabilidade” (HALL, 2003) e nega à sistematização. 

Em O sumiço da santa, Jorge Amado dá um tom de comicidade aos preparativos 

realizados pelo diretor do “Museu de Arte Sacra da Bahia”. A intensa soberba conferida à 

personalidade de Dom Maximiniano, que se vê como “especialista” em arte, representa a 

crítica ao pressuposto de existirem habilidades e competências para tratar os objetos artísticos. 

Ao mesmo tempo, permite a reflexão sobre a suposta autonomia do campo artístico difundida 

como projeto da modernidade, e um questionamento à institucionalização do campo, 

conquanto problematize a apreciação artística enquanto saber de especialistas. 

Para Canclini (Op.cit.), a institucionalização do campo artístico, bem como a suposta 

autonomia consistiram em projetos a serem desenvolvidos pela modernidade e que agora são 

vistos como questionáveis, haja vista as incoerências essenciais que concentram. 

Ao analisar teóricos da modernidade que celebravam a imanência artística, Canclini 

observa que “enquanto os teóricos e historiadores exaltam a autonomia da arte, as práticas do 

mercado e da comunicação massivos – incluídos às vezes os museus – fomentam a 

dependência dos bens artísticos de processos extra-estéticos”. 
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Assim, a própria “Exposição de Arte Sacra”, para acontecer e ganhar o aval almejado 

pelo “perito”, “especialista”: Dom Maximiliano, necessita da interferência direta dos meios 

massivos, o que expõe a fragilidade dessa suposta autonomia. 

Nos paradigmas da modernidade, a autonomia da arte gera campos especializados, 

cujo exemplo na narrativa é o diretor do Museu Dom Maximiliano von Gruden, ao passo que 

a distancia do público, erigindo um campo específico para arte e outro para os saberes 

cotidianos. Porém, tais parâmetros são relativizados pelas concepções pós-modernas que 

inserem a arte na “lógica do mercado”.   

No fragmento a seguir, o diretor do Museu parece acenar para a inevitabilidade de 

interconexões entre a arte e os demais campos sociais, ela mesma não se sustentando de modo 

autônomo, 

 

Tendo feito no início da entrevista breves tomadas mostrando o monge, 
ilustre e elegante, cercado de jornalistas, cumprimentando, efusivo, o 
enviado especial da imprensa portuguesa, as equipes de televisão 
preparavam-se para cair fora – o tempo da televisão vale ouro e é medido 
por frações de segundos. Dom Maximiliano necessitou usar muita lábia – e 
lábia não lhe faltava, simpático como quem mais fosse –, oferecer nova 
rodada de uísque, para mantê-los na sala, aos técnicos e às câmeras, por uns 

instantes apenas, meus amigos, a fim de filmar a chegada da imagem que já 

está a caminho, já saiu do cais (p. 14).   
 

 

Salienta-se, pois, a tomada de consciência do religioso ao ver a mídia ora como 

aliada em divulgar a exposição, ora como vilã que pode estragá-la. Ao mesmo tempo, ele, o 

diretor, não se mostra descomprometido com os interesses econômicos, os lucros, as honras e 

promoções que o evento certamente desencadeará. 

Nas palavras de Canclini (2006, p. 56), 

 

a autonomia do campo artístico, baseada em critérios estéticos fixados por 
artistas e críticos, é diminuída pelas novas determinações que a arte sofre de 
um mercado em rápida expansão, onde são decisivas forças extraculturais. 
Ainda que a influência de demandas alheias ao campo sobre o juízo estético 
seja visível ao longo da modernidade, desde meados deste século, os agentes 
encarregados de administrar a qualificação do que é artístico  – museus, 
bienais, revistas, grandes prêmios internacionais – reorganizam-se em 
relação às novas tecnologias de promoção mercantil e de consumo. 

 

 

Infere-se, portanto, que a Exposição de Arte Sacra, organizada pelo especialista 

Honoris Causa Dom Maximiniano von Gruden, está sujeita a inter-relações com os mercados 
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consumidores, com os meios de comunicação massivos. É um evento cuja organização não 

ocorre de forma isolada, mas com base numa intricada rede de fluxos e rizomas. 

Outra vertente peculiar no trato das interpenetrações, no reajustamento do artístico 

em face da contemporaneidade é representada pelos itinerários da imagem de Santa Bárbara. 

Esta, escapa dos funcionários responsáveis pela exposição no museu, transmuta-se no orixá 

Iansã e passa a realizar visitas a diversos lugares da cidade, desenvolvendo um percurso 

imprevisível. 

Nesses termos, a fuga da imagem, a transformação dela em orixá e os lugares 

imprevistos em que aparece, ora como mulata, ora como Santa Bárbara, ora como Iansã, ora 

como Bárbara-Oyá permitem ser lidos como a representação de uma crítica à idéia de fixidez 

artística divulgada pela modernidade e, agora, problematizada pelo pós-moderno.  

A fuga e os outros trânsitos, a definição da imagem da Santa Bárbara como objeto do 

patrimônio histórico nacional, como arte de elite, conota a imprevisibilidade que essa arte 

assume nos contextos hodiernos. Como se a própria arte “culta” tencionasse subverter os seus 

lugares e erigisse novas rotas para transitar. Por outro lado, a noção de patrimônio histórico é 

posta em evidência quando este se desloca da esfera cultural “apropriada” e transmuta-se 

rumo ao inesperado. 

Fomentada no século XIX em consonância ao conceito de nação, o termo patrimônio 

histórico diz respeito a três aspectos fundantes e afirmadores da identidade de um 

determinado povo: 1) o conjunto de documentos e monumentos que celebram a memória 

coletiva, 2) as edificações e símbolos de um passado eleito como tradição; as instituições 

públicas detentoras da administração dos dois primeiros (CHAUÍ, 2006). 

Pela criação do patrimônio histórico, prima-se pela memória coletiva, a priori, a 

memória eleita como digna de ser celebrada, guardada, cultuada. Por outro lado, infere-se que 

a existência desse patrimônio está relacionada à exclusão de outras manifestações artísticas 

delimitadas a diversos campos, exceto o culto. 

Ao desembarcar em Salvador e evitar o ingresso esperado no Museu de Arte Sacra, a 

imagem-orixá, como arte e símbolo de um passado de um povo, dá aos artefatos culturais uma 

dimensão de trânsito. Ao mesmo tempo, o episódio se faz crítica à própria institucionalização 

do objeto artístico, a determinação de “lugares” apropriados à arte, no caso o museu. Salienta-

se ainda, como interpretação ao comportamento da imagem-orixá, a tentativa de exercer 

novos domínios não “apropriados” ou previstos aos objetos artísticos à luz da pós-

modernidade. 
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Assim, a mobilidade imprevista realizada pela imagem, a desobediência por ela 

orquestrada, quando não se dirige aos lugares esperados, aparecem como representação de um 

ato transgressivo aos enquadramentos simbólicos tradicionais. 

Finalmente, após transitar por festas, conventos, ateliês, terreiros e praças, a imagem 

de Santa Bárbara aparece de modo misterioso no museu, a tempo da exposição não ser um 

fracasso e da salvar Dom Maximiliano da “crucificação” perante o público.  

Esta parte do romance, composta por cinco capítulos, lembra a crucificação de 

Cristo, graças à titulação feita em intertextualidade com a Via Crucis, o calvário e ao dia em 

que se realiza: “sexta-feira das paixões”,  

 

Dom Maximiniano von Gruden atingiu o fim do caminho do calvário, ou 
seja, o começo da exposição, era um resto de gente, cadáver a andar para a 
cova, estava lá embaixo. (...). 
Foi quando olhou e viu e não acreditou, não, não era possível o que lhe 
parecia ver. Forçou a vista, ali no ponto exato onde dissera a Mirabeau 
Sampaio que iria colocar a imagem de Santa Bárbara, a do Trovão, na 
entrada da exposição, lá estava ela, a santa magnífica, posta no chão, sem 
peanha, sem andor, igual a uma pessoa viva, a mim e a você. Parecera-lhe 
impossível, teve de beliscar-se para acreditar no que seus olhos viam, abertos 
em lágrimas. Mas já não se espantou, pareceu-lhe normal que Santa Bárbara, 
a do Trovão, lhe sorrisse e lhe piscasse o olho, trazendo-o de volta do 
degredo para estas terras mais sem jeito da Bahia (p. 400). 
 

 

É possível compreender o retorno ao museu como uma representação do momento de 

trânsito em que se encontra a própria modernidade tardia, instante não de seqüência da 

modernidade, mas que tenta rearticulá-la em novas práxis. 

Portanto, é como se a cultura e os campos artísticos, antes relegados ao 

distanciamento, orquestrassem, nos instantes contemporâneos, trânsitos, incursões, rotas 

imprevistas não descartáveis do retorno ao que é tradicional, porém, sem amplas pretensões 

de manter uma possível “originalidade”, porque Santa Bárbara-Iansã transita, viaja, percorre 

rumos inesperados, modifica-se, perde e ganha traços; ao mesmo tempo em que desencadeia 

novas formas de apreciação e recepção de sua imagem.  
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5  A IDENTIDADE-RELIGIOSA  EM FOCO: COMO PERTENCER? 
 
       
 

A ponte reúne enquanto 

 passagem que atravessa. 

 

Heidegger 

 
 

 

 ela valorização do construto religioso africano, muitos críticos se aproximam 

da obra de Jorge Amado, e por conta do preconceito que se projetou ao legado 

cultural afro, os textos com temática religiosa concebidas pelo autor foram visualizados como 

objetos exóticos preocupados, sobretudo, com a resistência da sacralidade iorubá. 

Entretanto, em O sumiço da santa observa-se um movimento contrário à tendência 

de valorizar a identidade religiosa nagô-queto, uma vez que as religiões, as formas da 

sacralidade abordadas comungam com o signo do descentramentos já demonstrados em outros 

níveis romanescos. 

Se toda a obra é um canto de aceitação ao diverso, numa verdadeira “poética da 

relação” (GLISSANT, 2002), as vivências religiosas, o modo de lidar com o sagrado 

desempenhados pelas personagens não poderiam ser diferentes. A hibridação e a 

imprevisibilidade de práticas culturais distintas assumem a atividade do rizoma e se instauram 

na diegese a partir de “ondas” de hibridação iniciadas na temática, eclodindo na linguagem, 

penetrando o gênero, contaminando os paratextos. 

De certa forma, é como se o romance escapasse às classificações maniqueísta-

religiosas assumidas em obras anteriores e buscasse desempenhar os vários papéis religiosos 

que a modernidade tardia procura aproximar.  

Em específico, observa-se o caso das personagens do romance e a relação que 

estabelecem com a religião, porque são oscilantes e constituídas num desorganizar de 

identidades próximas do caráter rizomático (DELEUZE & GUATTARI, 1992) ao passo que 

se distanciam da identidade-raiz, sufocante e distruidora de tudo que a rodeia, e associam-se à 

identidade “compuesta”, quando estabelecem relações, buscas e encontros através de várias 

rotas. 

