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Ojuobá ia lá e via 

Ojuobahia 

Xangô manda chamar Obatalá guia 

Mamãe Oxum chora lagrimalegria 

Pétalas de Iemanjá Iansã-Oiá ia 

Ojuobá ia lá e via 

Ojuobahia” 
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RESUMO: 

 

 

 

Este trabalho versa sobre as mediações: táticas e estratégicas (CERTEAU,1998), desvendadas 

em Tenda dos milagres (1969) como sinalizadoras das diversas reapropriações deste romance 

realizadas pelos desfiles carnavalescos de escolas de samba.O nosso propósito é oferecer uma 

explicação e compreensão da dinâmica transmissiva entre variados sistemas, presentes no texto 

de Jorge Amado, bem como desvendar como o romance torna visível tais mediações. 

Argumentamos que tais negociações já se fazem presentes em Tenda dos milagres e também 

que elas ocupam um lugar de destaque no que toca à transmissão para outras semioses no vasto 

mundo da sua escrita. Entendemos que esse transmigrar intersistêmico, muitas vezes 

negligenciado pelo cânone literário, necessita ser analisado em sua potencialidade. Por outro 

lado, esses fluxos da literatura para outros sistemas foram/são capazes de conferir continuidade 

e devir a um dos mais significativos textos do autor, cumprindo assim, a intenção manifesta por 

ele mesmo: “escrever para o povo e sobre o povo.”Como aporte teórico para fundamentar as 

discussões, utilizamos conceitos da semiótica da cultura: a ênfase no funcionamento processual 

dos signos, (LÓTMAN, 1996) e a constituição intersistêmica dos signos na cultura (EVEN-

ZOHAR, 2007), as proposições de Debray (2000) sobre transmissão de ideias com fulcro na 

durabilidade, além dos estudos de Michel de Certeau (1998) sobre as estratégias e táticas que 

fazem qualquer imposição se mostrar rasurada e fluída. No que tange aos desfiles de escola de 

samba, as proposições de Maria Isaura de Queiroz(1992), Roberto da Matta (1997), Maria 

Laura Viveiros de Castro Cavalcanti (1999), Hiram Araújo (2000) entre outros estudiosos, 

foram o referencial teórico consultado Os resultados confirmam a hipótese de que a dinâmica 

transmissora entre vários sistemas e as mediações que são usadas por escolas de samba estão 

potencialmente presentes no texto original. A conclusão mostra que tais transposições realizam 

uma transferência visual midiática do texto fonte para outras tantas semioses ampliando os seus 

sentidos e garantindo a sua renovação. 

 

 

Palavras-chave: Tenda dos milagres, Desfiles carnavalescos, Polissistemas, Transmissão, 

Transposição Intersemiótica



 

ABSTRACT: 

 

 

This work deals with the mediations: tactical and strategic (CERTEAU, 1998), presented in 

Tent of Miracles (1969) as flags of different re- appropriations of the novel for the carnival 

parades by samba schools, here understood as unforeseen uses, such as trickery, triggered by 

peripheral systems or actions  as an imposition of  cultural heritage  which is considered 

appropriate. The purpose of this work is to offer an explanation and understanding of the 

transmissive dynamics between various systems as well as the mediations that are required for 

such transfer. We argue that these are already present in the text of Jorge Amado and also that 

they occupy a prominent place in relation to the transmission to other semiosis, in the vast world 

of Amado’s writing. We see that this inter-sistemic transmigration, often neglected by the 

literary canon, needs to be analyzed in its full potential. On the other hand, these literature 

streams allocated to different levels imprint a  sense of  "popular" or "popularized" were/ are 

able to give continuity, becoming one of the most significant texts by the author. Thus fulfilling 

the desire often expressed by him to "write for the people and about the people". As a theoretical 

framework on which to base our discussions, we use, in addition to studies of Michel Certeau 

(1998) on the strategies and tactics that make any imposition prove erased and fluid, the 

semiotic concepts of culture with an emphasis on the procedural functioning of signs offered 

by Lotman 1996) and inter-systemic constitution of signs in culture offered by Even-Zohar 

(2007), the long-term transmission of cultural meaning with support on durability proposed by 

Debray (2000). With regard to the samba school parades, the propositions of Maria Isaura de 

Queiroz (1992), Roberto da Matta (1997), Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti (1999), 

Hiram Araújo (2000) and other scholars are consulted for the theoretical reference. The results 

confirm our hypothesis that the transmissive dynamics between various systems and the 

mediations that are used by samba schools are present in the original text. The conclusion shows 

that what they do is a mediatic visual transfer of these from the source text.  

 

Keywords: Tent of the Miracles, carnival parade, polisystems, transmission, transposition. 



 

RESUMEN: 

 

 

Este trabajo se ocupa de mediaciones: tácticas y estratégicas (CERTEAU,1998), reveladas 

en Tenda dos milagres (1969) como marcas de las diversas reapropiaciones de esta novela 

realizadas en los desfiles carnavalescos de escolas de samba.Nuestro propósito es ofrecer una 

explicación y comprensión de la dinámica transmisora entre variados sistemas, presentes en el 

texto de Jorge Amado, así como demostrar cómo la novela hace visible tales mediaciones. 

Argumentamos que tales negociaciones ya se hacen presentes en Tenda dos milagres y también 

que ocupan un lugar de relevancia en relación a la transmisión para otras semioses en el vasto 

mundo de su escritura. Entendemos que esa transmigración intersistémica, muchas veces 

negligenciada por el cánon literario, necesita ser analizada en su potencialidad. Por otro lado, 

esos flujos de la literatura para otros sistemas fueron/son capaces de conferir continuidad y 

devenir a uno de los más significativos textos del autor, cumpliendo así la intención manifestada 

por él mismo: “escribir para el pueblo y sobre el pueblo.”Como aporte teórico para fundamentar 

las discusiones, utilizamos conceptos de la semiótica de la cultura: el énfasis en el 

funcionamento procesual de los signos, (LÓTMAN, 1996) y la constitución intersistémica de 

los signos en la cultura (EVEN-ZOHAR, 2007), las proposiciones de Debray (2000) sobre 

transmisión de ideas basadas en la durabilidad, además de los estudios de Michel de Certeau 

(1998) sobre las estrategias y tácticas que hacen que toda imposición se muestre rasurada y 

fluída. En lo que se refiere a los desfiles de escola de samba, las proposiciones de Maria Isaura 

de Queiroz(1992), Roberto da Matta (1997), Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti (1999), 

Hiram Araújo (2000), entre otros estudiosos, fueron el referencial teórico consultado. Los 

resultados confirman la hipótesis de que la dinámica transmisora entre varios sistemas y las 

mediaciones que son usadas por escolas de samba están potencialmente presentes en el texto 

original. La conclusión muestra que tales transposiciones realizan una transferencia visual 

mediática del texto fuente hacia otras tantas semioses, ampliando sus sentidos y garantizando 

su renovación. 

  

  

Palabras-clave: Tenda dos milagres, Desfiles carnavalescos, Polisistemas, Transmisión, 

Transposición Intersemiótic



 

RÉSUMÉ: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Cette recherche porte sur les médiations, leurs tactiques et leurs stratégies (CERTEAU,1998) , 

tel que révélées dans Tenda dos milagres (1969). Dans cette oeuvre de Jorge Amado, les 

médiations sont des signalisateurs de diverses réappropriations mises em scène dans les défilés 

carnavalesques des écoles de samba. Nous nous proposons d´offrir une explication et une 

compréhension de la dynamique d´échange entre divers systèmes présents dans le texte 

d´Amado, de révéler également de quelle manière le roman rend visible ces médiations. Notre 

argumentaire tient dans l´affirmation que ces négociations intersistémiques à l´oeuvre entre les 

défilés carnavalesques et le roman sont déjà présents dans celui-ci; elles occupent um espace 

de premier plan  en ce qui concerne les échanges entre sémioses dans le vaste monde de 

l´écriture.; et ce fait sémionarratif capital, négligé par la littérature canonique et sa critique, 

nécessite une profonde analyse; en outre, ces passages de la littérature Jorge-amadienne à 

d´autres systèmes ont été et sont encore la garantie d´une certaine longévité artistique à um des 

textes les plus significatifs de l´auteur.Du point de vue du support théorique, nous avons recours 

aux concepts de la sémiotique de la culture: l´accent sera mis sur le fonctionnement processuel 

des signes  avec Lótman (1998), sur la constitution intersistémique des signes dans la culture 

avec Even-Zohar (2007),  sur les propositions de Debray (2000) relatives à la transmission des 

idées comme roc de ce qui dure, sans oublier évidemment le  rôle de premier plan des études 

de Michel de Certeau (1998) sur les stratégies et tactiques évoquées au début et grâce auxquelles 

est contrecarrée toute imposition indue. Pour ce qui à trait aux défilés d´école de samba, les 

références   sont, entre autres, Maria Isaura de Queiroz (1992), Roberto DaMatta(1997), Maria 

Laura Viveiros de Castro Cavalcanti (1999), Hiram Araújo(2000). Les résultats confirment 

l´hypothèse d´une dynamique de transmission de signes entre divers systèmes ainsi que de celle 

d´um usage de médiations interpolaires entre les écoles de samba et un ouvrage en lequel pré-

existent déjà en puissance de tels échanges. La conclusion montre que les transpositions 

carnavalesques de l´oeuvre réalisent un transfert visuel médiatique du texte-source pour de 

multiples entreprises sémiosiques tout en étendant leur sens et en assurant leur renouvellement. 

 

 

Mots-clés: Tenda dos milagres, Défilés carnavalesques, Polysistèmes, Transmission, 

Transposition intersémiotique
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I Trajetos Iniciais... 

 

Desde muito cedo as inquietações relacionadas aos textos produzidos por Jorge Amado 

foram uma constante em minha experiência como leitora. Maiores que elas, somente o fascínio 

exercido pela escrita desse autor1 que, despojada de qualquer resquício de elitismo, fazia-me 

experimentar, a cada livro lido, o prazer de me ver frente a um “espelho”, como preconizaram 

alguns dos seus estudiosos, mesmo porque sua forma de construção do texto literário se 

mostrasse próxima ao tipo de atuação, arregimentada na simplicidade de linguagem e em 

técnicas familiares, aos gêneros mais populares como o melodrama e o folhetim, apta ao 

intercâmbio com outras formas de expressão, com outras linguagens que, naturalmente, 

facilitavam a minha apreensão e, consequentemente, encantavam-me. 

Nesse navegar por entre mares, como uma de suas assíduas admiradoras, fui alçada à 

categoria de tripulante em “navegações de cabotagem” e, tanto percorri as suas rotas socialistas 

– inspiradas na ideologia marxista – como singrei pelos oceanos em que ele “poetiza uma 

afrobaianidade”, sem, contudo, esquecer de inserir-se nas rotas telúricas e nos dramas épicos 

da conquista cacaueira, além de vislumbrar certo desenraizamento individual na construção de 

outros possíveis, visto que a sua obra nunca abriu mão de lutar, em todas as frentes, “pela 

liberdade contra o despotismo e contra a prepotência; pelo explorado, contra o opressor; pelo 

fraco, contra o forte; pela alegria contra a dor; pela esperança contra o desespero” (AMADO, 

1972a).  

Diferentes estéticas se integram na construção da obra amadiana, e elas não se excluem 

e não se submetem a uma cronologia consecutiva, pois Amado é um escritor eclético, 

articulador de mais de uma persona literária, pronto para surpreender com uma ousadia de temas 

em um meio canônico de um Modernismo, de certo modo restritivo.  

Por outro lado, as narrativas pluridimensionais (PORTELLA, 1972) por ele escritas 

parecem exercer uma natureza andarilha, perturbando antigos códigos, desafiando cânones, 

estabelecendo inesperadas cartografias. Talvez porque tenha produzido numa época em que os 

variados trânsitos foram intensificados, sua escrita participa dessas rotas e se mostra propícia a 

instigantes inter-relações com outras manifestações artísticas, sobretudo com signos visuais 

                                                           
1 Em alguns momentos, na construção dessa introdução, por conter relatos de fatos colhidos na minha experiência 

de vida, utilizei as formas pronominais e verbais na primeira pessoa do singular. Contudo, de um modo geral, fiz 

uso da primeira pessoa do plural em consonância com os modos acadêmicos mais tradicionais e comumente 

empregados na escritura do gênero tese.  
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e/ou audiovisuais ampliadores, ao mesmo tempo desacomodadores, dos saberes estanques 

balizados em antigos estamentos literários. 

Para Rocha (2012, p.3), “é preciso recuperar o projeto de Jorge Amado em seus próprios 

termos. Afinal, na superfície do texto, ele encenou formas múltiplas de relato: muralismo, 

música, radionovela, cinema, cordel, romance”. Ou seja, uma literatura em diálogo 

polissistêmico (EVEN-ZOHAR, 2007), em “flerte” com a urgência da transmissão (DEBRAY, 

2000), é uma das marcas de um autor imbuído em fomentar novas e inéditas estratégias de 

produção, quase sempre pautadas no movimento entre linguagens a serem transpostas para 

“múltiplas plataformas”. Dito de outro modo, em seus textos, a visibilidade dos signos em 

constante mediação denota o que escreve de originalidade. 