A identidade é sempre a procura de identificação individual com base em escolhas 

que marcam a diferença de um ser em relação ao outro. Por si só, ela é relacional e depende 

de algo fora dela para se manter e se constituir. Dito de outro modo, é preciso que a diferença 
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seja visualizada para que nasça a consciência identitária do ser.  Símbolos, relações sociais e 

psíquicas estão envolvidas no processo dessa formação, corroborando com a “ilusão” de 

essencializá-la. 

Segundo Woodward (2000, p.11), “A identidade é marcada pela diferença, mas 

parece que algumas diferenças (...) são vistas como mais importantes que outras, 

especialmente em lugares particulares e em momentos particulares  

A formação da identidade esteve sempre relacionada à identidade cultural, ou seja, a 

definição de um ser, em essência, não escapa do diálogo desse ser com o coletivo que com ele 

compartilha um patrimônio como: língua, esporte, religião, gênero, etc. O problema é que as 

antigas ancoragens para o processo de identificação: a paisagem cultural, o gênero, a 

sexualidade, a nação, a racionalidade não mais oferecem os sólidos pertencimentos e nem as 

certezas estabilizadoras (HALL, 2002). Por isso essa idéia de singularidade vai ruindo, em 

face da modernidade “líquida” (BAUMAN, 2001). 

Já se pensou que as identidades culturais e, como conseqüência, as identificações 

religiosas partiam de uma concepção totalizante, centrada em cada sujeito e, que a questão de 

assumi-la, concentrava-se na capacidade de cada indivíduo no uso da razão, como 

característica essencial do humano. Conforme Hall (2002), o sujeito cartesiano, cujo 

fundamento era a consciência e a capacidade de racionalizar sobre um mundo antes 

visualizado pelo pensamento medieval, representa essa percepção. 

Ao passo que as situações diaspóricas, as intensas migrações e os novos fluxos 

agenciados pela modernidade tardia, à era da globalização ocidental, criaram novas e 

imprevisíveis formas de pertencimento, a arcaica compreensão da identificação de um 

indivíduo pautada num essencialismo modelizante passou a ser questionada. Os binarismos, a 

unidade do sujeito não mais se sustentam, haja vista os intercâmbios e os nomadismos a que 

estão sendo impelidos.  

Ainda com Hall (Op cit, p. 9), 

 

Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades 
modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens 
culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia. Raça e nacionalidade, que, no 
passado nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. 
Estas transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, 
abalando a idéia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta 
perda de “um sentido em si” estável é chamada, algumas vezes de 
deslocamento ou descentração do sujeito. 
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À luz das análises fomentadas pela fluidez da modernidade, “fluida”, “nômade”, a 

observação da identidade como mecanismo de construção histórica permeada por relações de 

poder, pôs em xeque a compreensão do individualismo, da autonomia cultural proferidos pela 

ilustração e, trouxe para as discussões, a noção de identidade/diferenciação numa perspectiva 

dialética.  

Desse modo, uma “crise de identidade” começa a acontecer, pois aquilo que se 

pretendia como fixo, coerente e estável é deslocado para o campo da imprevisibilidade e da 

incerteza. Ao mesmo, tempo, reações fundamentalistas, etnocêntricas de pertencimento 

tentam erigem barreiras para proteger as essencializações desestabilizadas que, por sua vez, 

são promovidas pelos contatos entre indivíduos. É a tensão entre o posicionamento “atávico” 

e o posicionamento “compúesto” (GLISSANT, 2002), levando as identidades culturais a 

buscarem o isolamento da diferença, numa atitude de raiz e fixidez ou empreenderem 

travessias e rotas em busca de um caráter relacional, rizomático (DELEUZE & GUATTARI, 

1992). 

 A religião, em essência, é uma construção simbólica que, entre outras funções, serve 

para fundamentar a identidade de determinado ser, porque o “pertencimento” religioso diz 

muito da forma particular de um grupo no que toca à aproximação e à vivência do sagrado. 

Formulação humana, construção cultural, o sagrado se apresenta de modo diverso 

para cada grupo o que faz entender que a “morfologia dessas sacralidades” é inconstante, 

móvel, dinâmica e historicamente construída (ELIADE, 1998), de modo que quase todas as 

dimensões do mundo, visualizadas e compreendidas pelo ser humano, já possuíram o status  

da sacralidade. 

Compreende-se a busca pelo sagrado como característica eminentemente humana, 

pois o homem é o único ser vivo dotado de preocupações e expectativas além da satisfação 

instintiva. Algumas dessas inquietações são espécies de “motores” que impulsionam, 

gerenciam e dão sentido à vida, tocando-o de modo incondicional (TILLICH, 1996). Algo que 

toca incondicionalmente a vida de um ser se torna sagrado para esse ser. 

Conforme Bataille (1993, p. 33), 

 

O animal aceitava a imanência que o submergia sem protesto aparente, 
enquanto o homem, no sentimento do sagrado, experimenta uma espécie de 
horror impotente. Esse horror é ambíguo. Sem dúvida alguma, o que é 
sagrado atrai e possui um valor incomparável, mas no mesmo instante 
parece vertiginosamente perigoso para esse mundo claro e profano onde a 
humanidade situa seu domínio privilegiado. 
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O homem procura a imanência, porque é finito, por que é coisa, mas quer repousar 

no infinito. Nesse, ele vê a hipotética realização de continuidade. Por outro lado, experimenta 

a frustração em não poder alcançar o infinito e precisa representá-lo a partir de simbologias 

que remetam a ele, criadas para suprir os anseios da mente humana. Essa busca pela 

representação do infinito e do incondicional no finito é o que se entende por sacralidade 

(BATAILLE, 1993). 

Eliade (2001, p. 25), quando estuda o sagrado, esclarece que ele “manifesta-se 

sempre como uma realidade de uma ordem inteiramente diferente das realidades naturais. [...]. 

O homem toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta como qualquer coisa de 

absolutamente diferente do profano”. 

A princípio, a manifestação do sagrado, daquilo que toca incondicionalmente o ser, 

parte do pressuposto de uma experiência com o infinito e esta precisa ser revelada a partir da 

sacralização de objetos, locais, ritos e atitudes do mundo finito representam, simbolicamente, 

o incondicional. 

 A fortiori, é plausível inferir que o contato do homem, enquanto ser finito, com o 

incondicional ocorre por intermédio de apetrechos do mundo real simbolicamente dotados do 

status sacro e reveladores do infinito. Nas palavras de Eliade (Op.cit, p.26), as hierofanias, 

aquilo que, enquanto profano, revela algo para além de si mesmo. 

Como a sacralidade implica uma atitude de crença e comprometimento 

incondicional, a forma de que cada grupo se utiliza para viver a sacralidade é marca 

identitário-religiosa, é cosmogonia capaz, segundo cada construto coletivo, de auxiliá-lo na 

comunicação com o “Ser Supremo” ou na repetição de sacralidades reconstrutoras do mundo 

mítico, perdido e utópico buscado pela religião (BATAILLE, 1993). 

Se o comportamento diante do sagrado ou as formas hierofânicas de vivenciá-lo 

encontravam-se marcadas por uma forte naturalização das sacralidades nas práticas 

cotidianas, esse parentesco de integração cósmica perde forças a partir do apogeu das 

sociedades caracterizadas por uma divisão do trabalho e pela produtividade agrícola, porque é 

nesse contexto, que a construção de uma ordem para o sagrado vem a ocorrer. 153 

Interessante observar que a noção de sagrado extrapola o conceito de religião, a 

primeira diz respeito ao modo espontâneo de buscar a transcendência, o segundo resguarda-se 

num caráter de ordenamento e institucionalização das sacralidades. 

                                                 
153 Por não se tornar relevante à análise, dispensa-se o detalhamento das sacralidades primevas  centrado-se nas 
formas pós-modernas de viver o sagrado. 
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O termo religião aparece pela primeira vez no vocabulário romano para se referir aos 

nós de palha que fixavam as vigas de uma ponte, donde o termo pontífice e a metáfora da 

religião como elo, como ponte que atravessa e que une planos distintos. Em Roma, portanto 

surge a idéia de separação entre o sagrado e o profano. 

Houtart (2003, p. 20), reflete sobre a origem do termo e esclarece o posicionamento 

de alguns teóricos, 

 

Cícero propõe outra interpretação. Religio vem de legere, colher, ou 
religere, recolher, o que de acordo com Beneviste, significava retornar 
sobre o fato, refletir. Daí decorre o sentido de respeito, de escrúpulo, de 
cuidado no exercício dos ritos para preservar o equilíbrio harmônico do 
universo. Lactâncio e Tertuliano falam de ligare ou religare: Deus que se 
liga ao ser humano, uma vinculação de piedade com a divindade. 

 

 

Conforme tal entendimento, as formas de viver, de experimentar o sagrado, desse 

ponto em diante, seriam mediadas por instituições que hierarquizavam práticas e seres, 

determinavam ritos, exerciam poder. É a gênese da religião no sentido moderno. 

Com o advento das ciências sociais, com a secularização do conhecimento, as 

práticas religiosas foram alvo da etnologia e o olhar dualista do mundo secular, iluminado 

pelas luzes das verdades estanques, pela busca de uma racionalidade técnica, pela divulgação 

de metadiscursos ortodoxos e, principalmente, pelo apogeu de um eurocentrismo, a religião 

perde força. Porém, não tarda a ressurgir na sociedade contemporânea, em cujo cerne se 

encontra a crítica à validade do conhecimento, objetivo e racional; e à ciência que, agora, é 

desconstruída enquanto verdade absoluta e relativizada pelo subjetivismo que a possibilita. 

Em virtude desse novo “olhar”, por muitos chamados de “pós-modernidade”, os 

meta-relatos são questionados, ao mesmo tempo em que o mundo se abre à diversidade das 

visões e tudo vem a se explicado pelo filtro de uma individualidade que interpreta, 

subjetivamente, longe das amarras institucionais, o mundo. 

No esteio de Houtart (2003), entende-se que a vivência da identidade sagrado-

religiosa na pós-modernidade compreende cinco atitudes específicas: a religião vista como 

fenômeno simbólico particular, religião como rejeição da tutela científica, religião como 

fenômeno da subjetividade, declínio das grandes instituições religiosas, graças ao apogeu da 

dimensão local, religião como escolha. Ou seja, a religião e o modo de viver o sagrado são 

alcançadas de um modo particular, isentas de qualquer noção de hierarquia ou de estereótipos; 

o campo do sagrado explica-se por si só, não necessita do aval da ciência, em última instância, 
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vista como um meta-relato; as escolhas locais, bem como a valorização das práticas regionais 

sobrepõem-se ao que às grandes instituições religiosas determinam e, por fim,  religião vista 

como produto a ser escolhido de acordo com o desejo individual. 