Ao que parece, desde a sua gênese como escritor, Jorge Amado endossa o entendimento 

de que a “nossa linguagem verbal não é mais, ou não é somente, o elemento por excelência.” 

(BOUGNOUX,1999), ou mesmo que “a influência sobre os homens não se exerce somente com 

palavras” (DEBRAY, 1995, p. 15), de modo que o literário, essencialmente a palavra em arte, 

sob seu crivo, passa a concatenar-se com outros sistemas, embrenhando-se neles e, de certa 

maneira, “contaminando-se” com suas marcas agregadoras. 

Visibilizando essas verdades, somente mais tarde, como estudante de Letras, pude 

experimentar, de um modo perplexo, as primeiras restrições da academia mediante os escritos 

de quem, para mim, surgira como um “mestre”, como hábil arregimentador de leitores à viagem 

apaixonada pelo texto literário e que, incompreensivelmente, eu percebia ser alvo das mais 

duras críticas erigidas por parte dos “homens e das mulheres das letras.” 

Como professora da educação básica, já ponderando os entraves que um considerável 

eixo dos saberes acadêmicos delegava ao “amado” baiano, deparei-me então, com um paradoxo 

intrigante: ao passo que Amado fosse visto como escritor “descuidado” e “repetitivo” por parte 

das lentes universitárias, o crescente interesse dos meus alunos, chamados de “secundaristas”, 

fazia-me pensar na empatia dessa escrita fora dos modelos canônicos, por isso mesmo, 

marginalizada. Assim, enquanto estudante de graduação, de pós-graduação, em nível de 

especialista e, posteriormente, como mestre, dediquei anos de pesquisa no corpus angariado da 

vastidão escrita desse autor, de maneira que algumas das mais conhecidas obras, no caso Tieta 

do Agreste (1977), Tenda dos milagres (1969), e O sumiço da santa: uma história de feitiçaria 

(1988), respectivamente, foram objetos de estudo nos trabalhos de conclusão de cada um desses 

instantes em cuja ação busquei desmistificar muitos dos estereótipos e reducionismos com os 

quais parte do universo crítico as rotulara. E mesmo tendo destinado uma significativa 
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cronologia para analisar, sob diferentes prismas, os romances desse autor, nunca me dei por 

satisfeita e nem tão pouco me encontrei disposta a deixá-los em segundo plano, de maneira que, 

durante o processo de ingresso no programa de doutoramento, precisei desenvolver, como 

projeto de “entrada” no tão almejado curso – oferecido pelo Programa de Pós-graduação em 

Literatura e Interculturalidade da Universidade Estadual da Paraíba – algo que 

contemplasse a literatura amadiana apenas tangencialmente, sobretudo tentando encontrar as 

“brechas” na instituição para a inserção desse autor alvo de confessada antipatia. 

Vencida a barreira da seleção, matriculada regularmente, pude então exercer a minha 

primeira ação de astúcia (CERTEAU, 1998): convencer a minha orientação a embarcar numa 

nova análise com foco específico em um dos textos de Jorge Amado o que, na prática, implicaria 

em modificar o eixo da propositura inicial, resumindo o corpus audacioso do projeto de ingresso 

à ideia de dedicar os quatro anos de minha vida estudantil, ainda sob as brumas da indefinição, 

ao estudo de Tenda dos milagres (1969)2, revisitando, por conseguinte, a história de Pedro 

Archanjo para, a partir dela, analisar as estratégias e táticas mediativas postas em cena por 

Amado e que metaforizam o seu grande e tão incompreendido projeto literário: escrever para e 

sobre o povo, uma escrita hibridizada e que tematiza os mais variados tipos de mestiçagem.  

Eis então a primeira justificativa para escritura desta tese: resgatar, por intermédio 

desse texto, os mecanismos que desvendam as obliquidades e intercâmbios efetuados pelo 

homem do povo, o homem comum (CERTEAU, 1998), na transmissão e mediação (DEBRAY, 

2000) de suas mensagens e do qual a literatura de Jorge Amado erigiu-se enquanto 

representação. Daqui então, foi possível traçar um novo objetivo geral: o intento de observar, 

na configuração de Tenda dos milagres, a maneira como Jorge Amado estrutura esse enredo 

enfatizando o desvendar de toda sorte de mediações efetuadas na transmissão e perpetuação em 

herança de uma mensagem, pois, a meu ver, essa história de rotas e fluxos é o cimento que 

sustenta todas a construção romanesca. 

A priori, as incursões iniciais no texto literário, o décimo sexto romance de Jorge 

Amado, as leituras “cuidadosas” e incansáveis dos dezesseis capítulos da composição foram 

reveladoras das nuances inesperadas e não visualizadas nos estudos realizados anteriormente. 

E percursos até então obscurecidos, agora mais claros, mostraram-se determinantes para as 

mudanças e imprevisíveis descobertas somadas a cada encontro estabelecido entre o corpus do 

meu trabalho e as leituras obrigatórias dos componentes curriculares, créditos indispensáveis 

                                                           
2 A partir dessa citação do título da obra, não apresentaremos em sequência o ano de sua primeira edição, uma 

vez que se trata de uma mesma referência a ser citada exaustivamente no intercurso desta tese.  
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para obtenção do título de doutoramento, oferecidos semestralmente pelo organograma 

curricular do programa. Assim, em um desses caminhos, nas passagens por essa rota de tantas 

encruzilhadas, deparei-me com as discussões sobre a “interculturalidade”, sobre as 

singularidades e “explosões semióticas” (LÓTMAN, 1993) ocorridas nos cruzamentos 

inevitáveis, mais do que tudo profícuos, experimentados pela literatura em complexa relação 

com tudo que pode determiná-la, modificá-la, estruturá-la, desacomodá-la, reconfigurá-la.   

Era o início de dois mil e doze... O meu segundo semestre no curso... E, naquele 

contexto, eu precisava definir uma proposta que estabelecesse e exemplificasse a relação 

manifesta da literatura com os outros sistemas até então impulsionados para fora de seu 

“restritíssimo” território. Era também carnaval, e no decorrer dessa festividade tão agregadora, 

eu me via incomodada pela necessidade de cumprir uma tarefa desafiadora para mim, 

condicionada que estava em abstrair o texto de suas tantas conexões... Nesse ano em específico, 

era preciso abrir mão da folia, a quem sempre me entreguei de corpo e alma, para cumprir com 

as exigências do curso: leituras, reflexões, produções...  

Nas noites dos chamados “dias gordos”, enquanto estudava e sorvia os teóricos de todos 

os “inters”, ouvia o som da TV exibindo a cadência dos sambas-enredo das escolas de 

samba...Esse era o “meu carnaval” naquele ano e nele eu ocupava a posição de audiência e de 

mera expectadora. Restava-me pois, um canto distante, propositadamente expresso num volume 

controlado para não “atrapalhar” o meu mergulhar nas teorias para nelas, quem sabe? Encontrar 

a rota segura, o caminho mais fácil? A saída do labirinto... 

E foi assim que me deparei com o verso simples, em métrica convencional, esquema 

comum e de fácil memorização, ao gosto do povo, sem rodeios ou dificuldades: “Jorge, orgulho 

da nação/ Amado em cada coração/ Feliz, o povo canta em oração”. Daquele instante em 

diante, minha pesquisa não poderia ser mais a mesma, porque fui convidada a deixar os livros 

e assistir a um dos mais plurais espetáculos realizados como reapropriação intersemiótica do 

romance Tenda dos milagres, aquele mesmo texto que era o foco de minha ainda indecisa e 

iniciante tese e que, na luxuosidade dos desfiles carnavalescos contemporâneos, desdobrava-se 

em variadas performances de inter-relação com a música, com a linguagem plástica, com os 

figurinos, com a escultura e com os enlevos coreográficos componentes da conhecida “ópera 

do povo”.  

Eis então que se vislumbrava um segundo objetivo para minha tese: discutir e catalogar 

o intenso diálogo estabelecido pelo romance Tenda dos milagres com os desfiles carnavalescos, 

considerando-os enquanto mediações astuciosas inseridas por entre as brechas delimitadas dos 
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sistemas mais conservadores do carnaval. Estava também projetada em esboço a “boa-nova” 

pretendida para justificar o trabalho em refração a um texto por tantas vezes analisado, 

transposto, remexido...  

A partir dessa segunda virada, um caminho desta tese se faz revelar: perscrutar as 

incursões de Tenda dos milagres por um universo de sentido até então pouco observado pelas 

análises acadêmicas, com ênfase nas relações estabelecidas pela referida obra com os desfiles 

carnavalescos, no nosso trabalho, compreendidos como textos culturais envolvido num sistema 

maior que é o texto artístico (LÓTMAN, 1978).  

Desse norte, partiu o meu revisitar as ações investigativas que demonstraram o quanto 

o carnaval e a carnavalização (BAKHTIN, 2003) foram presenças relevantes na produção 

amadiana, de modo que a imagem do nosso país, para esse autor, revela-se imbricada nos 

dispositivos de tal festividade sendo ela “lugar-comum” nos textos que escreveu. Portanto, 

debruçar-se sobre as considerações críticas de alguns estudiosos como Afonso Romano de 

Sant’Anna (1983), Roberto DaMatta (1987), (1997) e Tânia Pellegrini (1999) pareceu-me o 

ponto de partida propício para inaugurar o meu caminho metodológico e a minha revisão 

bibliográfica.  

Atuando num eixo qualitativo, cujo primeiro passo centrou-se nesta revisão, pude então 

constatar que não encontraria ali detalhes informativos dos quais pudesse me utilizar como 

subsídios para mapear as mediações sugestionadas em Tenda dos milagres, sobretudo aquelas 

que ocorrem a partir da década de setenta, quando esse romance passa a ser reapropriado, em 

negociação, pelas escolas de samba. Ou seja, em que pese o significativo trânsito entre as obras 

de Jorge Amado e os textos da cultura carnavalesca contemporânea a partir desta época – 

principalmente no carnaval do Rio de Janeiro e São Paulo, ambiências onde as escolas de 

samba” recriam, através da simbiose de vários signos, mídias e textualidades, as aventuras de 

sua trama e de sua vida – nenhuma análise crítico-científica sobre essas transmissões poderia 

ser apontada, para além de alguns poucos e desconexos registros angariados na Fundação Casa 

de Jorge.  

Dessa forma, as correspondências via web, além de consultas constantes ao acervo on-

line da instituição Casa de Jorge Amado, viagens a Ilhéus, Salvador e São Paulo, completaram 

as searas que precisei percorrer para encontrar alguma informação no que tange a esse aspecto 

da pesquisa que, a meu ver, fora fundamental para ampliar o que o próprio texto direcionava: 

as mediações como atividade máxima na tarefa transmissiva e na durabilidade da mensagem.   
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Num segundo momento, ciente da precariedade dos registros sobre as mediações de 

Tenda dos milagres para os desfiles de escola de samba nos suportes convencionais do sistema 

literário, enveredei-me pelos caminhos das Ligas, Associações e Federações carnavalescas 

das duas cidades do país onde esse legado cultural possui maior expressividade e, através das 

páginas de cada instituição disponibilizadas via internet, consegui enfim, coletar um registro 

mais consistente e que dá uma satisfatória dimensão desse transporte, mesmo considerando que 

os vestígios das atividades carnavalescas são envoltos em precariedade e susceptíveis a toda 

sorte de efemeridade que circunda esse sistema.   

De posse desses dados, por essas alturas, percebia que o transmigrar de Tenda dos 

milagres para tal multivalência de suportes conotava uma nova “vida”, no sentido 

benjaminiano, a obra de Jorge Amado, pois essa transmissão, antes de qualquer coisa, garantia 

a continuidade entre o texto original, como origem, e o texto transmitido, repleto da 

originalidade, de “vontade” de encontrar analogias em outros constituintes sígnicos, em cujo 

bojo o texto fonte passava a perdurar. Assim, notório apontar que a plurifacetada linguagem 

carnavalesca das escolas de samba exponencia possibilidades à reapropriação da semiose do 

livro para os variados códigos componentes do carnaval em desfiles, todas elas pautadas numa 

negociação entre sistemas.  

Por essa rota de diálogo com as entidades carnavalescas do Rio de Janeiro, de São Paulo 

e de Salvador esta tese conseguiu catalogar um quantitativo expressivo de enredos 

carnavalescos que versam sobre a vida e sobre a obra de Jorge Amado, fato que, para além de 

qualquer aprofundamento analítico, configura-se num enriquecimento de sua fortuna crítica, 

porque, apesar de suas obras terem sido alvo de uma revisão considerável nas últimas décadas, 

ainda não há um viés reflexivo que contemple esse intercâmbio transmissivo quantitativamente 

tão significante. 

Para exemplificar tal silêncio, na base de dados do sistema Capes, no Banco de Teses 

ali catalogadas, contabiliza-se um total de cento e quarenta pesquisas de doutoramento 

envolvendo Jorge Amado e suas obras sem que nenhuma delas esteja relacionada ao tema que 

nos propusemos a desenvolver. No mesmo esteio, a quantidade de artigos indexados nesses 

repositórios denota a abrangência reflexiva das produções amadianas sem que, para isso, haja 

um direcionamento às transposições para a sintaxe das escolas de samba. São exceções a essa 

regra o artigo da pesquisadora Tânia Pellegrini (1999), citado no desenvolver desta tese, e de 

um texto escrito por Alexandre Neiva [S.I], Literatura dá samba, em que romances amadianos 
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são apontados como motivadores para composição de sambas de enredo vistos pelo pesquisador 

como instrumentos facilitadores do aprendizado metalinguístico da língua.  

Por este aspecto, frente à carência de estudos sobre esse intercâmbio, não pudemos 

deixar de supor a existência de um “auratismo” e de um elitismo em relação ao texto literário 

que nos lembra o quanto a arte literária procurou distanciar-se das “massas”, mediante os 

imperativos de um sistema mais eficiente, porque de alguns. 

Por outro lado, esse silenciamento nos faz pensar nas seguintes questões: 

 Como Tenda dos milagres aborda as diversas mediações necessárias para o transmigrar 

de mensagens entre sistemas diversos? 

 De que maneira a história de Pedro Archanjo desvenda as estratégias das instituições 

para delimitar e tornar as mensagens apropriadas porquanto atendam aos seus interesses? 

 Como Tenda dos milagres, expressão artística visual escrita, tem se 

acomodado/desacomodado frente ao intercâmbio com sistemas culturais desauratizados – 

porque considerados “massivos” – como os desfiles de escola de samba? 

 Como o texto literário absorve e insere, na territorialidade do escrito, as influências do 

sistema desfile de escola de samba? 

 A par desses questionamentos mais preliminares, foram, por fim, concretizando-se os 

objetivos específicos desta tese os quais, por um norte mais didático procuraram: 

 Problematizar o nomadismo entre sistemas potencialmente presentificado nos textos de 

Amado e visto pela crítica sob o estigma da “contaminação”; 

 Ressignificar a produção de Amado com uma escrita de seu tempo, configurada nas 

interpelações da racionalidade midiática de trânsito em que esteve inserido; 

 Ampliar os estudos críticos em relação ao autor aprofundando, a partir de Tenda dos 

milagres, seu diálogo com outros sistemas de linguagens nas fronteiras da transmissão. 

 Perceber que a valorização dos saberes advindos do povo, pretendida por Amado em 

Tenda dos milagres, aciona a potência criativa que da obra emana, de maneira que os 

desfiles de escola de samba, pela reunião desse povo, agente criador, observador, 

transformador, é o resultado genuíno dessa reencenação astuciosa agenciada pelos 

estratos periféricos dos sistemas rotulados como artísticos.   

 

 

 Corpus e discussão: 
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Nosso corpus analítico tem como base o romance Tenda dos milagres, o texto literário 

como espaço em que o autor exemplificou o seu projeto de escrever para/sobre o povo, 

demonstrando, por conseguinte, como as mediações com outros tantos sistemas são 

indispensáveis para execução dessa mensagem que se pretende perenizar e, ao mesmo tempo, 

se desdobrar em linguagens diversas. Dessas semioses, tomamos como destaque a 

reapropriação transpositiva realizada pelo G.R.E.S Mocidade Alegre – agremiação 

carnavalesca componente do grupo das “super escolas” da capital paulista – que trouxe à 

passarela do samba, no carnaval de dois mil e doze, um desfile em comemoração ao centenário 

de Jorge Amado, assemelhando-se portanto, ao que ocorrera no epílogo de Tenda dos milagres.  

Partimos do princípio de que, se a literatura, consoante Even-Zohar (2007), é um sistema 

dinâmico que se quer estático como estratégia de delimitação para sua sobrevivência, em Tenda 

dos milagres esse entendimento dos múltiplos estratos formadores de dada mensagem, as 

interpelações de outros universos semióticos, geralmente desmerecidos pelas centralidades e 

hierarquizações, são convidados a compor a problemática central da trama e, através dela, doam 

certo “tônus” a um dos textos amadianos mais transmitidos em diversidade de suportes. 

Pensamos, pois, enquanto tese, que este texto materializa, via ficção, as mediações com 

que seu autor muitas vezes fora acusado: o fato de mostrar-se “interpelado” por outros fatores, 

alocados como “externos” e “impróprios” ao literário, e por desenvolver uma escrita voltada ao 

próprio engendramento da literatura com outras linguagens, com outros elementos que 

permutam, forçam e direcionam o referido sistema a formas de diálogo imprevistas e até 

mesmo, de reordenação frente à “panóplia dos arquivos de signos” (DEBRAY, 1995) 

dinamizados na contemporaneidade, entre as quais aponto como destaque os desfiles de escola 

de samba: manifestações carnavalescas que têm, ao longo das últimas décadas do século XX 

e início do século XXI, utilizado as suas obras, ou mesmo dados biográficos de sua existência, 

como léxico e repertório. 

Por esse prisma, “uma orquestra semiótica” (BOUGNOUX, 1999) mais vasta imprime 

à Tenda dos milagres a exposição aos intercursos das operações semiózicas, em zonas de 

contato e hibridação, na medida que traços de outros sistemas são incorporados, numa dinâmica 

transformadora, entre o que “convencionalmente” pertence ao sistema literário e, através da 

modelização, é reconfigurado de universos de linguagem diversos. Ou seja, por esse romance, 

Jorge Amado tenta metaforizar a literatura como instância sujeita aos entrecruzamentos e 

remodelações, advindos de sua inserção numa “ecologia semiosférica,” produzidas por 

encontros e mediações entre camadas híbridas que vão dos estratos técnicos aos socioculturais. 
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E isso se dá por meio da história de Pedro Archanjo, construída numa polifonia de vozes 

trabalhadas na confecção reconfigurada do protagonista, através de estratégias e astúcias 

transmissivas, hábeis em transformá-lo, perenizá-lo, inseri-lo numa visibilidade, quer seja 

atendendo aos modelos canônicos e convencionais, quer seja atuando astuciosamente nas 

bordas do que a elite, produtora de linguagem, deseja incutir, transformando por fim, a suposta 

submissão em singularizações criativas, como acontece com os desfiles carnavalescos, por 

exemplo.  

 

 

 Composição: 

 

 

Para enveredar nessa seara, na qual textos culturais entram em rotação, intitulamos as 

nossas discussões como rotas, oblíquas e não lineares, mas que são exemplares para pensarmos 

nas ramificações agenciadas pelo texto em análise, bem como para os demais percursos que ele 

singrou.  

Na primeira delas: TENDA DOS MILAGRES – SISTEMAS EM FLUXO, 

condensamos um retrospecto sobre o texto em foco e situamos os referenciais teóricos 

indispensáveis ao diálogo aqui potencializado. Esse ponto do texto estrutura-se na apresentação 

da obra em estudo e na reflexão sobre os aportes teóricos utilizados para concretização do que 

intentamos. Entre outras observações, ele explicita as bases semióticas nas quais 

fundamentamos as abordagens desta tese, enfatizando os conceitos da semiótica da cultura, 

esclarecendo as noções básicas de intercâmbio entre sistemas, além de pensar a semiosfera em 

sua constituição e dinâmica funcional.  

As discussões desse tópico estão, portanto, ancoradas nas propostas teóricas de Lótman 

(1978), (1993), (1996), (2006) sem esquecer do apoio de Irene Machado (2003), (2006) e das 

relações polissistemísticas pautadas por Itamar Even-Zohar (2007) para, por meio da última, 

levantar a concepção de sistemas em dinamismo com o qual analisamos as interconexões 

exemplificadas em Tenda dos milagres.  

Feita essa incursão inicial, enveredamos pelas estratégias de transmissão, 

desmembradas por Régis Debray (1995), (2000) e finalmente, pelas considerações sobre os 

modos de apreensão do que é transmitido, a partir de Michel de Certeau(1998), no que toca ao 

comodismo estratégico ou à astúcia da tática. Ainda neste capítulo, traçamos algumas análises 

preliminares sobre a personagem Archanjo, percebida como ícone e como metáfora dessas 

inquietas apropriações e transformações.  



27 

 

Por conseguinte, naquele que compõem o nosso próximo percurso, recortamos os 

posicionamentos críticos em torno dessa quebra de fronteiras entre o literário e o não literário 

promovida pelo texto de Amado. E POR FALAR NAS ASTÚCIAS DE AMADO? O QUE 

DIZ A CRÍTICA? É a trilha que recupera algumas das mais representativas reflexões sobre as 

obras do autor, a fim de perceber como o seu projeto mediador, entre a literatura e o povo, foi 

compreendido.  

Esse caminho intenta perceber como as análises críticas, desenvolvidas ao longo de 

várias décadas, absorveram os procedimentos executados por Jorge Amado quando este 

replicava os padrões de estruturação e/ou quando operacionalizava reconfigurações imprevistas 

em tais modelos, proporcionando a transformação operativa de sua obra em outros possíveis, 

principalmente com as “manobras” assumidas pelos seus leitores/receptores/consumidores, 

bem como a opacidade no que escreveu de uma invariante híbrida (CANCLINI, 2006) e 

polissistemística (EVEN-ZOHAR, 2007) como astúcia (CERTEAU, 1998) que faz as obras 

transformarem-se em herança (DEBRAY, 1995) e em devir. 

Numa rota dividida em blocos, situamos no primeiro deles as análises que, apoiadas 

num objetivismo da língua, numa concepção (uni)sistemística da literatura, e no rigor imanente 

e imutável do código literário – ou seja, no repertório escolhido pelo autor, em muito distante 

daquele canonizado no contexto de atuação – sinalizaram apenas negatividade e “falta” no 

projeto de escritura assumido por Amado, tanto no engajamento visível nas produções 

precípuas, como na perda de fidelidade ao literário em vistas de “macular”, com resquícios de 

gêneros considerados menores, porque “massivos”, ou mesmo por mostrar-se tributário quando 

elege aspectos considerados estranhos para o sistema, como a historicidade, as relações com as 

engrenagens produtoras e consumidoras e com questões políticas envolvidas no ato literário. 

Nesse grupo, recuperamos os posicionamentos formulados por Álvaro Lins (1963), Nelson 

Wernek Sodré (1982), Afrânio Coutinho (1987), Valnice Galvão (1976), Massaud Moisés 

(1996), Janer Cristaldo (1998), e Tânia Pellegrini (1999) analistas que se não ousaram, 

conforme Ívia Alves (2001) salienta, excluir Amado da crítica que produziram, trabalharam 

para sua futura exclusão, ou mesmo pela manutenção do que escrevera nas zonas periféricas e 

marginais da semiosfera literária. 

Num segundo conjunto, por assim dizer, mais atento às relações que sustentaram todo 

projeto literário amadiano, temos aqueles que tanto negativizam como positivizam as 

opacidades vivificadas em sem suas obras, dos “ruídos” e “interferências” colhidos tanto nas 

camadas periférico-literárias, como nas interpelações sociopolíticas problematizadoras de sua 
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organização. Nesse grupo, o pêndulo recai para quem absolve ou condena os textos de Jorge 

Amado, haja vista o seu manifesto envolvimento com questões de difusão e consumo.  

Entre os posicionamentos críticos que transcendem certo viés reducionista e que não 

visualizam somente comprometimento político-marxista ou massivo-mercadológico nos textos 

desse escritor, posicionamos os que percebem certa laboriosidade estética em Amado, posto 

que seja alvo desse autor hibridizar a literatura com a oralidade, com a musicalidade, com o 

poético e com o documental, ao mesmo tempo em que canaliza sua produção pelos fluxos 

desacomodadores dos antigos estamentos literários, de maneira que a própria obra passa a ser 

reconfigurada em meio às novas emergências que o sistema absorve num universo complexo, 

no qual os trânsitos e os encontros entre estratos, supostamente intransponíveis, possibilitam 

novos arranjos e imprevistos modos de fazer sentido. Aqui, as análises de Rubens Pereira 

(2004), Sylvie Debs (2004), Lícia Soares de Souza(2004), Zilá Bernd(2004) e Humberto de 

Oliveira (2014) são basilares à discussão.  

Na opção metodológica por este agrupamento crítico, salientamos que nos eximimos de 

seguir um percurso linear para esta organização, por entender que os sentidos atribuídos pelas 

análises recortadas, mesmo em épocas diferentes, exercem um diálogo maior, não importando 

o tempo em que foram proferidas. 