Dentro desse novo quadro, as antigas concepções de pertencimento identitário-

religioso são deveras abaladas cabendo ao crente ou expressar-se pela ótica do fechamento 

identitário, que se fundamenta no atavismo fundamentalista, ou abrir-se aos contatos e 

relações que o momento descortina.   

Pela análise desenvolvida no romance O sumiço da santa: uma história de feitiçaria, 

compreende-se que a percepção religiosa pautada na tradição e numa pureza original africana, 

ou seja, a construção do candomblé como território que reconstruísse, na diáspora, a África 

roubada, abre espaço para o jogo do pertencimento identitário-religioso e das modificações a 

que o “fiel” agencia na contemporaneidade, haja vista as “infidelidades” e o caráter móvel 

assumido pelo homem pós-moderno em relação às escolhas religiosas. 

Em se tratando do posicionamento de algumas personagens perante as identidades 

religiosas acionadas, Jorge Amado intenta representá-las sob a égide do fragmentário, 

confusas entre as escolhas identitário-religiosas que se sobrepõem no espaço narrativo. 

A obra coloca em tensão tanto a cosmogonia queto-nagô como o catolicismo. Entre 

ambas, a certeza de que todo projeto de fixidez tende ao fracasso, na medida em que as 

infiltrações dos campos culturais, a influência dos contatos e a própria vivência pós-moderna 

“forçam” as religiões e seus “fiéis” a variadas identificações que não se excluem, mas que 

convivem entre conflitos, não necessariamente em exclusão, mas em processo de continuada 

hibridação. 

 

 

5.1 Iorubá em descentramento, catolicismo mestiço: entre santos e orixás... 

 
 

A grande mensagem de O sumiço da santa resume-se na frase: não existe fidelidade 

religiosa nos “fiéis” e nem nos símbolos hierofânicos das sacralidades, porque as 

representações religiosas, os ritos e as práticas do sagrado ali expressas são ícones da 

imprevisibilidade adquirida, graças a uma relação entre culturas e realizações do sagrado que 

põem, sob o signo do descentramento, as tradições africanas e católicas. De acordo com 

Capone (2004, p. 21), 
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Ao observar hoje o panorama dos cultos afro-brasileiros, constatamos uma 
extrema heterogeneidade do campo religioso. Cada terreiro possui sua 
própria especificidade ritual, fruto da tradição de que faz parte, mas também 
da idiossincrasia do chefe do culto. Na realidade, a identidade religiosa é 
constantemente negociada entre os atores sociais. As diferenças entre os 
cultos são, portanto, bem menos claras do que pretendem antropólogos e 
adeptos das religiões afro-brasileiras. 

 

 

Ou seja, os antigos aportes religiosos divulgados como “tradicionais” pelos meta-

relatos do campo religioso (BOURDIEU, 2004) não mais se apresentam como discursos 

básicos ou fundamentos para fixação de uma identidade, porque esta obedece aos trajetos pós-

modernos e desenvolve-se numa articulação do caráter religioso oficial com as escolhas e 

projetos individuais. 

Pensada durante a década de sessenta e concluída na década de oitenta do século 

vinte, O sumiço da santa traz para o âmbito artístico o debate quanto à legitimação do 

sincretismo entre os cultos africanos e o catolicismo, visto que a primeira década marca a 

consolidação do candomblé como religião nacional não só de negros, mas de intelectuais e 

pessoas famosas; e a segunda, um momento em que a volta à tradição africana, fomentada 

pela validação da identidade negra, determinava um “dessincretização”. 

A relação entre os cultos de origem africana e o catolicismo europeu em solo 

brasileiro deve ser entendida em etapas. Num primeiro momento, que engloba a chegada dos 

africanos no século XVI até a década de 30 do século XX, as práticas religiosas africanas 

representavam a reterritorialização dos negros em diáspora, definindo-se como práxis 

culturais e códigos religiosos étnicos. 

Para Vainfas (1986, p. 42), 

 

A rigor, nunca houve grande empenho dos senhores na conversão dos 
africanos. Na prática, os padres eram raros nas plantações e os escravos 
tinham pouco contato com curas e capelães. [...]. O catolicismo era 
incompreensível para os africanos, tanto na concepção religiosa quanto no 
formalismo da liturgia, o que se acentuava com o uso do português e do 
latim na maioria das orações. [...]. As condições de conversão eram, assim, 
precárias e os senhores não se interessavam pelo aprofundamento da fé 
católica do escravo. Interessava-lhes, apenas, que o escravo incorporasse a 
noção de humildade do cristianismo e os saudasse do tipo “Sua bênção, meu 
Senhor”, signo de obediência à hierarquia social. Muito mais que a 
conversão, os senhores pretendiam a conservação dos cultos negros, 
instrumento eficaz de socialização do africano, capaz de fazê-lo ajustar-se à 
situação escravista. 
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  Portanto, as religiões de origem afro, num primeiro instante, serviram para 

“religar” o homem africano à pátria-mãe e, posteriormente, quando proibidas e discriminadas, 

passaram a dialogar com os cultos do homem branco a fim de sobreviverem pelo 

branqueamento.154 

Para Martins (2001, p. 31), “a religião dos orixás é a voz da natureza, contada por 

um povo excluído por muito tempo e que, por muito tempo teve vergonha de sua história e de 

suas raízes africanas”. 

A denominação específica de candomblé se dá bem mais tarde. Apesar das práticas 

religiosas terem se desenvolvido desde a chegada dos primeiros africanos, no século XVI, o 

termo só aparece no século XVIII, como atributo aos cultos de negros mais ou menos 

organizados com características próprias, baseados em cumprimento de regras, balizados por 

uma acentuada hierarquia que se estabelece pela transmissão e pela aquisição do 

conhecimento sempre condicionados a um sacerdote.  

De acordo com Barros & Texeira (2000, p. 105), 

 

Independentemente da configuração espacial e das autodenominações que 
se atribuem, os terreiros de candomblé congregam indivíduos que, mediante 
um processo de iniciação adequado a cada caso, são integrados à hierarquia 
sócio-religiosa e ficam ligados por laços de parentesco mítico. Deve-se 
ressaltar que os terreiros se diferenciam entre si através da nomenclatura 
baseada em diferentes rituais e do vocabulário africanizado em suas 
cerimônias religiosas e atividades cotidianas. 

 

 

Na década de trinta, em consonância com a formação de uma identidade nacional 

brasileira, os candomblés começam a sofrer perseguições e a realizarem um processo de 

branqueamento resultante na Umbanda155, religião que se pretende autêntica representação do 

universo religioso brasileiro.   

Como religião, o candomblé queto-nagô é bem recente na Bahia. A formação desses 

terreiros e a consolidação da tendência iorubá datam do século XIX, época em que levas de 

africanos foram transportados da Costa dos Escravos diretamente para os grandes centros 

urbanos do Brasil, principalmente, para a capital baiana.  

                                                 
154 Até 1888, os negros celebravam seus ritos de preferência em locais afastados, somente duas vezes por ano. 
Cf. Guilhermino (2004). 
155 Sobre esse aspecto A morte branca do feiticeiro negro. Cf. Ortiz (1999). 
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A par dessa informação, é possível inferir que as “nações” 156 iorubás são mais 

novas do que as de origem banto, por exemplo, e a influência das primeiras manifestações 

religiosas sobrevivem e infiltram-se no candomblé queto. Conforme Prandi (1997, p. 6), 

 

Na chamada “nação” queto, na Bahia, predominam os orixás e ritos de 
iniciação de origem iorubá. Quando se fala em candomblé, geralmente a 
referência é o candomblé queto e seus terreiros são os mais conhecidos. [...] 
O candomblé queto tem tido grande influência sobre as outras “nações” que 
têm incorporado muitas das suas práticas. [...]. Além do queto, as seguintes 
“nações” também são do tronco iorubá ou nagô : efá e ijexá na Bahia, nagô 
ou ebá em Pernambuco, oio-ijexá ou batuque de nação no Rio Grande o Sul, 
mina-nagô no Maranhão, e a quase extinta “nação” xambá de Alagoas e 
Pernambuco.  

 

Só no início dos anos setenta, o candomblé volta a se estender pelo Brasil  

alimentado pelas tendências da época em criar uma identidade brasileira, a partir do 

reavivamento das origens. Nesse momento, o candomblé, principalmente aquele de maior 

prestígio junto aos intelectuais: o nagô-iorubá, busca uma “africanização”, um retorno à 

suposta origem, o que corresponde à rejeição de todo construto de hibridação com outros 

campos religiosos vividos durante anos de contato. 

Conforme Gonçalves da Silva (2006, p. 156), 

 

Pode-se dizer que a reafricanização em alguns casos, [...], é sinônimo de 
descatolização (retirada de práticas católicas do candomblé), e em outros é, 
sobretudo, além da descatolização, uma radicalização da nagocracia em 
direção a uma desbantualização (incluindo uma descaboclização, isto é, 
uma retirada do panteão das entidades bantos e dos caboclos). Prevalece 
aqui uma iorubanização seja nos moldes brasileiros ou nos africanos.  

 

 

Os debates orquestrados na década de sessenta estendem-se por mais de dois séculos 

e a busca da “tradição” africana ou a manutenção do sincretismo nos terreiros seguiram dos 

axés para o domínio público157.  

O sumiço da santa, publicado no calor desse impasse, evidencia ser impossível 

retornar a uma África mítica, o que seria um atavismo, depois de se desfrutar de um espaço de 

rizoma.  
                                                 
156 A palavra “nação” é utilizada no sentido de qualificadores dos candomblés numa tentativa de se fixar 
diferenças entre os cultos que guardariam as influências de suas nações originais. Cf. Bastide (2001). 
157 Tome-se como exemplo desses debates do ano de 1983, quando realizou-se a II Conferência Mundial da 
Tradição Orixá e Cultura e o Manifesto redigido pelas principais ialorixás dos candomblés mais conhecidos da 
Bahia .  Cf.: Consorte (2006). 
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Desde o título, o entendimento da mistura entre campos religiosos se prenuncia, pois 

se existe uma alusão à santa, denominação das divindades do catolicismo, há também uma 

referência ao feitiço, prática abominada do universo religioso romano e atribuída às feiticeiras 

ancestrais dos iorubás: as Awon Yiá mi.  

Se Jorge Amado inicia o romance alertando sobre uma imagem sacra, objeto 

venerável da idolatria católica, apressa-se em descrever o ícone como portadora de símbolos, 

no caso raios, que o reportam a universos cosmogônicos arcaicos e mais atualmente, às 

divindades de matriz africana.  

A aproximação entre códigos religiosos distintos fundidos numa única obra de arte, 

diz muito do engano em pensar o romance enquanto resistência religiosa em prol do modelo 

africano. 