Por fim, esta terceira parte está ancorada fundamentalmente na operacionalização de 

três conceitos fundamentais: a noção de semiosfera de Iúri Lótman (2006) – para pensar a crítica 

que delimita e se desacomoda perante a quebra das fronteiras exercida pelos textos de Amado, 

a teoria dos polissistemas, a partir da caracterização da literatura enquanto sistema dinâmico 

(EVEN-ZOHAR, 2007) e que, ao que parece, revela-se como ponto nevrálgico em parte da 

crítica – para vislumbrar a lógica da centralidade versos zonas periféricas acionadas por Amado 

– e a noção de hibridismo cultural (CANCLINI, 2006) para desconstruir as fronteiras erigidas 

por parte da crítica, por assim dizer, comprometida em estigmatizar a produção do autor nos 

redutos insustentáveis do “popular” e/ ou do “massivo” 

Em continuidade ao que nos propomos como objetivo, a terceira rota, cujo título é 

TENDA DOS MILAGRES:ESTRATÉGIAS E TÁTICAS... MEDIAÇÕES assume no nosso 

texto a função de analisar as múltiplas mediações encenadas no presente romanesco. Ou seja, 

importa-nos neste conjunto desvendar as estratégias e táticas mediadoras que Tenda dos 

milagres revela indispensáveis para fazer circular, ou mesmo existir, a história de Archanjo, 

conquanto esta esteja narrada a partir da transmissão mediada e, consequentemente, das 

modificações implicadas no ato de circulação da história como mensagem. 
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Para fundamentar essa parte, valemo-nos em específico das ideias de Régis Debray 

(1995), (2000) sobre a transmissão das mensagens, quando procura circunscrever a amplitude 

do termo transmissão, sobretudo, por ele se resguardar na existência de um triplo nível: 

material, diacrônico e político.  

Erigindo, pois, o conceito de transmissão em contraponto à noção de comunicação, o 

teórico dos estudos midiológicos adverte que, no ato de comunicar, há um interesse pelo 

compartilhar de um dado conhecimento, ao passo que a transmissão está relacionada não só ao 

conhecimento compartilhado, mas a herança que se quer perpetuar, a uma “instrução 

incorporada”, por sua vez propiciada pela junção de mecanismos técnicos e ideológicos 

potencializadores tanto de sua difusão, como de sua validação. (DEBRAY, 2000). Para ele, 

enquanto a comunicação é compreendida como um transporte no espaço em que emissores e 

receptores usufruem de uma mesma temporalidade, a transmissão “é essencialmente um 

transporte no tempo [...]” com fulcro na “prolongação” de um dado vestígio, suprimindo sua 

efemeridade, com “empresas de construção das durações” por sua vez, imbuídas num 

condicionamento político, em cujo cerne encontra-se a “natureza militante e sofredora” desta 

“missão” (DEBRAY, 2000, p. 17).  

Em continuidade a esse olhar, lembra-nos Debray que a capacidade de transportar uma 

informação por um determinado canal, inevitavelmente, estará sujeita às imprecações de forças 

contrárias, interpeladas pelos “ruídos” e resistências ao que se quer perenizar, de modo que: 

“eis o que basta para fazer, pouco ou muito, de qualquer empreendimento de transmissão uma 

operação polêmica que exige uma competência estratégica (para se aliar, filtrar, excluir, 

hierarquizar, cooptar, demarcar, etc.)” (DEBRAY, 2000, p. 18). Em suma, “as diversas formas 

de coesão” exímias em possibilitar a logística necessária à passagem da mensagem e a sua 

ocupação nas camadas centrais ou periféricas da semiosfera (LÓTMAN, 1996). Implica, pois, 

na atuação precisa dessa logística que une a força técnica à força política.  

Interessado também nesses processamentos, muito embora trabalhando em um 

perspectiva por assim dizer, mais circunscrita, Michel de Certeau (1998) centra-se na percepção 

de como as práticas culturais, consideradas periféricas ou “não autorizadas”, conseguem 

“jogar” com as peças do que lhe fora imposto pelas forças culturais das zonas centrais de um 

sistema, articulando-se numa posição de manobra que leva a inesperadas formas de resistência 

e de reapropriação frente à consensualidade almejada pelos poderes instituídos. E, se Debray 

(1995), (2000) ocupa-se da logística da transmissão das mensagens de modo a que elas venham 

a se perenizar, afincarem-se como cultura ou modificarem-se, Certeau (1998), por sua vez, 
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pensa o “mapa de distribuição dos bens culturais” na contemporaneidade, enfatizando os 

mecanismos e ações pelos quais fatores delimitados pelas circunstâncias conseguem “furar”, 

“desviar”, “quebrar”, “jogar” de modo diferente com as ferramentas que o contexto lhe impõem.  

Para esse autor: 

 

 
Depois dos trabalhos, [...], que analisaram os “bens culturais”, o sistema de 

sua produção, o mapa de sua distribuição e a distribuição dos consumidores 

nesse mapa, parece possível considerar esses bens não apenas como os dados 

a partir dos quais se pode estabelecer os quadros estatísticos de sua circulação 

ou constatar os funcionamentos econômicos de sua difusão, mas também 

como repertório com o qual os usuários procedem a operações próprias 

(CERTEAU, 1998, p.93).  

 

 

Embora ambas as propostas sejam colhidas em áreas interdisciplinares à literatura, 

entendemos que tanto os estudos sobre as logísticas da transmissão, pensados por Régis Debray, 

como às análises das práticas desviacionistas, apontadas por Michel de Certeau cabem 

perfeitamente ao que aqui estamos demonstrando, justamente porque em ambos subjaz a 

reflexão sobre as relações do que se passa no espaço intervalar, as forças centrípetas que 

posicionam as mensagens dentro dessa rede de relações da qual não podem e nem devem ser 

abstraídas e sobre a qual nos fala a obra em estudo. 

Em consonância com esse aporte teórico, interessa-nos aqui a forma como as 

transmissões da história de Archanjo foram efetuadas pelos seus transmissores e de como eles, 

a partir do conhecimento a respeito de sua existência, apropriam-se dessas informações: ora 

atualizando-a enquanto dado, ora operando nelas ações que a projetam enquanto léxico, 

“reservatório de instrução” para, em primeira instância, legitimar as forças do sistema de 

produção das quais o texto realiza um completo desvelamento. Ou, principalmente, como 

cartografia para que rotas imprevistas sejam acionadas, por intercurso da figura de Pedro 

Archanjo em seu renascimento via mediadores, através de construções desviacionistas, como é 

o caso das ações detalhadas no epílogo do texto, quando as transmissões sobre ele transformam-

se em mote para um desfile carnavalesco.  

Como consequência do que apontamos nas análises do percurso anterior, na próxima 

rota desta tese, cujo título é DO ENTRUDO À PASSARELA: OS MILAGRES DE TENDA, 

procuramos seguir um caminho paralelo, desta feita catalogando as reapropriações realizadas 

pelas agremiações carnavalescas relacionadas às obras e aos dados biográficos de Jorge Amado, 

na tentativa de mitigar o silenciamento existente entre os estudos desse autor, em se tratando 
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desse profícuo diálogo realizado, especificamente, nos carnavais de cidades como Ilhéus, 

Salvador, Niterói, Rio de Janeiro, Santos e São Paulo.  

Sobre esse aspecto, no que toca à transposição das obras de Jorge Amado para tematizar 

enredos de festividades carnavalescas, tanto na Fundação Casa de Jorge Amado como em 

alguns dos textos dos seus mais relevantes biógrafos, destacamos a ausência sistemática desses 

registros ou, quando muito, a citação desordenada e pouco detalhada das homenagens prestadas 

ao autor, sem perceber a intensa relação dessas transposições com o texto Tenda dos milagres 

o que o nosso estudo se propõe a apresentar. Com objetivo expositivo, essa parte procura 

sustentar-se nas pesquisas realizadas em sites oficiais das agremiações carnavalescas, nas 

páginas e registros das instituições coordenadoras desse universo polissistêmico que é o desfile 

de escola de samba e em alguns teóricos e estudiosos do carnaval brasileiro que acomodam, no 

registro escrito, os vestígios de uma atividade tão efêmera  

E aqui nossa tese se concentra na verificação da participação decisiva do repertório dos 

desfiles das agremiações carnavalescas para a confabulação do próprio texto, sobretudo quando 

apresenta a sua culminância como fruto das organizações colhidas na vida de Pedro Archanjo, 

vista agora como enredo.  

No que tange à baliza teórica, além dos estudos de Debray (1995), (2000) e de Certeau 

(1998), pautamos essa trilha nas considerações de amplos interlocutores cujo foco é o carnaval, 

com destaque para Maria Isaura Pereira de Queiroz (1992), Hiram Araújo (2000), Maria Laura 

Viveiros de Castro Cavalcanti (1999), Roberto DaMatta(1997), Monique Augras (1992) entre 

outros.  

Finalmente, no percurso final desenvolvido pela tese, traçamos o recorte de um dos 

desfiles carnavalescos que tematizaram Tenda dos milagres, desenvolvendo na materialidade 

plástica das fantasias, na riqueza das alegorias e na harmonização da dança, a transmissão da 

história de Pedro Archanjo amalgamando a figura dessa personagem à imagem do seu criador 

Jorge Amado e articulando o livro a uma proposta de transmissão transpositiva ancorada num 

uso diferente e criativo (ECO, 2011) do texto de origem. .  

Na rota intitulada AMADO-OJUOBÁ: A TRANPOSIÇÃO ASTUCIOSA DE UM 

NOVO CENTENÁRIO rememoramos a atuação do G.R.E.S. Mocidade Alegre, agremiação 

carnavalesca da cidade de São Paulo, a fim de buscar nela a interconexão com a obra Tenda 

dos milagres, sobretudo, no que toca à construção de um desfile de escola de samba com enredo 

voltado à comemoração do centenário: mote para o laureamento póstumo de Jorge Amado, 

através de seu personagem Ojuobá, e que se reacomoda na linguagem plástica das fantasias, 
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alegorias e adereços, logicamente passando a se estruturar numa diferença hábil, por sua vez 

orquestrada com base em usos críticos e criativos da obra original, agora léxico transformado 

em outro texto repleto de nuances e de originalidade.   
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TENDA DOS MILAGRES, 
SISTEMAS EM FLUXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"De la misma manera que ha habido estados-nación, habrá naciones-

relación. De la misma manera que ha habido fronteras que separaban 

y diferenciaban, habrá fronteras que distinguirán y unirán, y que no 

distinguirán más que para unir” 

 

Édouard Glissant 
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II Tenda dos milagres, sistemas em fluxo 

 

Escrito entre março e julho de sessenta e nove e editado em outubro do mesmo ano, pela 

Livraria Martins Editora, Tenda dos milagres é o décimo sexto romance amadiano e, 

cronologicamente, o seu vigésimo sexto livro publicado. 

Contando com quinze edições pela Editora Martins, trinta e uma edições pela Record e. 

a partir da quadragésima oitava, pela Companhia das Letras, o romance possui, até a conclusão 

deste estudo, o quantitativo de quarenta e nove edições tendo o último lançamento ocorrido em 

dois mil e doze, como estratégia da supracitada editora para comemoração do centenário de 

nascimento de Jorge Amado. 

Em que pese a intensa repercussão desse texto no contexto nacional, inclusive pela sua 

mediação em variados suportes de linguagem, Tenda dos milagres é um dos destaques na 

produção amadiana também pelo fato de obter grande aceitação internacional, principalmente 

durante as décadas de setenta e oitenta do século XX, quando fora publicado em Portugal, 

traduzida para o alemão3, para o espanhol4, para o francês5, para o italiano6, para o inglês7 e 

para o russo8. 

Comumente analisado como ícone para abordagem de questões étnico-culturais, Tenda 

dos milagres configura-se, per si, como uma espécie de “ode” celebrante da mestiçagem, 

condensada na frase proferida nos livros do seu protagonista Pedro Archanjo, para quem: “É 

mestiça a face do povo brasileiro e é mestiça a sua cultura” (AMADO, 2001, p. 41).  

Para além de quaisquer outras trilhas singradas pela história de Ojuobá, pensamos que 

esta narrativa pode ser lida como expressão de um “grito” ecoante em várias direções, quer seja 

reverberando na crioulização (GLISSANT, 2005) cultural – ao perfazer rotas de choques e 

entrecruzamentos, na própria diegese – como ainda, nos embates políticos inerentes à 

hierarquização das culturas em posicionamentos centrais e periféricos, que se dão entre as 

                                                           
3 A publicação da tradução alemã de Tenda dos milagres ocorreu em 1972. Assinada por Kristina Hering, Werkstatt 

der Wunder é o título dado a versão publicada pela Verlag Volk und Welt, na cidade de Berlim. 
4 Tradução de Lorenzo Varela, a versão em espanhol de Tenda dos milagres foi lançada em Buenos Aires, 

Argentina, em 1971, pela Losada. O título é conservado: Tienda de los milagres. 
5 La Boutique aux miracles, tradução de Alice Raillard, pela Stock, Paris, em 1976.  
6 Em mil novecentos e setenta e oito, Elena Grechi publica pela Garzanti de Milão o livro La bottega dei miracoli, 

a tradução italiana de Tenda dos milagres.  
7 A versão em língua inglesa de Tenda dos milagres é lançada em duas edições: a primeira em 1971, apenas 

transcorridos três anos do lançamento no Brasil, a segunda, em 1988. Em ambas, o título Tend of miracles é 

conservado pela tradutora Bárbara Shelby. Alfred A. Knopf, amigo de Jorge Amado, e a Avon Books são os 

editores responsáveis pelo livro nos Estados Unidos.  
8 Tradução de I. Kalúguim, pela Progresso, Moscou, em 1970 e pela Arco-íris em 1986, Lavka Tchudiés é a versão 

russa do texto amadiano.  
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atuações do protagonista e, posteriormente, na reacomodação de sua história transmitida por 

inúmeras vozes institucionais ou marginalizadas. 

Por esse esteio, a pesquisadora Zilá Bernd (2004), no artigo O universo crioulizado de 

Jorge Amado, compara o tráfego realizado pelo texto sinalizando que ele se estrutura a partir 

de uma dupla cartografia: a primeira, centrada na valorização da mestiçagem racial, da qual 

projeta-se o risco da aculturação, do meeting pot desencadeador de um “branqueamento” e para 

o qual, segundo a autora, a obra em si aponta, mas também traz ao leitor a possibilidade de 

enveredar-se por um caminho de valorização das expressões culturais marginais, dos saberes 

subalternizados (MIGNOLO,2003), desta feita, com fulcro nos imprevisíveis rumos, no 

pensamento “compósito” (GLISSANT, 2005) que essas culturas, em zonas de contato e 

liminaridade, (PRATT, 1999), venham a possibilitar.  

Em contraponto ao posicionamento de Bernd, Rita Olivieri-Godet (2004, p. 116), nos 

diz que as teorias da mestiçagem étnico-culturais, crivadas como paradoxo à crioulização, são 

uma montagem simbólico-alegórica em defesa de uma mediação entre conflitos culturais 

agenciados pela conduta híbrida de Pedro Archanjo e seus pares. Consoante afirma,  

 

 

De todos os romances de Jorge Amado, Tenda dos milagres é o mais 

representativo do pensamento heterotópico de um autor que, desde os anos 30, 

desloca e contraria os paradigmas sociopolíticos e morais das elites brasileiras. 

Elemento de um combate em favor de modelos alternativos de sociabilidade, 

trata-se de uma espécie de romance síntese, ilustrando uma visão maniqueísta 

e sectária e que se apoia no simbolismo da mestiçagem para esboçar um 

projeto de sociedade em que a mistura é o principal mediador dos conflitos, 

não somente étnicos, mas também de classes e de culturas. (OLIVIERI-

GODET, 2004, p. 116).  

 

 

Por outro ângulo, Humberto de Oliveira (2014), desconsiderando à limitação imposta 

pela pós-modernidade à noção de mestiçagem – principalmente quando esta tenta reduzir o 

termo à noção de cunho étnico-racial – percebe em Tenda dos milagres a possibilidade de se 

conceber o pensamento “mestiço” como aquele ancorado numa poética de trânsito e 

deslocamento ao encontro do outro, porque, em suas considerações, o mestiço é aquele que 

 

 
[...] pode transitar – sem esconder por vezes seu desconforto, fruto das tensões 

das negociações nem sempre amigáveis, mas sempre possíveis – logo o que 

passeia, se move por e entre culturas diferentes, das quais, como verdadeiro 

canibal devora o que necessita para saciar sua fome de ser e de viver, de saber 

e fazer, de se fazer presente no mundo (OLIVEIRA, 2014, p. 37).  
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Ou seja, na concepção desse estudioso, “este romance apresenta um pensamento em 

trânsito, ao encontro de ideias” (Ib. idem)” e esse movimento é o marco simbólico que nos leva 

à leitura de Tenda dos milagres como expressão dos diversos percursos e rotas pelos quais a 

própria cultura, e a literatura, como texto da cultura (LÓTMAN, 1996), comumente 

desempenham, principalmente pela caleidoscópica atuação que esse texto apresenta ao ser 

transposto à teleficção, ao cinema, à música, aos festejos carnavalescos, por exemplo.  

No entendimento de Rubem Alves Pereira (2004, p. 218): 

 

 
A abertura dos textos de Jorge Amado para outras linguagens, (Ilustração, 

cinema, televisão, CD), [...], tem contribuído substancialmente para a fixação 

de parte do imaginário que caracteriza o universo de Jorge Amado, seja em 

termos da absorção de elementos representativos de tipos e valores populares, 

seja no jogo de sedução e de popularização das suas narrativas.  

 

 

Percebemos que um dos elos significativos do romance é justamente a possibilidade de 

se expandir a recepção e a transmissão das ideias de Pedro Archanjo que se enveredam por 

caminhos cerceados pelas orientações das organizações institucionais, mas que também se 

projetam em rotas imprevisíveis, reconfigurando espaços pela astúcias e táticas de quem dessas 

transmissões se reapropria. Assim, alguns conceitos e noções operacionais surgem como 

pertinentes a nossa discussão e, através deles, buscamos alavancar o texto de Jorge Amado 

como este espaço em cujo cerne podemos averiguar tanto os percursos, como as inter-relações 

de uma história, a nosso ver, das mediações.  

Considerando os mecanismos de trânsito entre sistemas de signos, em contínuo processo 

de reconfiguração – compreendida como a modelização necessária às provisórias 

territorizalizações de um dado estrato do sistema – lembramos que a semiótica da cultura 

procura esclarecer os processos engendradores do que entendem por semiodiversidade, sendo 

esta, necessariamente, a capacidade de transmissão, continuidade/mudanças sígnicas que 

atualizam a memória cultural expandindo-a.     

Em certa medida, o questionamento trazido à baila pela semiótica russa é a dinâmica da 

conexão entre variados sistemas, de maneira que palavras como mediação, tradução, 

transmissão entre sistemas são instrumentos usados para atribuição de respostas ao devir 

sígnico, na semiodiversidade, em que pululam as previsíveis ou imprevisíveis conexões.  

Se na semiótica russa a interação entre sistemas é o princípio fundante da semiosfera, 

aquilo que propicia o movimento, via modelização desarticuladora e reordenadora; na 

concepção midiológica, a força das ideias, que se materializa em signos e novos sistemas, é 
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garantida pela transmissão. Nesse caso, subjaz nos questionamentos midiológicos as condições 

precípuas do ato de transmitir, a saber: como ocorre a transmissão? O que se transmite? Para 

que se transmite? Como se transmite? Tais questionamentos habilitam pensar o elemento 

transmissor como interface mediadora e assim, ampliar o foco, numa perspectiva de 

extraposição. 

Já Michel de Certeau (1998), no livro A Invenção do Cotidiano, arregimenta a sua 

discussão pelo viés da recepção, observando, principalmente, como os saberes e práticas dos 

sistemas centrais são táticos e astuciosamente reacomodados por “consumidores” que, numa 

atitude de “caça desviacionista”, jogam com as peças dadas pelos artefatos canônicos numa 

perspectiva diversa e imprevisível, como um bricoleur, cuja atuação ocorre na viabilidade 

original da transformação. 

Por esse aspecto, elegemos como primeira rota desta tese o estudo desses conceitos, 

porquanto o nosso intento centre-se em demonstrar como Tenda dos milagres apresenta ao 

leitor toda esse problemática interligada à dinâmica inerente à semiodiversidade (LÓTMAN, 

1996), à logística da transmissão das forças materiais de uma ideia (DEBRAY, 2000), às 

estratégias e às astúcias (CERTEAU, 1998) que enquadram e/ou desacomodam as práticas 

culturais itinerantes e condutoras da mensagem de Pedro Archanjo para que esta possa 

expandir-se do texto para os desfiles carnavalescos de escola de samba.  

Antes, porém de partirmos rumo a estas considerações teóricas, visitemos, brevemente 

o enredo desta trama, a fim de relembrarmos os meandros de tal composição. 

 

 

Notícias da obra: 

 

 

Tenda dos milagres conta a história de vida de Pedro Archanjo, Ojuobá, partindo de 

dois momentos distintos embora interconectados. Primeiro: a preparação das comemorações 

por ocasião do seu centenário de nascimento, motivadas pelo reconhecimento internacional das 

contribuições por ele impetradas aos estudos étnico-antropológicos no Brasil. Segundo: a 

rememoração de fatos marcantes da vida do protagonista, desde o ano de mil oitocentos e 

sessenta e oito, quando nascera Pedro Archanjo, filho de Antônio Archanjo e Noca de Logunedê 

que, a duras penas, criou o menino Archanjo conseguindo que frequentasse o Liceu e lá 

aprendesse as letras tornando-se, por fim, um autodidata e defensor dos marginalizados e 

proscritos sociais. 
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É, pois, nesse segundo eixo que o leitor principia um acesso às singularidades da vida 

de Pedro Archanjo, através de um mosaico de episódios não lineares, mas que dão conta de 

fundamentar as etapas percorridas por Pedro Archanjo-Ojuobá ao longo dos seus setenta e cinco 

anos.  

Sobre a juventude, por exemplo, o texto esclarece que Archanjo conhecera o riscador 

de milagres e ex-votos Lídio Corró, na Tenda dos milagres, uma espécie de “reitoria”, situada 

no coração do Pelourinho, ambientação eclética onde dividem os projetos e sonhos, realizam 

tiragens tipográficas de folhetos cordelísticos, espetáculos teatrais, além de compartilharem o 

sentimento de amor por Rosa de Oxalá, amante de Lídio e secreta paixão irrealizável de 

Archanjo. Na Tenda, os “irmãos mabaças” comungam dos mesmos planos, e a história de 

Archanjo, a personagem principal do romance, desenrola-se interseccionada à vida de Lídio, o 

compadre inseparável, e à de Rosa de Oxalá, a paixão impossível, por ser ela a amásia de seu 

mais sincero companheiro. 

É também na simplicidade da Tenda dos milagres que Pedro Archanjo encontra as 

condições necessárias para materializar suas ideias em livros, concretizando os desígnios da 

mãe de santo Majé Bassã, de cujas mãos recebe a missão de sair da oralidade, do saber 

acumulável apenas na memória, para um prática de visibilidade, ou seja, o saber estocável e 

replicável da escrita, instrumento técnico apreendido nas malhas dos usos oficiais e do qual 

Archanjo se reapropria para inserir o seu entendimento contestador no epicentro dos lugares 

tidos como próprios (CERTEAU,1998).   

É, pois, com o incentivo do compadre Lídio Corró, “a precipitar o ritmo do trabalho, 

cavando dinheiro para a tinta de impressão, obtendo papel fiado” (AMADO, 2001, p. 131)9, 

trabalhando incansavelmente na tipografia envelhecida que Archanjo torna-se autor de quatro 

livros.  

A história do boêmio e bedel da Faculdade de Medicina é confabulada junto à presença 

de muitos interlocutores captados entre aqueles que são postos à margem da cultura tida como 

erudita, tendo como esteio a visibilidade conferida às práticas e usos do homem comum, de 

maneira que, no projeto de escrita desempenhado por Pedro Archanjo, o leitor atento encontrará 

uma refração do projeto de Jorge Amado: escrever para o povo e sobre o povo.  

É também pela influência alimentada no convívio com mães de santo e iaôs, com ébrios 

e capoeiristas, com prostitutas e estivadores – “de quem colhia as mais variadas histórias, todas 

                                                           
9 A partir desta citação da obra Tenda dos milagres, não mais apresentaremos a referência completa do texto, 

limitando nesta tese a apresentar as iniciais T.M seguida da paginação. Tomamos essa licença, por entender que 

se trata de uma mesma referência citada muitas vezes durante o nosso trabalho.   
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elas anotadas e colecionadas como passatempo” (T.M., p. 127), que Pedro Archanjo-Ojuobá, 

descobre-se missionário na tarefa de materializar, via transmissão escrita, a luta já impetrada 

no cotidiano de sua gente e da qual não se furtara a participar como liderança.  

Através desse percurso, Mestre Archanjo vê-se interpelado pelos fluxos ininterruptos 

oriundos de sistemas equidistantes e entre os quais assume a função de mediador, pois, se no 

ambiente acadêmico, onde assume o cargo de bedel na Faculdade de Medicina, tem contato 

com as teorias deterministas e positivistas fixadas em solo brasileiro – das quais um teor 

preconceituoso sobre a mestiçagem étnico-racial é o ponto primordial – na “Universidade do 

Povo”: o Pelourinho, e na Tenda dos milagres: “a reitoria”, alimenta-se do desejo de contestar 

tais “verdades”, de inserir-se para então, modificar um sistema fechado, ancorado numa 

territorialização bem demarcada e supostamente intransponível.  

A maior parte de sua vida é portanto, dedicada ao trabalho no “campo do outro”, 

concatenada à ideia de encontrar “brechas” nos lugares bem demarcados, como na universidade, 

com suas teses e catedráticos e no dispositivo mais valorizado na academia, o livro. E a 

apropriação do repertório escrito, a atividade de escritor de obras – impressas na improvisada 

tipografia, a Tenda dos milagres – posteriormente vendidas a livreiros e sebos da periferia – é 

posicionada como uma das mais importantes astúcias por ele articulada na reapropriação desses 

códigos culturais. 

Assim, através de relatos dos muitos sacrifícios, a narrativa esclarece que Pedro 

Archanjo logra êxito na publicação de algumas obras tendo A Vida Popular da Bahia 

conseguido a simpatia do professor Silva Virajá a quem serve como bedel. Realizada a leitura 

desse opúsculo, esse acadêmico requisita-o como funcionário exclusivo de sua cátedra e 

possibilita o tempo necessário para o aprofundamento dos estudos de Archanjo sobre as 

relações étnico-raciais no Brasil, de modo que, em mil novecentos e dezoito, Archanjo publica, 

em pequena tiragem, Influências africanas nos costumes da Bahia e, em vinte e oito, 

Apontamentos sobre a mestiçagem nas famílias baianas”, a última, responsável pela perda do 

cargo na Faculdade, visto que nela expunha à insustentabilidade das teorias de pureza racial, 

defendidas por Nilo Argolo, professor da mesma instituição e tratado no livro de Archanjo 

como Nilo Obutikobô Argolo de Araújo, seu primo consanguíneo, tão mestiço quanto ele.  