Porém, não é só o fato de a imagem de Santa Bárbara possuir elementos iorubás que 

faz o ponto de vista religioso assumido ser o da relação entre religiões. Em muitos outros 

momentos o narrador deixa “pistas” que configuram um norte para se pensar na hibridação do 

candomblé queto-nagô não apenas com o catolicismo, mas também com outras religiosidades 

africanas presentes no universo de Salvador, onde se ambienta a narrativa.  Conforme Capone 

(2004, p. 121), 

 

Apesar da existência de uma série de definições que ordenam o campo 
religioso afro-brasileiro, o que constitui o cotidiano desses cultos não é a 
forma “pura” – que representa mais um modelo ideal que uma realidade –, e 
sim uma forma “misturada”. Na verdade, a fluidez constatada no campo 
afro-brasileiro entre as diferentes categorias (candomblé, macumba, 
umbanda, quimbanda), em que as combinações potencias são 
constantemente renegociadas, tem sua contrapartida na reinterpretação dos 
deuses e espíritos nos terreiros qualificados de traçados, “misturados”. 

  

   

Na obra em questão, interessante perceber a proliferação de terreiros e espaços 

sagrados convidados a participar da narrativa, Num dos capítulos finais, por exemplo, o 

narrador conscientiza o leitor de que, 

 

Quem quiser saber mais sobre assuntos de santeria, de vodun. De 
candomblé e macumba, de feitas, caboclos e orixás, trate de arrumar um 
dinheirinho, embarque para Bahia, capital geral do sonho. Vá a uma casa-
de-santo, a um terreiro, ao Engenho Velho, Axé Yá Nassô, ao Gantois, Axé 
Yá Massê, ao Centro Cruz Santa de São Gonçalo do Retiro, Axé Opô 
Afonjá, à Sociedade São Jerônimo, Ilê Moroialajê ou Alaketu, ao 
candomblé do Portão, peji de Oxóssi e do caboclo Pedra Preta, ao Pilão de 
Prata, Ilê de Oxumaré, ao Bogum, território da nação jeje, ao Ilê Axé Ibá 
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Ogun, candomblé da Muriçoca onde brinca o compadre Exu Sete Pinotes, à 
Aldeia de Zumino-reanzarro Gangajti, de Neive Branco, ao Bate-Folha, 
chão Angola no Beiru, reino de Tempo. Vá a qualquer das duas mil casas de 
candomblé das diversas nações da África e das nações indígenas, nagô, jeje, 
ijexá, congo, angola e caboclo, situadas na Bahia, em todas elas será bem 
recebido, com largueza e fidalguia: sendo de paz, pode entrar (p. 416). 

 

 

 É como se o autor procurasse unir, em O sumiço da santa, aspectos dessas 

cosmogonias que têm pontos específicos e muitas co-relações entre si, pois, apesar de grande 

parte dos ritos, dos cargos sacerdotais e hierofanias estarem ligados à cosmogonia queto-nagô 

conforme se clarifica, por exemplo, no uso do termo orixá, que é a denominação ao 

antepassado mítico na religião nagô, e na nomenclatura de tais divindades: Iansã, Exu, 

Oxóssi, a presença de voduns, de inquices e de elementos de outras panteãos se fazem 

concretizar e “quebram” à hegemonia do ritual iorubá, demonstrando que “ orixás e voduns 

convivem, sobrevivem e perpetuam os cultos primordiais, hoje em dia assimilados, 

sincretizados e transformados em outros tantos” (MARTINS, 2001, p.32). 

 É, principalmente, pela nomenclatura de Exu que o autor inicia a demonstração do 

caráter relacional assumido pelo candomblé queto, porque se Exu é a denominação específica 

do mediador iorubá, Aluvaiá (p. 372) é nome que recebe uma divindade de características 

semelhantes às do mensageiro nagô, mas que pertence ao panteão religioso banto. Por outro 

lado, ao denominar um dos subgrupos do romance com o título A guerra de aluvaiá (p.372) e 

nele apresentar Exu com aspectos diabólicos, como “Sete Pinotes”, Exu Malé e Elegbará, 

Marambo o autor põe em relação a cinco universos religiosos: o nagô, o banto158, o 

umbandístico, o quimbandístico e o católico (ORTIZ, 1999). 

Conforme expresso, Exu, no candomblé queto, é o orixá mensageiro, o trickister 

desordeiro e brincalhão. No universo banto onde não existem orixás, mas divindades 

chamadas de inquices, Exu é conhecido como Aluvaiá. Tal referência é incorporada na 

narrativa como se demonstrasse as múltiplas influências que o panteão iorubá sofre.  

No que toca à Umbanda, a classificação de Exu acompanha a tendência kardecista 

para quem existem espíritos decaídos, em evolução, e espíritos de luz. Nessa religião afro-

brasileira por excelência, o bem e o mal são entidades bem distintas e cabe aos sacerdotes 

umbandistas conduzirem os espíritos maléficos por um percurso evolutivo. Assim, os Exus 

                                                 
158 A nação angola, de origem banto difere do candomblé nagô, principalmente, pelo culto aos caboclos, espíritos 
indígenas dos antepassados. Certamente porque chegaram ao Brasil muito antes dos iorubás, os bantos tiveram 
maior contato com as tribos indígenas das quais incorporaram, em relação, o culto ao caboclo, índio guerreiro.  
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são entendidos como espírito de luz, quando batizados, e existe uma quantidade considerável 

deles para auxiliar cada orixá.  

Quando o autor faz referência ao Exu da narrativa como “Exu Malé” (p. 377 – 381), 

de certo modo, usa uma nomenclatura da Umbanda que designa os Exus como espécies de 

“serviçais” das outras divindades, sendo o Exu Malé (ou Mare) específico da linha de Iansã, 

sempre pronto a ajudá-la. O mesmo ocorre na Quimbanda, uma religião que trabalha, segundo 

os preceitos umbandistas, para o mal, e que faz uso da magia para fins esconsos. Em ambas: 

Umbanda e Quinbanda, Exu Malé é servo de Iansã, seu malungo: irmão de barco, e “Sete 

Pinotes”, de Oxalá.  Essa característica de serviçal fica latente no fragmento a seguir em que  

o próprio narrador descreve Exu em sua multiplicidade: 

 

Impávido nordestino, audaz e intimorato, com seu mestre jegue ranheta, 
tacanho, pequenino, pouco maior do que um bode inteiro. Aqueles raros que 
sabem do padê, que olham no taramesso, os da esteira de Ifá, os 
mandingueiros, os que estão em todas as águas, os confirmados, os babalaôs 
e os eluôs, os akirijebós, os compadres do Compadre, esses e somente eles 
sabiam que o atarracado, vestido com paletó ruço e esmolambado que lhe 
descia até os joelhos, calçado de alpercatas, pitando cigarro de palha, hálito 
de cachaça, era Exu Malé, o adjunto, o assecla, o malungo de Yansã, viera 
acudindo a seu apelo (p.370). 

 

 

Ou seja, o Exu apresentado tanto pode ser aquele do candomblé nagô, como o 

aluvaiá banto, como o demônio do catolicismo, como o “escravo” ou irmão de Iansã no 

campo umbandístico, já que obedece às ordens de Oyá sem discussão e vem para atender ao 

seu chamado desembarcando com ela dois dias atrás. 

Essa união de cosmogonias se processa do mesmo modo no subgrupo seguinte, 

denominado A arca da aliança Oxumaré (p.380). Aqui é o relato mítico do livro de gênese 

que se funde ao panteão queto-nagô pela relação feita com Oxumaré, orixá do arco-íris, 

aquele que estabelece a união e o compromisso da calmaria após a tempestade: Iansã. No 

decorrer do subgrupo, novamente a relação entre campos religiosos é utilizada e é nessa 

mistura que reside a riqueza do relato, 

 

Oxumaré, o arco-íris, cobra de duas cabeças, São Bartolomeu com seu 
tridente, arca da aliança, estendeu nos céus da Bahia o espectro solar, abriu 
o leque das sete cores, o caminho do mistério. O jumento foi o primeiro a 
entrar, escoiceando o ar. Segundo narram certos cronistas de meia-tigela, de 
minguada inspiração e cultura de almanaque, tratava-se do mesmo asno 
referido no Novo Testamento, o que conduzira a Sagrada Família na fuga 
para o Egito. [...]. Inseparáveis, Oxóssi e Xangô, os dois amores de Yansã, 
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entraram no arco-da-velha pelas portas do verdeazul e do vermelho e 
branco. Juntos partiram para a floresta, o deserto, o rio, as capitais da 
África, [...]. Laroiê. Lá se foi Exu numa cambalhota: trancou a porta do 
arco-íris. Oyá já se tocara cidade adentro, cidade afora, cangalha às costas, 
Eparrei! (p. 381-382). 

  

 

Ao associar Oxumaré com São Bartolomeu, ao relacionar o jumento com o asno da 

Família Sagrada, as cosmogonias de matriz africana e os meta-relatos católico são 

posicionados em pé de igualdade para composição da cena. É notório e relevante o 

conhecimento que o narrador tem dos dois padrões religiosos, porque intertextualiza o que 

narra com o bíblico e com os mitos e características das divindades iorubanas. A esse 

exemplo, vale salientar a referência às cores de Oxumaré relacionadas ao arco-íris, a entrada 

de Xangô e Oxóssi, um pelo faixa “verdeazul”, no caso Oxóssi e Xangô pelo recorte vermelho 

e branco. 

Os orixás personificados no fragmento anterior são esmiuçados em suas 

particularidades, pois o narrador faz questão de associar cada um às inerentes especificidades. 

Xangô, por exemplo, é o deus da justiça e domina os rios e os trovões, sendo o esposo 

predileto de Iansã, aquele que desafiou a morte. As cores específicas do orixá são o vermelho, 

por analogia ao fogo e o branco, por que carregou o pai Oxalá e foi tingido pela sua cor. Por 

isso a sua entrada no arco-íris corresponde de fato ao orientado pela religião, o mesmo 

ocorrendo com Oxóssi, um outro esposo da divindade, cujo domínio é a floresta e as cores 

verde ou azul. 

Como referencial de Exu, faz uso da saudação “laroiê” e para Iansã, um dos seus 

vários nomes: Oyá, sem esquecer de fazer menção à bigamia do orixá, outro mito  

transportado do âmbito religioso para a narrativa. 

Ainda no fragmento, é notória a presença do arco-íris que aparece logo depois da 

tempestade. Nesses termos, Oxumaré surge após a tormenta personificada em Iansã, deidade 

dos raios, para estabelecer a aliança entre os deuses e os homens. Desse modo, o mítico-sacral 

africano dialoga com os dogmas do catolicismo bíblico. 

De extrema importância é observar a nomenclatura da personagem principal: 

Adalgisa, filha de Iansã, mas que é tratada por amigos e familiares como “Dadá”. Nesse 

aspecto, a narrativa traz à cena diegética tanto o aspecto pejorativo do termo “dadá”, de “dar” 

alguma coisa, como uma associação da protagonista com um vodum cultuado pelos africanos 

da nação jeje e que corresponde, em iorubá, à Oxum, a deusa das águas doces, rainha da 

vaidade, ou ainda, ao deus protetor das folhas: Ossaim, chamado por alguns membros do 
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candomblé queto de Dadá. Ou seja, a justaposição de campos religiosos de matriz africana é 

acentuada. 

Evidentemente que a mistura de códigos religiosos visa a demonstrar a interconexão 

de práticas, de universos e sacralidades. Portanto, não há resistência e nem negação de um 

para afirmação de outro, na verdade, as manifestações do sagrado se misturam através no 

imaginário do narrador e são articulados como reconversão, sem pretensão hierárquica ou 

excludente. 

 
 
5.2 Adalgisa: a agônica busca pelo pertencimento religioso 
 
 

 O sumiço da santa expõe a problemática e as interpenetrações culturais em variadas 

aspectos, abordando as articulações e reconversões tipicamente vividas por sujeitos em 

processo de hibridação, desterritorialização e reterritorialização de práticas. 

No decorrer da trama, o autor tece importantes representações de contextos nos quais 

a vivências no “entrelugar” são representadas e demonstra a impossibilidade de se pensar na 

identidade religiosa, em tempos atuais, de um modo estanque ou bem definido. Para tanto, faz 

uso de personagens que vivem nos intervalos fronteiriço-religiosos, assumindo identificações 

diversas e rearticulando suas “tradições” com as práticas contemporâneas. Essas personagens 

não podem ser visualizadas como integrantes de ambientes culturais específicos, pois 

conseguem transitar por vários lugares sempre de modo imprevisível, reconvertendo-se para 

adaptarem-se, ao mesmo tempo em que vão disseminando seus paradigmas nos intervalos do 

antes tido como imutáveis. 

Entre muitos episódios que retratam os processos de hibridação identitário-religiosa, 

destaca-se aquele que relata a agônica situação da personagem Adalgisa Perez y Perez por 

encontrar-se inserida num universo religioso rizomático do qual ela tenta escapar valorizando 

os padrões do catolicismo hegemônico como identidade de raiz única. 

A história da personagem centra-se na tensão na qual é obrigada a viver. Por receber 

a condição de abicun e, ao mesmo tempo, alimentar a situação de beata religiosa presa aos 

rígidos códigos morais instituídos pela igreja romana, Adalgisa procura centralizar a sua 

identidade fadada ao descentramento. 

Filha de uma negra afro-brasileira com um nobre e falido espanhol, a personagem é 

iniciada como filha de Iansã ainda no ventre materno, porém se nega a assumir e a obedecer 

às regras do candomblé associando-as a rituais bárbaros, fetichistas. Ao mesmo tempo, 
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empenha-se em fixar-se numa identidade católica e puritana por meio da negação do outro 

religioso, no caso, o culto aos orixás. 

Para Young (2005, p. 5), 

 

a fixidez da identidade só é buscada em momentos de instabilidade e ruptura, 
de conflito e mudança. (...): fixidez implica desigualdade; a multiplicidade 
deve ser determinada em oposição, no mínimo, a uma singularidade 
nocional, para ter algum sentido. Em cada um destes casos, a identidade é 
consentidamente articulada através do contraste de um termo com o outro; 
(...). A necessidade de metáforas orgânicas de identidade ou sociedade 
implica um contra-senso de fragmentação e dispersão. 
 
 

 
A personagem em análise representa, de forma incisiva, a luta do sujeito na 

manutenção de uma identidade fixa quando esta se encontra invadida e, essencialmente, 

fragmentada. Interpreta-se a marcação da identidade cultural-religiosa de Adalgisa, a partir de 

um posicionamento etnocêntrico, como busca de afirmação de uma identidade que se 

fragmenta, mas que quer se apegar à fixidez. 

 A fortiori, as vivências dessa personagem, seu passado e a origem híbrida, a própria 

condição histórica e geográfica, impõem a perspectiva de identidade descentrada, em 

fragmentação, mestiça principalmente no que toca às questões de cunho religioso.  

 E é aqui que Jorge Amado consegue demonstrar a religião de matriz africana não 

exclusivamente como uma identidade almejada ou bem resolvida pelos seus personagens, pois 

nessa abordagem, a identificação pressupõe um contexto de extrema tensão. 

Pelas mãos de uma madrinha de origem espanhola, Adalgisa rejeita a herança 

religiosa a embrenha-se no catolicismo como refúgio de afirmação identitária de mulher 

honesta, boa esposa e excelente tutora, cumpridora dos códigos morais ditados pela “santa 

madre igreja”.  

Para sustentação do que não se sustenta, para o atavismo onde sobressaí à 

mobilidade, Adalgisa lança mão de aparatos simbólicos, da exclusão ao outro e alude, sempre 

que possível, à tradição e à origem como aportes fundamentais à afirmação de sua identidade 

cultural firmada pela negação do diverso. 

Muito embora viva num ambiente de hibridação religiosa, luta para não se deixar 

“misturar” e para manter a sua identidade incólume, livre da hibridação, pautada na “pureza” 

e na “tradição” européias advinda dos laços paternos. Assim, faz uso dos símbolos típicos e 

usuais na marcação dessa identidade: os trajes são preferencialmente espanhóis, a mantilha, o 

puritanismo sexual, o hábito da confissão, a rigidez com que tenta cumprir os códigos morais. 



 

 

   

88 

Por outro lado, tenta denegrir a imagem das identidades contrárias e, por ela rotuladas com o 

estereótipo de “macumba”, “feitiçaria”, “práticas demoníacas”.  

De acordo com Silva (2000a, p. 110), 

 

isso implica o reconhecimento radicalmente perturbador de que é apenas por 
meio da relação com o Outro, da relação com aquilo que não é, com 
precisamente aquilo que falta, com aquilo que tem sido chamado de seu 
interior constitutivo, que o significado “positivo” de qualquer termo – e, 
assim, sua “identidade” – pode ser construído. As identidades podem 
funcionar, (...), como pontos de identificação e apego apenas por causa de 
sua capacidade para excluir, para deixar de fora, para transformar o diferente 
em “exterior”, em abjeto.  

 

 

Embora se perceba o esforço da personagem em manter-se livre das infiltrações 

religiosas, características de sua personalidade deixam antever a perspectiva híbrido-

identitária. Enquanto católica, esforça-se no cumprimento dos rituais cristãos e na ritualização 

das simbologias próprias a essa identidade religiosa, esmera-se na exclusão dos outras 

experiências mítico-sacrais. Todavia apresenta traços na identificação cultural-religiosa 

facilmente relacionados ao orixá africano “dono” de sua cabeça. 

Por esse esteio, a narrativa de Amado novamente é transgressora, visto que 

demonstra a influência do contato cultural com o catolicismo europeu desarticulando as 

concepções estereotípicas da personalidade proferidas pelo candomblé queto-nagô. 

Sendo Adalgisa um abicun espera-se, de acordo com os ditames do orixá que lhe 

governa os pensamentos e a vida, uma espécie de “reflexo” divino no caráter humano. Assim, 

Adalgisa é abicun, mas não pautada na pureza e nos essencialismos que essa condição 

identitária lhe impõe.  

Na cosmogonia religiosa do candomblé nagô, entende-se o ser humano como 

formado pela junção de vários elementos: o corpo que, segundo a mitologia, fora moldado em 

barro, o emi o sopro da vida, a alma, a respiração, o Exu ou bara, parte governante das ações 

fisiológicas, os instintos humanos, o ori ou cabeça, responsável pela consciência de cada ser e 

pela ancestralidade elementar: a água, a terra, o ar ou o fogo, o orixá individual, manifestação 

personalizada de um dos deuses do panteão afro que irá determinar, de algum modo, a 

personalidade daquele ser (BASTIDE, 2001). 

De acordo com Pessoa de Castro (2001, p. 137), o termo abicu é de origem iorubá, 

do tronco lingüístico kwa, e significa espírito de criança morta; natimorto, associado ao termo 
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cuia, do banto, alma, espírito do morto, assombração, fantasma; pertencente ao campo 

semântico de cacuia, morrer, acabar, desaparecer, donde “ir para a cucuia”. 

No contexto narrativo, entretanto, encontra-se uma utilização peculiar do termo e até 

um acréscimo de fonema que de abicu passa a abicun, conforme ratifica o título de um dos 

subgrupos na página 226 e o fragmento a seguir, 

 

Nem por amigada com espanhol branco e rico Andreza desdenhou de sua 
gente negra e pobre, seguiu freqüentando candomblés, cumprindo 
obrigações de santo e normas de amizade. Quando conheceu, acabara de 
acertar com mãe Aninha, do axé Opô Afonjá, que se recolheria à camarinha 
no próximo barco de iaôs para raspar a cabeça e receber Yansã, seu orixá de 
frente. Assim o fez, deixando-o a ver navios, contando nos dedos os dias da 
iniciação. Apenas não sabia que levava no ventre o produto dos seus amores 
com o gringo que a seduzira e lhe montara casa; estava prenha de Adalgisa. 
Ao descobrir, já era tarde: iaô de éfun completo, cabeça raspada, corpo 
pintado, banhos de maionga, o encantado dentro dela junto com o abicun, 
Não lhe pertencia o filho que palpitava em seu ventre, pertencia à santa. No 
dia do ôrunkó, da festa do nome, Andreza saltara duas vezes, dera dois 
nomes, um era o seu, o outro, o do abicun (p. 228). 
 

 

Para explicar o sentido do termo no contexto narrativo, o narrador faz uso de uma 

analepse de quarenta anos e apresenta ao leitor à mãe de Adalgisa: Andreza da Anunciação 

que nunca “desdenhou de sua gente negra” nem dos candomblés, inclusive iniciando-se como 

filha-de-santo no terreiro de São Gonçalo o Axé Opô Afô Afonjá159. 

 Como o candomblé é uma religião hierárquica, em que o conhecimento e as 

“obrigações” do fiel religioso para com a crença se dão de modo transmitido através de etapas 

e de intenso respeito aos mais velhos, detentores de sabedoria; para que o ser humano possa 

enfim usufruir das benesses e da proteção do antepassado divinizado: o orixá; é indispensável  

que realize um longo processo de iniciação e cumpra, por toda vida, um número considerável 

de “tarefas” relacionadas ao santo de cada um. Na verdade, é como se cada indivíduo 

representasse o próprio orixá que lhe molda a vida, a personalidade. 