Depois dessa audaciosa e inegável “revelação antropológica”, Archanjo lança um último 

livro A culinária baiana, origens e preceitos, obra visivelmente copiada e comercializada sem 

que nenhum mérito lhe fosse atribuído e prepara um último livro não publicado enquanto viveu, 

mas que aparece no texto como uma possibilidade que fora, quem sabe? Concretizada através 

de uma obra póstuma, aquela a quem o próprio leitor estaria lendo.  
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Apesar de respeitado pela gente do Pelourinho, nos botecos e castelos de mulher-dama, 

a narrativa esclarece que Pedro Archanjo morreu no anonimato tendo a seu trabalho somente 

valorizado quase vinte cinco anos depois, por ocasião da chegada de um professor norte-

americano, especialista em antropologia, em cujo discurso inicial, na terra de Pedro Archanjo, 

diz ser indispensável a leitura de tão eminente autor por quem quer que deseje angariar algum 

entendimento a respeito dos problemas socioantropológicos brasileiros. 

A partir dessa espécie de “reviver” possibilitado pela “imortalidade” do aval científico 

– principalmente quando agenciado por fatores externos desencadeadores de uma projeção ao 

que o nacional obscurecera – o romance de Jorge Amado, além de tecer críticas ao sistema 

acadêmico em vigor, “brinca” com o aspecto temporal e passa a narrar uma espécie de 

“renascimento” de Pedro Archanjo, no ano de mil novecentos e sessenta e oito, quando o estado 

da Bahia celebrará o centenário desse “ilustre desconhecido”, enfim respeitado e laureado, fato 

que gera uma corrida da imprensa local, então desconhecedora do perfil “archanjiano”, por anos 

delegado ao anonimato. Nesse ínterim, um verdadeiro modismo sobre sua figura se faz eclodir.  

É, portanto, pela mediação exercida por D. Levenson que tanto os jornais como as 

agências publicitárias da época, e, como coadjuvantes, as mais conceituadas universidades 

baianas, montarão uma série de eventos estratégicos no intento de “resgatar” Pedro Archanjo 

tornando-o “adequado” aos paradigmas vigentes. 

Nasce desse entremeio uma urgente reaproximação do autor com o seu tardio público 

admirador, e a montagem dos eventos celebrativos, a preparação das homenagens e seus 

respectivos desfechos, são os métodos encontrado por Jorge Amado para criar uma atmosfera 

de rememoração criativa do personagem principal, deixando o leitor antever, entre idas e vindas 

ao passado de Archanjo, um novo Archanjo construído pela concorrência multifacetada das 

palavras do professor da Columbia University, dos depoimentos colhidos entre a gente humilde 

do Pelourinho, sem esquecer das engrenagens publicitárias e jornalísticas empenhadas em criar 

um Archanjo condizente com os padrões “mercadológicos” em vigor.   

Assim, a vida de Archanjo, as façanhas, amores e lutas, ganham espaço na narrativa, ao 

mesmo tempo em que esta não deixa de mencionar o esforço dos poderes – representados pela 

imprensa, pela publicidade e pela academia – de reconstruírem-no em conformidade com a 

realidade e com as conveniências ensejadas por cada organização institucional, atendendo às 

negociações de cada sintaxe. Seminários, prêmios, reedição de obras, concurso de redação e 

vendas de anúncios publicitários são as estratégias articuladas para se mapear Archanjo e 

redefini-lo em consonância com os padrões exigidos.  
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Por fim, mesmo cerceados pelas estratégias transmissivas, o texto não abre mão de 

enfocar as recepções imprevistas realizadas pelos homens do povo, ao tomarem conhecimento 

da história de Archanjo elegendo então, um desfile de escola de samba como a homenagem 

mais condizente com a postura assumida em vida pelo protagonista.   

 

 

Rede de atuação teórica 

 

 

A mediação entre sistemas, a possibilidade de transitar e de desconstruir as fronteiras, 

ao que parece, é a grande mensagem de Jorge Amado em Tenda dos milagres, como se na 

escrita desse romance,” Amado demonstrasse estar ainda mais consciente das intersecções 

abraçadas pelo homem na cultura dentro de uma ecologia de múltiplas relações. Assim, para 

investigar como a supracitada obra desenvolve essas mediações, buscamos como aporte teórico 

um dos polos investigativos da semiótica russa cuja particularidade é justamente observar a 

dinâmica dos signos no processamento semiótico, na semiodiversidade.   

Especificamente sobre o legado teórico erigido pelo grupo de Tartú-Moscou, chama-

nos atenção para esse estudo a visualização da cultura como texto em seu inerente 

“poliglotismo”, a noção indispensável de modelização e, mais tarde, a consciência do 

intercâmbio entre sistemas na ambiência da semiosfera.10   

De um modo geral, podemos dizer que na perspectiva da semiótica russa um sistema é 

um código cultural que não existe a priori, mas que é construído e articulado de maneira a 

acomodar certa estruturalidade. Esse código deve ser compreendido como a convenção 

organizadora de um dado universo de linguagem, no que toca aos seus princípios constitutivos, 

seu funcionamento e seus mecanismos de interação. Portanto, o código é um instrumento 

norteador das operações dos signos para garantir a ocorrência de uma relação entre eles. 

Para a semiótica russa, o código se efetiva através da própria modelização. Esta é 

necessária para a transformação dos signos em textos na cultura. Dessa forma, os códigos, como 

unidades modelizadoras, assumem a tarefa de “culturalizar” o mundo e são uma espécie de 

estrutura subjacente, direcionada à difusão, ao armazenamento e à transformação dos textos 

culturais. Logo, a própria dinâmica de conservação, replicagem e modificação é possível por 

intercurso dos códigos modelizadores que, em outras palavras, são mecanismos geradores de 

                                                           
10 No início da década de 60, conforme sinaliza Américo (2006), os interesses de Lótman, ancorados na literatura 

e nos diferentes modelos culturais, sofrem uma expansão quando toma ciência das pesquisas estruturalistas 

realizadas pelas universidades de Moscou. A partir das discussões alavancadas num simpósio voltado às estruturas 

sígnicas em variados mecanismos de linguagem, uma profícua parceria pode ser consolidada entre o grupo 

linguístico de Moscou e os pensadores literários de Tártu. Era, pois a gênese da Escola Semiótica de Tártu-Moscou.  
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linguagens, signos, textos e ainda, espécies de modelos utilizados como recurso tradutor para 

que um sistema de código diverso seja melhor analisado e compreendido. Dessa maneira, o 

código como modelizador é a forma de compreender a dinâmica sígnica e a própria função 

sígnica. 

Com o apoio de Irene Machado (2003, p. 50), é possível conferir que, 

 

 

O conceito de modelização funda-se em, pelo menos, dois pressupostos 

básicos: um diz respeito a ideia de que a transformação dos sinais em 

informação é um processo genuinamente semiótico, uma vez que resulta na 

tradução desses sinais em signos; o outro, à noção de que nenhum sistema 

semiótico é dado ao pesquisador mas, sim, construído. Modelizar, contudo, 

não é reproduzir modelos e sim estabelecer correlações a partir de alguns 

traços peculiares. Implica antes a adoção de uma espécie de algoritmos cujo 

resultado mostre que o objeto modelizado jamais resultará em uma mera 

cópia. 

 

 

 Assim, a preocupação dos semioticistas da escola de Tártu-Moscou está justamente 

nesse trânsito entre sistemas e nos mecanismos utilizados para inserção desses novos códigos 

dentro de uma realidade diversa. A modelização, por conseguinte, “é a chave para compreender 

a produção de mensagens resultantes das relações entre as mais variadas linguagens ou os mais 

variados sistemas semióticos da comunicação social.” (MACHADO, 2003, p. 150). Portanto, 

não deve ser entendida,  

 

 

“Como um programa para análise de constituição de arranjos” e não a simples 

“reprodução de um modelo”, uma vez que a ideia de um programa permite a 

existência de configurações sígnicas particulares, específicas e ainda 

comunicantes, como que postas em continuidade em uma cadeia de 

linguagens. A modelização cumpre, igualmente, o desígnio de explicitar a 

vinculação histórica do sistema que não surge do nada mas elabora e 

redesenha procedimentos de experiência cultural (RAMOS, MELLO et al, 

2007, p. 29). 
 

 

Podemos afirmar que, na concepção da poética estrutural,11 desenvolvida pelos 

semioticistas russos, o foco desenrola-se de um ápice puramente descritivo do signo e reside no 

âmbito funcional semiótico. Para Lótman (1978, p. 74), 

 

 

O O signo realiza na cultura da humanidade uma função de intermediário. O 

objetivo da atividade semiótica é a transmissão de um determinado conteúdo 

                                                           
11 Maiores detalhes sobre a poética estrutural proposta pela semiótica russa ver Lecciones de Poética Estructural 

(Introducción). Cf. Lótman. Iuri (2004). 
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[...]. É precisamente o estudo do que significa “ter uma significação”, do que 

é o ato de comunicação e qual é o seu papel social que constitui a essência da 

abordagem semiótica.   

 

 

Essa capacidade de “ter significação,” tão necessária ao ato de comunicar, liga-se ao 

código como regra de organização sígnica e aos sistemas de modelização, pronto para 

efetivarem a “transmissão” entre sistemas e estabelecerem o diálogo propulsor da 

semiodiversidade. Ou seja, o campo de atuação liderado por Lótman concentra-se na dinâmica 

e no movimento doadores da continuidade e devir à transmissão entre sistemas e neste caso, 

seus estudos estarão condicionados nessa relação. 

Nesse esteio, Ivanov, Toporov e Uspénski, no volume Tesis para el estúdio semiótico 

de las culturas (2006), consideram que: 

 

 

Os sistemas semióticos de signos individuais, mesmo pressupondo estruturas 

organizadas imanentemente, funcionam em unidade, apoiados uns nos outros. 

Nenhum dos sistemas de signos possui um mecanismo que lhe garanta um 

funcionamento isolado. Daí se segue que, pela mesma abordagem que nos 

permite construir uma série relativamente autônoma das ciências do ciclo 

semiótico, admitimos, igualmente, outra aproximação segundo a qual cada 

uma delas examina aspectos particulares da semiótica da cultura, do estudo da 

correlação funcional de diferentes sistemas de signos12 (LÓTMAN, 2006, p. 

4).  

 

 

 A principal contribuição de Lótman para a ciência dos signos é o questionamento de 

como estes funcionam no universo da cultura, como são determinados e como, ao mesmo 

tempo, determinam modificações no âmbito cultural. Essa observação, acrescida do 

entendimento dos signos sempre envoltos e formulado num processo de relação, mostra-se 

essencial para as análises desenvolvidas por estes semioticistas. 

No âmbito da semiótica russa, a cultura é ela própria a síntese do funcionamento 

semiótico, resguardando em sua estrutura e forma de modelização o engendramento necessário 

para ser observada enquanto texto, enquanto linguagem em processo de expansão. Logo, os 

funcionamentos dos sistemas da/na cultura colaboram para muni-la daquilo que chama de 

“intelecto coletivo”, uma vez que “a cultura como um todo, possui um dispositivo especial de 

                                                           
12 Los sistemas de signos individuales, aunque presuponem estructuras organizadas inmanentemente, funcionam 

em unidad, apoyados unos em otros. Ningumo de los sistemas de signos posse um mecanismo que le garantisse su 

funcionamento aislado. De aqui se sigue que, al lado del acercamiento que nos permite construir series de las 

ciências del ciclo semiótico relativamente autónomas, admitiremos asimismo outro acercamiento, según el cual 

cada uma de ellas examina aspectos particulares de la semiótica de la cultura, del estúdio de la correlación 

funcional de diferentes sistemas de” (LOTMAN, 2006, p. 4).  
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memória coletiva, bem como mecanismos de elaboração de mensagem totalmente novas em 

linguagens recém-criadas, ou seja, trata-se da criação de novas ideias” (LÓTMAN, 1998). Pela 

inserção do conceito de dispositivo no âmbito dos estudos semióticos, Lótman estabelece, ou 

mesmo desvela, a estrutura funcional dos processos culturais que tanto resguarda as 

informações anteriores como se utiliza delas para a formulação de outros possíveis textos. A 

noção de dispositivo por ele expressa permite observar as várias facetas interligadas e 

habilitadas a pôr em movimento o próprio mecanismo da cultura. Essa aproximação do 

dispositivo presente no intelecto coletivo da cultura, segundo Lótman, estabelece a associação 

imprevisível dessas linhas componentes. 

Numa de suas últimas considerações sobre a cultura, desenvolvidas no texto Cerebro - 

texto - cultura - inteligencia artificial, presentes no livro La Semiosfera II (1998), Lótman 

verifica que a dinâmica estrutural geradora da transmissão, e da consequente interação sígnica, 

não deve apoiar-se numa lógica individual, posto que, dessa forma, apenas a transmissão do 

texto do emissor para o receptor irá ser efetivada. Lótman prevê que esse mecanismo, se visto 

como oriundo do intelecto individual, é falho, pois qualquer atividade intelectual está permeada 

por dispositivos.  