                                                 
159  A história do Terreiro do Axé Opô Afonjá (outros Nomes: Terreiro de Candomblé do Axé Opô Afonjá; Ilê 

Axé Opô Afonjá) vincula-se ao Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho. Um grupo dissidente do Terreiro da 
Casa Branca, comandado por Eugênia Anna dos Santos, fundou, em 1910, numa roça adquirida no bairro de São 
Gonçalo do Retiro, o Terreiro Kêtu do Axé Opô Afonjá, cujo patrono é o orixá Xangô. O terreiro ocupa uma área 
de cerca de 39.000 m2. As edificações de uso religioso e habitacional  ocupam cerca de 1/3 do total do terreno, 
em sua parte mais alta e plana, sendo o restante ocupado pela área de vegetação densa que constitui, nos dias de 
hoje, o único espaço verde das redondezas. Disponível em: www.wikipedia.com.br. Acesso: 10 de jan. de 2008. 
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Em face do exposto, fica evidente o caráter não proselitista do candomblé, porque 

cada filho ou filha-de-santo não escolhe ser iniciado nem “pertencente” ao orixá. Na verdade, 

é o orixá que escolhe o filho, o seu “cavalo”, não havendo outra maneira de adentrar no 

corpus religioso a não ser pelo longo processo de iniciação direcionado pela ialorixá ou pelo 

babalorixá que, além de liderança e capacidade a administrativa, deve ser exímio conhecedor 

dos preceitos rituais. 

 A iniciação num candomblé faz com que o fiel seja integrante não só do corpus 

religioso, mas também de uma nova família, donde os termos pai e mãe-de-santo, embora na 

diáspora brasileira, a supremacia das sacerdotisas seja constante. Cada fiel, chamado de filho, 

é conduzido ao conhecimento pelas mãos de um sacerdote “babá” (pai), no caso masculino e  

“ iyá” (mãe), no caso feminino. Acresce-se a esse parentesco religioso, a presença de irmãos-

de-santo, aqueles iniciados pelo mesmo sacerdote ou que possuem filiação ao mesmo orixá 

respeitando-se ainda, o tabu das relações incestuosas. 

Pela narrativa, fica evidente que Andreza possuiu duas famílias, o grupo social 

composto por Paco Perez y Perez e as duas filhas: Gildete e Adalgisa e a outra, a família de 

santo do Axé Opô Afonjá composta pela mãe-de-santo e pelos irmãos de camarinha e também 

filhos de Iansã, sendo a última, adquirida pela iniciação. Importante observar que essa 

duplicidade de núcleos familiares faz com que entre Andreza e Adalgisa exista um triplo 

parentesco. Na família social, são mãe e filha. Na família adquirida pelo sagrado, são irmãs de 

santo, porque ambas são filhas de Iansã e ainda irmãs, porque iniciadas no mesmo barco de 

iaôs muito embora a iniciação de Adalgisa só se complete quarenta anos depois, em outro 

candomblé. 

A categoria iaô diz respeito ao universo da confraria do candomblé. As iaôs são as 

filhas-de-santo, as “iniciadas” no rito religioso e que servem de elo entre o transcendental e o 

mundo real. Elas personificam aquilo a que Eliade (2001) chama de “segundo nascimento”, 

quer dizer, morte para a condição profana seguida da renascença para o mundo sagrado, para 

o mundo dos deuses. São chamadas de “filhas-de-santo” e, para chegar a esse posto, passam 

por uma série de etapas: desde a entrada da candidata no espaço do candomblé, o terreiro/ 

santuário – onde vai passar muitos meses – de três a doze dependendo do candomblé – à saída 

da camarinha já com o santo incorporado. 

Algumas filhas-de-santo são, desde cedo, designadas pelos pais para fazerem parte 

da confraria, outras, são levadas por manifestarem doenças estranhas associadas às 

“obrigações” não cumpridas com os orixás. Todas passam por um longo processo de 
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iniciação: consulta ao Ifá160 para saber qual orixá reclama aquela filha; lavagem das contas do 

colar com as cores do orixá específico; bori161; preparação sacramental da pedra particular da 

iniciada, que será a personificação do seu orixá, o assentamento hierofânico do deus; fixação 

do orixá na cabeça da filha; período de aprendizagem reclusa na camarinha ou runcó162: 

primeira saída da camarinha, segunda saída do runcó, terceira saída depois do banho de 

sangue e da abertura no alto do crânio por onde se dá passagem à divindade; cerimônia de 

“dar o nome” ao orixá e, por fim, o panã. 163 

É dessa iniciação, portanto, de onde vem o conflito vivido pela personagem Adalgisa 

iniciada como filha de Iansã ainda no ventre da mãe. De acordo com o texto, “não lhe 

pertencia o filho que palpitava em seu ventre, pertencia à santa”. E Andreza da “Anunciação” 

anunciara a Adalgisa o que lhe aconteceria caso não entrasse na confraria nagô. 

Conforme prescreve o sentido iorubá, o abicu é o espírito de criança morta, e a 

narrativa guarda a relação do abicu com ele quando explica que, 

 

Sendo Adalgisa ainda menina nova, acabara de ultrapassar a primeira etapa, 
a dos sete anos, Andreza lhe contara o acontecido com abundância de 
detalhes, informando-a acerca da condição especial dos abicuns. Nos anos 
que se seguiram voltou à carga e repetiu: o abicun pertence ao encantado e, 
se quiser viver, deve pagar um valor excessivo em obrigações. Adalgisa de 
nada quis saber, varreu o fato da memória, o nome, as minúcias, a ameaça. 
Tendo pago, à custa de ingentes sacrifícios, a travessia dos quatorze anos, 
Andreza tentou mais uma vez explicar à filha o risco que corria, Adalgisa 
recusou-se a ouvir, sua crença era outra, outros seus santos, seus preceitos e 
obrigações, seus fundamentos. Não adiantou lhe revelar o preço que pagara 
substituindo o abicun nos dois limites, aos sete e aos quatorze anos: no 
derradeiro, aos vinte e um, o preço era a morte (p.228). 

 

 

                                                 
160 O Ifá é uma das divindades do panteão iorubá, aquela responsável pela adivinhação do destino do ser humano 
através de buzos . Cf. Pessoa de Castro (2001).  
 
161 O bori ou obori é o ritual que visa ao fortalecimento do crente na sua relação com as forças incondicionais do 
candomblé, bem como numa comunhão entre santos e filhos-de-santo. Ainda, tem a função de fortalecer 
fisicamente aquele que o patrocina. O termo bori, significa “dar de comer à cabeça”. Seu objetivo maior é 
estreitar os laços entre aquele que faz o bori e seu orixá. Bastide (2001, p.42) no volume O Candomblé da 
Bahia descreve essa cerimônia como sendo uma das mais importantes do ritual afro-brasileiro: “a pessoa que o 
faz realizar-se se senta numa esteira recoberta de pano branco, com o torso nu e uma simples toalha nos ombros. 
O sacerdote, igualmente vestido de branco para a circunstância, consulta primeiro o obis para conhecer a vontade 
dos deuses. Se esses aceitam a cerimônia começará por recitar, em ‘línguas’, as fórmulas consagradas, pedindo a 
benção dos orixás e das almas dos antepassados; tritura entre os dentes uma noz de obi e por três vezes cospe no 
rosto do paciente”. 
 
162 A camarinha ou runcó é o quarto especial do terreiro onde são alojados os noviços durante o período de 
iniciação. Cf. Pessoa de Castro (2001). 
 
163 “A quitanda das iaôs”, cerimônia final da iniciação jeje ou nagô-queto. Cf.op.cit. 
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O fragmento traz uma ampliação do sentido do termo abicu/ abicun quando atribuído 

à personagem, pois, na diegese, ele deixa de representar apenas a certeza da morte e segue 

pelo sentido de predestinação, de alguém a serviço de um determinado orixá, haja vista ter 

sido iniciado no culto à divindade ainda no ventre materno.  

De acordo com Barros & Texeira (2000, p. 113), 

 

O corpo, dentro desta perspectiva religiosa, se encontra diretamente 
relacionado a uma divindade e, por extensão, a um dos elementos naturais 
primordiais e demais coisas a ela associadas. É percebido, assim, como uma 
manifestação da ação sobrenatural. [...]. O orixá principal do indivíduo é 
definido a partir da predominância de determinado elemento a ele associado 
na composição de seu corpo. Ao elemento água estão associadas as 
divindades femininas – as iabás – Nana, Iemanjá, Oxum, Euá e Obá: ao 
elemento ar, Oxalá (masculino) e Iansã (feminina); à terra, Ogum, Oxossi, 
Obaluaiê, Iroko e Ossãim (masculino); ao fogo, Exu e Xangô (masculinos). 
 

 

No caso particular de Adalgisa, por ser abicun de Iansã, espera-se, no universo 

religioso africano, a correspondência de traços de sua personalidade com os estereótipos 

atribuídos ao orixá dono de sua cabeça, no caso a deusa dos ventos, dos raios e das 

tempestades. Conforme Lépine (2000, p.150), 

  

As filhas de Iansã são dotadas de inesgotável energia, mulheres dinâmicas, 
nervosas, irrequietas. São também mulheres de intensa vida sexual, 
provocantes, que conquistam e dominam os homens. Excêntricas, atrevidas, 
fazem-se notar, usando cores vibrantes, roupas ousadas, jóias vistosas. As 
filhas de Iansã são extremamente ciumentas e não toleram ser enganadas. 
Quando ofendidas, ou quando descobrem que têm rival, não hesitam em 
armar tremendos escândalos e pouco ligam pelo que dela possam dizer. São 
mulheres orgulhosas e teimosas, rebeldes e impertinentes, impacientes, 
coléricas, cruéis, sempre dispostas a brigar. Não gostam de crianças nem de 
afazeres domésticos; quando apaixonadas, são extremamente dedicadas ao 
seu homem. Mas, de modo geral, são ingratas e egoístas. 

 

 

 
Ao celebrar a fronteira da identidade cultural, a personagem desconstrói o estereótipo 

esperado como condição de iaô quando se deixa misturar pelos códigos culturais do 

catolicismo. Por outro lado, não consegue se eximir da condição híbrida presente na sua  

gênese identitária descentrada. Logo, percebe-se a convivência conflituosa entre uma 

Adalgisa que é filha de Iansã e traz consigo algumas características do orixá, tais como: 

dificuldade em engravidar, temperamento difícil, teimosia, arrogância, domínio (acentuado 
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pelo uso da “taca de couro” que, no caso, é associada ao eiru da divindade) e extrema 

sensualidade, em contraponto à vivência puritana, à preferência por trajes recatados, ao gosto 

pelos afazeres domésticos, marcas contrárias ao modelo afro-iorubá. 

Esse conflito impresso no romance permite a reflexão da identidade religiosa, em 

instante de contato, longe da pureza, da tradição ou da originalidade. Isso ocorre graças aos 

fluxos e intercâmbios que minam as suas fronteiras, desconstruindo barreiras e 

posicionamentos fixos, conforme alertam as concepções pós-modernas de religião, 

 

Dentro da lógica do pensamento pós-moderno, a religião pertence ao 
indivíduo. Cada um elege as suas crenças. Estas são numerosas e não são 
impostas de fora. Mudam de acordo com as circunstâncias. O indivíduo é 
dono da sua própria vida, e isso explica a diversidade religiosa (HOOVER, 
1997, apud, HOUTART, 2003). 
 

 

É assim que, após vários sofrimentos, Adalgisa finalmente é possuída pelo orixá dos 

raios e trovões, assume a condição de iaô, mas não abandona os preceitos católicos, 

continuando a viver num contexto de fusões e justaposição culturais.  

Nessa perspectiva, a personagem põe em evidência aquilo que Hall (2002, p. 39) 

chama de identificações à luz da modernidade tardia. Para o autor, 

 

em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de 
identificação, e vê-la como um processo em andamento. A identidade surge 
não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós como 
indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir de 
nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos 
por outros.  

 

 

A priori, a narrativa de Jorge Amado representa essa incompletude inerente à 

identidade, quando demonstra a essência de abicun, norteadora da identidade inata de 

Adalgisa, sofrendo os descentramentos das influências externas, no caso, a religião católica, 

em quem a protagonista pretende marcar enquanto identificação. 

Por outro lado, o catolicismo tradicional e hegemônico não consegue se fixar, pois 

ela vive duplamente interpelada: ora é iaô, ora é beata de igreja e, principalmente, assume e vê 

a sexualidade não mais como pecado, mas sim como dádiva do orixá de frente recebido na 
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camarinha do Ilê Axé Ibá Ogun164 onde “entrou iaô” e “saiu êbômin”. A descrição realizada 

no fragmento a seguir retrata a volta de Adalgisa depois de, finalmente, iniciar-se no 

candomblé. Recebida com festa pelos vizinhos, recolhe-se cedo com o marido para usufruir o 

tempo perdido, 

 

Não descansaram. Yansã cuspira fogo nas partes de Adalgisa, e durante os 
quarenta dias de confirmação ela levara pendurados na cintura os chifres de 
búfalo: afrodisíaco mais potente e imediato do que pau de resposta e 
catuaba. Adalgisa incendiou-se, e aquela noite de confraternidade na vila foi 
na cama a do primeiro orgasmo, por fim Dadá desfaleceu de gozo. Danilo 
não abusou. Esfomeado e sedento, não foi com sede ao pote, nem quis 
matar a fome num único repasto. Decidiram voltar ao Morro de São Paulo 
para comemorar os vinte anos de casados, uma segunda lua-de-mel. A 
primeira se prestara a trocadilho – lua-de-mel, lua-de-fel – , quando o ex-
Príncipe dos Gramados comeu o cabaço da virginal esposa, na marra, 
traçando-lhe a xoxota com aloquete de ferrolho, tornando frígida quem já 
era puritana (p. 424-425). 
 

 

Na cosmogonia iorubá, uma das características principais de Iansã é a sexualidade. 

“É sabido que Iansã, assim como Oxum, manteve ligações com praticamente todos os orixás 

masculinos” (AUGRAS, 2000, p.23) e como orixá que tem como elemento uma espada é 

castradora em potencial. Por esse ângulo, a negativa sexual de Dadá, nos anos iniciais do 

casamento, de certa forma, funciona como “castração” às vontades do marido. Mas Iansã é 

sensual, transita entre a vida e a morte e quando “cospe fogo nas partes de Adalgisa”, a 

sexualidade aflora. 

 A iniciação da personagem  no candomblé fornece elementos para a resolução dos 

conflitos, porque, para essa religião, o erotismo não é crime, mas uma atitude divina, vivida 

pelos orixás, e que deve, portanto, ser imitada pelos filhos-de-santo sem culpa ou recusa. 

Entretanto, se Adalgisa integra-se no mundo cosmogônico do candomblé e recebe Iansã, não 

reproduz de fato o estereótipo da divindade, visto que continua monogâmica, fiel e nunca 

entregue à devassidão,  

 

Deixou de ser puritana, mas não se fez devassa, guardou certo melindre no 
trato do amor que lhe aumentava a graça e a sedução. Continuou sendo uma 
senhora, dada a licenças no leito, deixou de ser fanática, mas continuou boa 
católica, vai à missa aos domingos em companhia de Gildete, mas já não se 
confessa e nunca mais voltou a ver padre José Antônio Hernandez (p. 425). 

                                                 
164 O ILÊ AXÉ IBÁ OGUM: o candomblé da muriçoca é um terreiro que tem como patrono o orixá Ogun e está 
situado à Rua Sérgio de Carvalho, 39 - Vasco da Gama, sob a liderança atual de Pai Luís da Muriçoca.  
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Por ressaltar uma vivência híbrida de papéis sexuais na fronteira entre os estereótipos 

do terreiro e os valores morais herdados do catolicismo, a narrativa admite refletir sobre o fato 

de que uma identificação religiosa, em tempos atuais, nunca poder ser vista como algo pré-

afirmado, nem como uma “profecia autocumpridora” (BHABHA, 1998), mas, tão somente, 

como uma produção, um processo inacabado.  

 Ainda se tornam relevantes os descentramentos a que esta, a identidade religiosa, 

está à mercê, principalmente quando inserida na fluidez da modernidade tardia, momento no 

qual “testemunhamos a vingança dos nomadismos contra o princípio da territorialidade e do 

assentamento”, (BAUMAN 2001, p. 20). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

  

nfim um ponto de parada! Onde as análises do pesquisador já apontam para 

outros questionamentos que, possivelmente, nortearão novas pesquisas sobre as 

diversas rotas que o texto de Jorge Amado descortina, tanto aos olhos de quem lê como de 

quem dele se aproxima de um modo desarmado, sem qualquer conceito pré-formulado 

mediante a rápida observação de uma ou duas obras. 

Se ao autor coube, durante anos, o jugo de ser estigmatizado com o rótulo do 

pieguismo ou de agente instrumentalizador do literário em panfleto político, principalmente 

nos romances que redigiu antes de Gabriela, ao que parece, em O sumiço da santa 

concentra-se em unir todas as tendências verificadas naquelas obras e que aqui são justapostas 

e ampliadas. 

Nesse sentido, como arte, a obra literária transfigura a realidade no plano estético, 

através de uma transposição de vivências para o ilusório, por meio de uma estilização formal 

proponente de um tipo arbitrário de ordem para as coisas, os seres, os sentimentos. Assim, o 

meio artístico-literário é um dos suportes privilegiados na divulgação dos intercâmbios 

simbólicos configuradores das relações ditas “pós-modernas”, do “trânsito” do passado com o 

presente, entre práticas e contextos dos quais o homem hodierno é protagonista.  

Desse modo, no artístico-literário, de forma explícita ou implícita, estão inseridas as 

problemáticas sociais que, se não lhe determinam, interferem na compreensão deste objeto, 

auxiliam e interagem com a estrutura, com a forma e com a divulgação. É possível perceber, 

nos vieses das obras, os aspectos sociais e as interferências, a tentativa de apoiá-los ou de, 

através da denúncia, tentar desconstruí-los. Até mesmo quando a literatura, aparentemente, se 

exime do social, está de alguma maneira, procurando negá-lo e assim, não consegue uma 

dissociação completa dele como postularam os estruturalistas adeptos da imanência textual 

como possibilidade singular de interpretação e criação. 

Na tentativa de ampliar tal visão crítica da obra centrada nela mesma, os estudos 

culturais desenvolvem uma maior abrangência à observação literária, quando enfatizam as 

descontinuidades dos processos de significação, à mercê das influências sociais e das relações 

de poder nelas envolvidas.  

E 



 

 

   

200 

Esses aspectos “forçam” as análises literárias a viverem um deslocamento e uma 

ampliação do objeto de estudo, na medida em que a noção sociológica é trazida para o 

contexto da análise e o cânone estrutural passa a ser questionado.  

Tais estudos aludem à percepção de que o texto literário, apesar da capacidade de 

simbolização e da especificidade cultural que possui, faz parte de uma estrutura mais 

complexa e, que, para interpretá-lo, é importante uma concepção interdisciplinar, de troca e 

intercâmbios entre saberes. Os aspectos históricos, socioculturais aparecem como recursos 

agentes na/da estrutura e na/da recepção dos textos literários, envolvidos na criação do autor, 

ser humano e social que é. 

Quanto à perspectiva sociológica e quanto à interdisciplinaridade confluente nos 

processos apreensivos/construtivos da obra literária, os estudos culturais entendem a literatura 

como prática simbólica que se refere aos aspectos da realidade, aos conflitos e às tensões do 

mundo, sendo muitas vezes “sintomática” de uma configuração política subjacente. No 

entanto, resguardados as especificidades do literário, é pertinente aproximar-se das obras não 

para vê-las como mero reflexo das realidades sociais, mas como um universo criado, a partir 

de recursos singulares, e que, por isso, possuem uma forma essencial de configuração que não 

pode ser descartada. Ou seja, é preciso ver também, na realidade textual, as peculiaridades de 

sua estruturação. 

Escritor engajado na representação da brasilidade e em consonância com os valores 

literários que primam pela facilidade na apreciação receptora, bem como por uma expressão 

nacional legitimadora e em conformidade com as expectativas do público leitor, Jorge Amado 

é criador de mundos ficcionais representante das experiências de mediação entre culturas que 

são constituídas por tensões provenientes de realidades culturais em choque. 

Nesse sentido, as produções de Jorge Amado fundamentam-se naquilo a que Bhabha 

(1998) chama de “deslocamentos sociais e culturais anômalos”, ou seja, a temática literária 

descreve o local, mas já pressupõe o transnacional, a partir das interpenetrações fronteiriças 

articuladas pelo dinamismo cultural. 

Do mesmo modo, a narrativa de Jorge Amado se empenha numa observação 

aprofundada dos construtos humanos como eminentemente heterogêneos, oriundos de 

clivagens que fazem das vivências culturais um espaço para bricolagem, um alerta e negação 

às concepções de identidades fixas e do sedentarismo. Logo, podem ser considerados suportes 

de representações das verdades sociais mascaradas pelo pensamento moderno, transformando-

se em espaço de questionamentos. 
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Como um escritor que enfatiza os refluxos oriundos dos contatos entre opressores e 

oprimidos, de certa forma, reverte esses papéis, já que, em seus romances, os heróis ou 

personagens centrais são ícones dos deslocamentos e contestadores dos paradigmas 

tradicionais surgidos em face da colonização européia. O negro, o bêbado, o boêmio, a 

cafetina, o malandro aparecem como insurreição, sinais de outras possibilidades, as quais 

descortinam as imprevisibilidades a que estão sujeitos os antigos binarismos e servem de 

reflexão sobre a rigidez essencial à modernidade. Assim, representam as interconexões e as 

interatividades como processos criativos, fecundos, uma vez que preconizam mobilidade. 