Como suas análises estão mais voltadas ao processo de formação de novos textos 

culturais, ou seja, no “devir” de signos culturais, o semioticista percebe o texto da cultura 

passível a esse dispositivo e ao caráter entrópico, conquanto esteja sujeito ao desequilíbrio e 

ainda, por estar conectado com a memória, ou seja, de algum modo codificado com a tradição, 

ao mesmo tempo em que está aberto ao texto novo, às linhas de fuga do dispositivo. Conforme 

argumenta,  

 

 

A cultura pode ser considerada como uma hierarquia de sistemas particulares, 

como a soma dos textos e as funções dos textos correlacionados a eles, ou 

como um certo mecanismo que gera esses textos. Ao tratar uma coletividade 

como um indivíduo organizado de modo mais complexo, a cultura pode ser 

compreendida, por analogia, com o mecanismo individual da memória, como 

certo mecanismo coletivo para o armazenamento e processamento de 

informação13 (LÓTMAN, 2006, p. 33). 

 

 

                                                           
13 La cultura puede considerarse como uma jerarquia de sistemas particulares, como la suma de los textos y el 

conjunto de funciones correlacionadas com ellos, o como um certo mecanismo que genera estos textos. Al tratar 

uma colectividad como um individuo organizado de manera más compleja, la cultura puede comprenderse, por 

analogia com el mecanismo individual de la memoria, como um certo mecanismo colectivo para el 

almacenamiento y procesamiento de información. (LÓTMAN, 2006, p. 33). 
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Assim, do ponto de vista da semiótica russa, a cultura é a “inteligência coletiva”, que ao 

tempo que armazena também processa. É um dispositivo que engloba uma hierarquia de 

sistemas semióticos particulares, a soma ou conjunto de textos, as funções a eles relacionadas, 

e um mecanismo que pode gestar outros textos culturais, sendo, portanto, entrópica. 

Nesse mesmo aspecto, no texto Por uma teoria semiótica da cultura (2007), Lótman 

esclarece que a tríade inerente aos processos de significação, centrada na transmissão de 

informações, na criação de novas informações e na conservação da memória, através da 

retenção e reprodução de informações, é comum aos mais variados sistemas semióticos 

desenvolvidos pela humanidade, ao longo de sua existência. Nessa abordagem, ele, argumenta 

que “nos textos criados para comunicar a primeira função predomina, enquanto em textos 

artísticos, a função principal é a capacidade de gerar novas informações” (LÓTMAN, 2007, p. 

6).  

Em sua teoria, há a proposta de que a arquitetura do mecanismo semiótico, a fim de ser 

eficiente, responde a três funções básicas: a primeira delas, ao caráter essencial das estruturas 

semióticas, mecanismos responsáveis pela transmissão exata de um mensagem, em signo, de 

um emissor para um receptor, a partir do compartilhamento de um mesmo código; a segunda, 

à capacidade criativa e autogerativa da transmissão de mensagens via mecanismos semióticos; 

a terceira, à função que tem o signo, em semiose, de resguardar a memória cultural como um 

reservatório dinâmico para que outras incursões sejam garantidas, em vistas de suas reservas de 

sentido. 

Assim, enquanto a primeira função leva em conta a eficácia do sistema, sua estrutura 

codificada como garantia de uma total correspondência entre a mensagem disseminada e a 

mensagem recebida, o segundo tipo de função, denominado por ele de “função criativa”, 

satisfaz a extensão completa das possibilidades semióticas, não apenas transmite somente 

mensagens feitas, mas também serve como um gerador de novas mensagens” (LÓTMAN, 2007, 

p. 17).  

No âmbito da semiótica da cultura14, os sistemas de signos, para cumprirem com sua 

condição de engendramento, ocorrerem em vistas da existência de um continnum semiótico 

                                                           
14 Pela problematização do signo em relação, a semiótica da cultura caracteriza-se justamente por enfocar as 

interconexões por eles desenvolvidas como ponto demarcador de sua existência e continuidade. Sinaliza Irene 

Machado (2003, p. 24) que os arcabouços circundantes das investigações semióticas de cunho russo consideram 

que,” onde quer que haja língua, linguagem, comunicação, haverá signos reivindicando entendimento. Isso quer 

dizer: haverá problemas semióticos à espera de análise. Por ser o maior manancial de linguagem, a própria vida se 

oferece como um grande problema semiótico. Surgida a partir dessa “consciência semiótica”, a semiótica da 

cultura tem sua gênese na Rússia, a partir do pensamento de Potnebiá sobre o signo e aos estudos de Emile Littré 

acerca do desenvolvimento dos signos e da comunicação. Entretanto, naquele contexto, o apogeu dos estudos 

semióticos voltados à cultura interliga-se ao trabalho de pensadores situados na Escola de Tartu-Moscou, espécie 
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caracterizado por desempenhar um papel de inserção no universo de sentido, demarcando suas 

fronteiras, ao mesmo tempo em que agenciam um constante diálogo com o não-semiótico. Tal 

espaço semiótico, cuja feição mostra-se determinante para o desenvolvimento da 

semiodiversidade, é denominado pela semiótica russa de semiosfera.  

Cunhado por Lótman em 1984, esse conceito, conforme afirma, procura caracterizar a 

dinâmica exercida entre os sistemas semióticos em interação, de maneira que,  

 

 

Todo espaço semiótico pode ser considerado como um mecanismo único 

(como um organismo). Então, nesse primeiro aspecto depreende-se que o que 

é primário não é um ou outro aspecto desse organismo, mas sim o “grande 

sistema”, denominado de semiosfera. A semiosfera é o espaço semiótico fora 

do qual é impossível a existência da semiose” (LÓTMAN, 1996, p.12).15 

 

 

Lócus de unidade e, ao mesmo tempo, lugar da diversidade, as atividades processadas 

no interior da semiosfera acomodam a dinâmica entre os sistemas que nela se integram e 

potencializam o devir de novas linguagens. Estas passam a integrar, por intermédio da 

reconversão, como transposição dialógica entre códigos díspares, o espaço circunscrito que ela 

contempla.  

Para Bougnoux (1999, p. 64), “a semiosfera é como um dique oposto à brutalidade das 

coisas; quanto mais vivemos nos signos, menos as coisas nos incomodam. [...].” Os signos não 

são inertes, eles servem para conter o real, nos dois sentidos desse termo notável que quer dizer 

ao mesmo tempo “pôr a distância” e “envolver”. Dessa maneira, a semiosfera representa o 

ingresso no mundo da convenção e estratificação provisórias desestabilizadoras da noção de 

liberdade tão cara ao humano, pois que tenda a codificar, e semiotizar, o que é singular ou esteja 

categorizado como não-signo.  

Por outro ângulo, no entender de Ramos (et al, 2007), a semiosfera também resguarda a 

ideia de nomadismo, porque é um espaço para dinamicidade entre centro e periferia, ou seja, os 

signos em sistemas mais aproximados da “borda”, da margem, estão propensos a 

desempenharem algum tipo de modelização com os não-signos externos ao universo daquele 

espaço. Já os sistemas centrais, no delimitado território semiosférico, apresentam uma 

                                                           
de centro para onde convergiam especialistas de várias áreas de conhecimento e de onde uma consciência 

interdisciplinar eclodia, sobretudo para a análise da linguagem em interação. Alguns nomes são significativos para 

a formação dessa plêiade: Iúri Lótman, Bóris Uspiénski, Viatcheslav Ivanov, Eleazar Meletínski, Vladimir 

Toporov entre outros. Maiores detalhes sobre este grupo e seus trabalhos ver MACHADO, Irene. Escola de 

Semiótica: A Experiência de Tártu-Moscou para o Estudo da Cultura. São Paulo: Ateliê, 2003. 
15 Todo el espacio semiótico puede ser considerado como un mecanismo único (si no como un organismo). 

Entonces resulta primario no uno u otro ladrillito, sino el “gran sistema”, denominado semiosfera. La semiosfera 

es el espacio semiótico fiera del cual es imposible la existencia misma de la semiosis (LÓTMAN, 1996, p. 12). 
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estruturalidade bem demarcada, ao tempo em que desenvolvem maior rigidez em se tratando 

do intercâmbio com outras formas, muito embora esses signos sejam eles mesmos constituídos 

pelo dialogismo que, em determinado momento, entra em trégua para que o próprio sistema se 

fortaleça. Conforme afirma, 

 

 

Na semiosfera acontece um processo dinâmico entre o centro, no qual ocorre 

a autodescrição e o enrijecimento cultural, e a periferia, região de maior 

atividade semiótica, onde o contato entre culturas muito diferenciadas ocorre 

livremente. Na interação entre centro e periferia se dá a renovação. O 

surgimento de novas formas culturais (RAMOS, et al, 2007, p. 35). 

 

 

Por outro aspecto, as descontinuidades experimentadas pelos signos no espaço 

semiótico ainda revelam um mecanismo de troca que põe em reconversão também os signos na 

temporalidade. Segundo Lótman, esse processo atualiza a memória da cultura e, dessa maneira, 

“na semiosfera, a temporalidade é constituída por essa memória que dialoga a cada instante 

com o antigo atualizando-o, e interage como o novo, lançando constantemente fragmentos, 

textos, códigos e linguagens para o futuro” (LÓTMAN, 1998, p. 162, apud RAMOS, et all, 

2007, p. 35). São os princípios fundamentais e demarcadores desse lócus semiosférico tanto sua 

irregularidade interna, como o seu caráter delimitado e delimitador. 

Como irregularidade interna, o espaço da semiosfera possui uma hierarquia complexa 

ancorada na organização dinâmica das linguagens e sistemas componentes do todo semiósico. 

Para esse autor, a semiosfera configura-se pela presença de sistemas em zonas periféricas e 

sistemas mais centrais, ou como afirma, melhor delimitados. Logo, 

 

 

O espaço semiótico é caracterizado pela presença de estruturas nucleares (ao 

longo de várias frequências) com uma organização manifesta e um mundo 

semiótico mais amorfo, que tende a direcionar-se à periferia, em que estão 

submersas estruturas nucleares. Se uma das estruturas nucleares não só ocupa 

a posição dominante, mas também procura se autodescrever e, portanto, 

segrega um sistema diferente usando o que descreve não só para sua própria 

análise, mas também para os espaços periféricos da semiosfera, então, dada a 

irregularidade do mapa semiótico real, o nível ideal dessa unidade é 

construído. A Interação ativa entre esses níveis se torna uma fonte de 

processos dinâmicos dentro da semiosfera 16(LÓTMAN, 1996, p. 15).   

                                                           
16 El espacio semiótico se caracteriza por la presencia de estructuras nucleares (con más frecuencia varias) con una 

organización manifiesta y de un mundo semiótico más amorfo que tiende hacia la periferia, en el cual están 
sumergidas las estructuras nucleares. Si una de las estructuras nucleares no sólo ocupa la posición dominante, sino 

que también se eleva al estadio de la autodescripción y, por consiguiente, segrega un sistema de metalenguajes 

con ayuda de los cuales se describe no sólo a sí misma, sino también al espacio periférico de la semiosfera dada, 

entonces encima de la irregularidad del mapa semiótico real se construye el nivel de la unidad ideal de éste. La 
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Lótman considera fundamental o entendimento de que a hierarquia entre esses níveis 

não responde a nenhuma intransponibilidade entre os sistemas, pois cada um deles, apesar de 

comportarem uniformidade e delimitação, apresenta um domínio mais “aberto”, ou, na maioria 

das vezes, o que é central num dado sistema, é periférico em outro. 

Sobre este aspecto, Irene Machado (2003, p. 165) evidencia que um sistema é “uma 

unidade aberta traduzida em termos de um conjunto de variantes constituído graças às relações 

complementares com as invariações e, por conseguinte, apta às mudanças.” Portanto, ainda com 

Lótman (1996, p. 30), 

 

 
Na realidade da semiosfera, como regra geral, viola-se a hierarquia das 

linguagens e dos textos: estes se chocam como linguagens e textos que estão 

num mesmo nível. Os textos se descobrem imbrincados em linguagens que 

não correspondem a sua própria estruturalidade e os códigos capazes de 

decifrá-los podem não estar completamente presentes em sua delimitação”17.  

 

 

Outro prisma indispensável à visualização das singularidades semiosféricas concentra-

se em observá-la como estrutura delimitada e aqui, os conceitos de fronteira e de liminaridade 

são prerrogativas para pensar a complexidade dos processos ocorridos entre aquilo que 

compõem, ou não, a semiosfera, e ainda, como espaço mais propício à transductibilidade entre 

o semiósico e o não-semiósico.  

 

 

Formulado para caracterizar o espaço semiótico da semiosfera, o conceito de 

fronteira foi pensando no contexto da matemática “um conjunto de pontos 

pertencentes simultaneamente ao espaço interior e ao espaço exterior” 

(Lótman, 1996, p. 24). Difere, contudo, num aspecto: aquilo que está fora só 

pode integrar o espaço da semiosfera se for traduzido. Dentro e fora só existem 

enquanto modelização. A fronteira define-se, então, como um mecanismo de 

semiotização capaz de traduzir as mensagens externas em linguagem interna, 

transformando a informação (não-texto) em texto (MACHADO, 2003, p. 