Ao seguir esse esteio de trocas, contatos, fluxos e misturas, O sumiço da santa: uma 

história de feitiçaria traz à cena literária a temática do contato entre culturas, as relações 

cambiantes e descontínuas oriundas dessas “zonas de contato” as quais preconizam uma 

hibridação cultural, em nível estético-formal-conteudístico, ao mesmo tempo em que une 

elementos do capital cultural tradicional, popular e de massa formando um terceiro, um 

processo contínuo em vários ângulos. 

Em se tratando dos processos de hibridação no que toca à literatura, na forma e/ou o 

conteúdo, pode-se enfatizar que as vivências da hibridação – na concepção cancliniana – vêm 

à tona pelo nomadismo contemporâneo, bem como as descontinuidades por eles orquestradas, 

e isso têm influenciado a feição estética do literário no que toca à mistura e desconstrução de 

rigidez entre gêneros, na mixagem de linguagens e na consciência de interações que a 

literatura realiza com outros suportes artísticos. Assim, observa-se no conteúdo da obra, a 

interferência da hibridação enquanto prática que mobiliza novos contextos. 

A literatura brasileira, desde a gênese até os dias atuais, é ineretemente híbrida, na 

forma e/ou no conteúdo. Especificamente nos anos 60, com o legado revolucionário que essa 

década comporta, em se tratando do contexto latino-americano, as perspectivas literárias são 

imbuídas de mudanças advindas, grande parte daquilo que, em literatura, convencionou-se a 

chamar de boom, termo que sintetiza as variadas modificações que o universo literário ousou 

representar em sua práxis. 

Nessa época, o entendimento da hibridação na forma, nos gêneros e na 

interpenetração de discursos, antes concebidos como “inadequados” ao ambiente literário, 

começa a ganhar fôlego, relegando ao passado, as antigas oposições binárias entre cânone e 

popular, culto e folclórico. 

Na medida em que representam a própria condição cultural vivenciada no continente 

americano, novos percursos literários vão fomentar as discussões sobre a condição cultural 
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híbrida própria de quem vive nas Américas e ressaltar que, a literatura, a priori, como 

produção humana que é,  não pode ficar isenta desta realidade móvel. 

A hibridação descortina ao cânone europeu a criatividade do diferente e questiona os 

saberes e práticas impostas pelo ocidente ao conjunto difratado do “Diverso”, encarado como 

expressão do caótico, mas não do estéril, como o resultante do esforço humano em direção a 

uma relação transversal, mas sem transcendência universalista. 

Em O sumiço da santa, o autor cria importantes cenários e contextos em que a 

hibridação é representada e  demonstra a impossibilidade de se pensar na identidade cultural, 

em tempos atuais, de um modo estanque ou bem definido. Para tanto, faz uso de personagens 

que vivem nos intervalos fronteiriços da cultura, assumem identificações múltiplas e 

rearticulam suas tradições com as práticas contemporâneas.  

Essas personagens não são integrantes de ambientes culturais específicos, já que 

conseguem transitar por vários “lugares” sempre de modo imprevisível, reconvertendo-se para 

adaptarem-se, ao mesmo tempo em que disseminam seus paradigmas nos intervalos do que 

era tido como culto e imutável. 

Ainda, traz para o âmbito literário o ritmo frenético da composição cinematográfica 

quando recria a gravação de um documentário sobre o estado da Bahia. Nesse ponto, a própria 

estética e formação estrutural do romance associam-se à estrutura do documentário televisivo 

tão comum na contemporaneidade. Em face disso, o social interfere e fomenta a 

transformação da estética romanesca dotando de singularidades a forma e também o conteúdo. 

Ao que parece, é nos instantes finais de sua produção que o autor se torna exímio em 

relatar os conflitos, as lutas, as estratégias e os intercâmbios entre paradigmas culturais. Estes  

representam situações em que as fusões entre as antigas compartimentalizações da cultura não 

encontram sustentáculo. 

É desse juízo de valor, que delimita regras e impõe paradigmas, que a obra procura 

se afastar.  

Se é um romance narrado do ponto de vista onisciente, não cabe ao narrador, 

entretanto, a certeza e nem deixa de ser literatura por conta do pouco aprofundamento que faz 

no psicológico das personagens.  

Se é um romance que tipifica personagens e muitas vezes os determina pela 

ascendência racial ou pela sexualidade instintiva, não se furta a perturbar esse tipo naturalista 

de composição com elementos do realismo maravilhoso, com a ironia, com a dessacralização 

do sagrado também em descentramento. 
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Nesse aspecto, O sumiço da santa visa a operar uma desconstrução das certezas 

cosmogônicas e estabelece a tensão entre campos religiosos como marco essencial. Mas aqui, 

as hibridações acontecem e a elas, não estão imunes nem o catolicismo tradicional nem o 

candomblé nagô, porque qualquer forma de rotulação esbarra na confluência da criatividade 

humana, porque o ser humano é um ser de movimento e a religião, como produção cultural 

desse ser, não pode resguardar-se em nenhum posicionamento sedentário. 

 Quando Jorge Amado elege a religião como tema, aliás, tema recorrente naquilo que 

produziu, para leitores apressados, tal mecanismo pode ser atribuído à repetição exaustiva 

com fins de particularizar e imprimir, pelo texto, a força de tal manifestação. Contudo, 

observado mais atentamente, o que se percebe, nas entrelinhas de O sumiço da santa é uma 

retomada que aprofunda aspectos inacabados, deixados inconclusos em obras anteriores, pois 

nesse texto, não há um interesse pela tradição repetitiva de códigos religiosos, não existe a 

tendência em valorizar cosmogonias, nem de eleger uma práxis como modelo de 

autenticidade. No decorrer do romance, essas cosmogonias são “minadas” pela 

imprevisibilidade das forças dinâmicas que regem a cultura e os produtos culturais, 

conduzindo-os a situações imprevistas, abertas, nômades. 

Mas não é só a religião que sofre descentramentos ou o impulso à mobilidade. A 

estrutura narrativa, a forma como as ações são narradas, os gêneros utilizados e a profusão de 

linguagens servem de agentes na transformação daquilo que produz. E essa produção se 

mostra pelo caleidoscópio da hibridação cada vez que se apropria da charge, da fábula, da 

farsa, do poema, do cordel, do maravilhoso, do cinema, enfim de múltiplos construtos 

criativos que se unem ao gênero romanesco perturbando-o em suas essencialidades. Com isso,  

o romance não deixa de ser o que é, conserva muito das características do gênero, mas 

estabelece novas relações, perde/ganha novas formas de existência. 

Interessa observar que estes processos de hibridação e de reconversão dialogam 

entre forma e conteúdo, porque se o romance, enquanto gênero, sofre as infiltrações de outros 

códigos, a realidade criada pela obra esforça-se em orquestrar produtos culturais, cujo cerne 

se encontra em processo de hibridações. Relembre-se, por exemplo, a Festa do Bonfim, a 

possessão religiosa em lugares imprevistos, a própria imagem de Santa Bárbara que conduz 

raios, símbolos que, em última instância, são reconhecidos como de Iansã. 

Importante ainda é atentar para o episódio da fuga da imagem, para os caminhos que 

percorre, para o valor que possui como objeto do patrimônio cultural. Seu reconhecimento 

como arte sacra não se dá apenas entre a elite, pois como santa do povo: é milagreira, é Santa 

Bárbara/Iansã. Todavia, é uma imagem que se transmuta em várias identificações e assume 
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novas características a fim de atender tanto aos ricos como aos pobres, tanto aos religiosos do 

catolicismo, como aos filhos e filhas-de-santo dos candomblés. 

As hibridações e as mobilidades sucedem-se e o narrador faz a narrativa voltar-se 

para a mistura de linguagens, para a quebra das certezas. 

Por fim, abre margens para se pensar nas identidades e as formas de identificação 

justapostas num romance onde é impossível estabelecer qualquer conclusão do ser e do 

pertencer em definitivo. Assim, Adalgisa não é boa nem má, é católica e candomblecista, 

senhora e despudorada amante, mãe e madrasta, tudo depende do instante, do momento em 

que é interpelada.  

Do mesmo modo, Pe. Galvão e Patrícia padre e homem viril, artista moderna e filha-

de-santo, coerentes e em trânsito entre suas duplicidades. 

O que dizer dos religiosos? Principalmente de Dom Max?  Perito e enganador, 

sofrido e sufocado pelo seu próprio ego, mas que recebe a “glória” do perdão divino e tem a 

honra de poder gozar os méritos e um projeto bem sucedido. Como se a vilania fosse colocada 

sob o signo do questionamento, como se as personagens não pudessem mais ser enquadradas 

em boas ou más, planas ou redondas, e sim móveis, contínuos identitários em eterna fluidez. 

E quanto aos orixás? As divindades nagôs num panteão estereotipado com símbolos 

e arquétipos bem específicos?  Em O sumiço da santa “some” essa determinação e eles são 

caracterizados como paus-de-arara, inquices, voduns, diabos católicos, estátuas, pessoas, 

imagens. Como se o ritual de posse, a montagem no “cavalo-de-santo” não mais fosse restrita 

aos iniciados, ou àqueles que cumpriram os dias da camarinha, aliás, a narrativa utiliza apenas 

um parágrafo de três linhas (p. 424) para descrever a reclusão de Adalgisa ao quarto das iaôs e 

duas páginas para relatar a vida da personagem em trânsito do candomblé ao catolicismo, de 

esposa a iaô. 

Sem dúvida, é Exu que melhor fundamenta essa mobilidade entre saberes em fluxo. Se 

é companheiro e serviçal de Iansã na viagem, livra Pe. Abelardo do assassinato, mas não 

deixa de pregar peças e assumir uma identificação demoníaca quando precisa assustar Pe. 

Antônio Hernadez. 

Logo, O sumiço da santa: uma história de feitiçaria é uma literatura como 

representação dos nomadismos identitários a que estão sujeitos àqueles que vivem os fluxos e 

interconexões típicos da modernidade tardia. 

Com um tom acessível de farsa romanesca, o autor consegue construir um universo 

literário mesclado, híbrido, pulsante que deixa margens para uma leitura mais aprofundada de 

como as identidades estanques são postas à prova na contemporaneidade, sem esquecer de 
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fomentar observações críticas ao etnocentrismo cultural e ao fundamentalismo religioso, 

como sinais de identidades a mercê das fragmentações descortinadas nesse instante. 

As imprevisibilidades habilmente criadas põem sob suspeita qualquer tipo de 

pertencimento e levam o leitor a pensar na obra não mais como resistência cultural ou de 

valorização das cosmogonias africanas, mas como mensagem que valoriza os encontros e a 

criatividade cultural que o ser humano e a literatura podem e devem agenciar. 
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