160). 

 

 

A fronteira na semiosfera não é senão uma possibilidade tanto para a demarcação do 

semiótico, como lugar de maleabilidade e de trocas que força códigos e sistemas díspares a se 

                                                           
interacción activa entre esos niveles deviene una de las fuentes de los procesos dinámicos dentro de la semiosfera”. 

(LÓTMAN, 1996, p. 15).  
17 Em la realidade de la semiosfera, por regla general se viola la jerarquía de los linguajes y de los textos: éstos 

chocan como linguajes y textos que se hallan em um mismi nível. Los textos se vem submergidos em linguajes 

que no correspondem a elllos, y los códigos que los descifran puedem estar ausentes del todo “(LÓTMAN, 1996, 

p. 30). 
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encontrarem numa “zona de contato” (PRATT, 1999), de modo previsto ou imprevisível. Ou 

seja, é por intermédio da fronteira que aquilo que está delimitado em dado sistema, responsável 

pela sua definição enquanto tal, entra em contato com os elementos componentes de outra 

constituição de linguagem. Através das modelizações proporcionadas por esse espaço, um 

reajustamento dos sistemas acontece e a proliferação de signos ganha curso. Nas palavras de 

Fiorin (2007, p. 176): 

 

 
A semiosfera não é um conjunto de elementos autônomos, mas é preciso supor 

nela a presença de uma regulação interna e de uma vinculação das partes cuja 

correlação dinâmica forma a conduta da semiosfera. Na base de todos os 

processos comunicativos, acha-se um princípio invariante, sem o que a 

integridade da semiosfera se destruiria. 

 

 

Com base nesse pressuposto, a região fronteiriça tem como função delimitar e organizar 

temporariamente os elementos componentes do sistema, ao mesmo tempo que se mostra como 

zona intervalar onde o diálogo com outros códigos de sistemas díspares acontece. Assim, toda 

fronteira é superfície liminar que permiti tanto a delimitação como o movimento entre o interno 

e o externo no sistema. 

 

 

Sistemas em relação  

 

 

Dialoga com essa concepção sistemística da cultura e dos signos na cultura, a noção de 

polissistema trabalhada por Itamar Even-Zohar (2007), para quem os estudos semióticos 

necessitam observar os mecanismos sígnicos da linguagem tendo em vista o caráter aberto dos 

sistemas que se interconectam e se modificam mutuamente.  

Para esse teórico, o entendimento dos sistemas estáticos, anteriormente desenvolvido 

pela semiologia linguística, deve ser substituído pela visualização da dinamicidade entre os 

sistemas. Consoante explica, é preciso abrir mão da comodidade analítica, adquirida pela 

observação estática, e se enveredar pela análise dos mecanismos de trocas e interferências entre 

sistemas em convivência e que, consoante afirma, só ganha sentido e suficiência quando 

compreendida a partir dessas suas logísticas de funcionamento.  

Em Even-Zohar (2007), a dinamicidade dos sistemas em contato no texto da cultura é o 

diferencial para pensar não em sistemas isolados, conforme também sinaliza Lótman, mas sim, 

para a análise dos mecanismos semióticos que só se justificam e progridem graças à ocorrência 
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de intercâmbios. Por esse prisma, analisa a dinâmica dos signos a partir do que ele chama de 

polissistemas da linguagem, o que, para o autor,  

 

 

É mais que uma convenção terminológica. Seu propósito é explicitar uma 

concepção do sistema como algo dinâmico e heterogêneo, oposto ao recorte 

sincronístico. Deste modo, enfatiza a multiplicidade das intersecções, 

portanto, a maior complexidade implicada na estrutura. O termo enfatiza 

principalmente, que, para que haja o funcionamento de um sistema, não é 

necessário postular a sua uniformidade.18 (EVEN-ZOHAR, 2007, p. 5). 

  

 

Para Even-Zohar, a observação das linguagens como constructos codificados, abertos e 

inter-relacionados, visibiliza “o que é palpável na cultura”: sua “dinamicidade”. Assim, por 

exemplo, o entendimento das linguagens, por intercurso desta vertente, habilita a compreensão 

de como sistemas circunscritos e fechados, na verdade, estão permeados pelas forças de outros 

variados sistemas que inevitavelmente interpelam-se e são modificados mutuamente. Assim, 

citando o sistema literário como exemplo, o autor esclarece que: 

 

 

Neste enfoque, a “literatura” não pode ser concebida nem como um conjunto 

de textos, uma agregação de textos (o que parece um enfoque mais avançado), 

nem como repertório. Tanto os textos como os repertórios são manifestações 

parciais da literatura, manifestações cujo comportamento não pode ser 

explicado por sua própria estrutura. Este comportamento é explicável no nível 

do polissistema literário (EVEN-ZOHAR, 2007, p. 13). 

 

 

Com a concepção dos sistemas em atitude inconclusa, Even-Zohar repensa o cânone, 

com seus estigmas e instrumentos para rotulagem do fenômeno literário, limitado ao que está 

alocado no centro, uma vez que a própria condição sistemística da literatura implicará na 

impossibilidade de analisar essa linguagem em sua imanência, dada a variedade de códigos 

acionados entre emissor e receptor da escrita artística, por sua vez, envolvidos num sistema 

maior. Conforme afirma. 

 

 

No primeiro caso, tal visão está baseada na ideia de que qualquer (poli)sistema 

semiótico (como a língua e a literatura) não é mais que um componente de um 

                                                           
18Es más que una convención terminológica. Su propósito es hacer explícita una concepción del sistema como algo 

dinámico y heterogéneo, opuesta al enfoque sincronístico. De este modo, enfatiza la multiplicidad de 

intersecciones y, de ahí, la mayor complejidad en la estructuración que ello implica. Recalca además que, para que 

un sistema funcione, no es necesario postular su uniformidad.” (EVEN-ZOHAR, 2007, p. 13).  
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(poli)sistema maior – o da “cultura” a que está subordinado e com o qual é 

isomórfico – portanto, com este todo maior e seus outros componentes.19 

 

 

Nessa medida, Machado (2003, p. 35), quando sinaliza a emergência sine qua non dos 

estudos russos, observa que esse percurso semiótico pensa a linguagem em suas múltiplas 

manifestações, extrapolando-se com isso, a noção estática em prol da reflexão sobre “a 

dinâmica que garante a conexão entre os sistemas” Ou seja, tanto aquilo que fora eleito como 

literatura, como as demais manifestações de linguagem de um determinado recorte diacrônico, 

necessariamente, participam e fomentam um “espaço” maior, o “espaço semiótico” onde as 

linguagens, em suas codificações, podem acontecer e, por intermitência dos contatos, precisam 

ser modelizadas em diversidade de códigos, procedimento que, inevitavelmente, levam-nas a 

se desenvolverem. Na concepção de Even-Zohar (2007), há que se pensar a literatura em sua 

inserção na cultura, como manifestação semiótica, pois,  

 

 

Não há nenhuma técnica literária, entendida em termos de lei que governe 

exclusivamente os aspectos literários. Da mesma maneira, a literatura, como 

instituição não se comporta de maneira diversa daquela assumida por qualquer 

outra instituição socialmente estabelecida. (EVEN-ZOHAR, 2007, p.).20 

 

 

 Desta feita, os posicionamentos elencados pela semiótica da cultura e pela teoria dos 

polissistemas de Even-Zohar apontam para a necessidade de pensar os sistemas de signos 

inseridos num amplo território onde é possível a ocorrência de trocas e modelizações entre 

sistemas que são, por assim dizer, dotados de transductibilidade (PLAZA, 2010). Esses lócus, 

na semiótica russa é denominado de semiosfera e nele os intercâmbios e modelizações entre os 

sistemas, bem como a demarcação de fronteiras entre eles, desenvolvem sua inerente 

dinamicidade. 

 

 

 A missão de transmitir 

 

 

                                                           
19En el primer caso, tal visión se basa en la idea asumida de que cualquier (poli)sistema semiótico (como la lenguao 

la literatura) no es más que un componente de un (poli)sistema mayor – el de la "cultura", al que está subordinado 

y con el que es isomórfico – y está correlacionado, por tanto, con este todo mayor y sus otros” (EVEN-ZOHAR, 

2007).  
20 No hay ninguna técnica literaria, entendida en términos de ley gobernante para cierto material, descrita por los 

estudiosos de la literatura, que sea exclusivamente literaria, no hay un solo principio textual que lo sea. Asimismo, 

la literatura como institución no se comporta de manera diferente de cualquier otra institución socialmente. 

(EVEN-ZOHAR, 2007, p.)   
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Em diálogo com as teorias anteriores voltadas à dinamicidade e à inter-relação entre os 

sistemas, os estudos de Régis Debray, no que tange ao legado da comunicação social, parecem 

importantes para reflexão não somente da condição polissistemística, horizonte da semiosfera, 

como também para aprofundar as análises dos mecanismos e processamentos que fazem uma 

ideia se constituir numa força material, numa espécie de herança a ser transmitida como 

apropriada, de modo que ela venha a ocupar espaços centrais ou periféricos nesse pluriverso de 

sentido.  

Para a nossa tese, trata-se de uma teoria importante, tendo em vista a confluência 

transmissiva que fundamenta toda história de Pedro Archanjo, quer seja na sua habilidade como 

mediador enquanto em vida, quer seja na transmissão realizada por outros mediadores que se 

reapropriam de sua história enquanto léxico e dela fazem usos cartografados e/ou inesperados.  

Consoante estudos a quem denomina de midiológicos, Debray desenvolve um novo 

olhar para a o modo “como o poder das palavras”, “a eficácia simbólica” ou ainda “o papel das 

ideias na história”, tornam-se “forças materiais” (DEBRAY,1993, p. 14). Essa nova corrente, a 

quem chama de “midiologia”, intenta averiguar a maneira como os diversos meios de circulação 

das ideias funcionam, observando não somente o signo em si, mas problematizando-o enquanto 

inserido num polissistema que encontra caminhos para difusão em “vetores” e “matrizes de 

sociabilidade” variados.  

Por esse prisma, os estudos midiológicos singram ao encontro das inquirições realizadas 

pela semiótica russa quando observam a influência dos meios de transmissão de ideias como 

elementos fundantes na organização sígnica e na eficácia simbólica inerente à transmissão, de 

maneira que uma visão ecológica do funcionamento desses sistemas, numa concepção 

polissitemística, vem a ser comum a ambos os estudos. 

Se no entender da semiótica da cultura o conceito de extraposição interliga-se à noção 

dialógica e plural fundada na lei do posicionamento, o foco extraposto será então a compreensão 

de que cada lugar de análise não é o único, e o que é visto como isolado, pela ampliação do 

ponto de vista, será percebido como um fenômeno mais complexo. Logo, “a extraposição 

implica o excedente, aquilo que está fora do campo visual mas que é parte dele se alcançado 

por um outro ponto de vista que lhe seja complementar” (MACHADO, 2003, p. 159).  

Para o midiólogo, interessa principalmente a extraposição do conceito de mídia, de 

modo que o médium seja visualizado sob vários ângulos – e também numa perspectiva 

rizomórfica (DELEUZE & GUATTARI, 1995) – como o “conjunto, técnica e socialmente 

determinado, dos meios simbólicos de transmissão e circulação” (DEBRAY, 1993, p. 15), 
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estando impresso nele não somente o suporte, consoante concebe-se usualmente, mas 

sobretudo, os meios simbólicos e políticos propiciadores da transmissão. Conforma afirma,  

 

 

O termo médium poderá aplicar-se tanto à linguagem natural utilizada (inglês 

ou latim), como ao órgão físico de emissão e apreensão (voz que articula, mão 

que traça sinais, olho que decifra o texto), ao suporte material dos traços (papel 

ou tela), ao processo técnico de coleta de dados e reprodução (impresso, 

eletrônico): ou seja, no mínimo quatro acepções (DEBRAY, 1993, p. 18).  

 

 

Longe de resumir-se ao suporte, o “mídio”, na ótica midiológica, significa “mediação”, 

ao passo que focaliza, pela condição extraposta, o “que se passa entre”, ou seja, no 

processamento e na “operatividade dos signos” (DEBRAY, 1995), de modo que não somente 

o aspecto físico do signo ganha evidência, mas, sobretudo, a compreensão de seus 

determinantes técnicos e políticos.  

É tarefa da midiologia observar as forças matérias de emissão e recepção das mensagens, 

as formas de fazer sentido e as formas de divulgação, propagação, recrudescimento e extensão 

da signo-mensagem, bem como as organizações institucionais formuladas para doarem 

sustentação coletiva e perenidade ao que é transmitido. Dessa maneira, para o midiólogo, o 

médium, no sentido extraposto, é aquilo que agencia a transmissão de uma mensagem e ele,  

 

 

Pode ser entendido em quatro sentidos que não se contradizem, não se 

confundem:1) um procedimento geral de simbolização (palavra, escrita, 

imagem analógica, cálculo digital); 2) um código social de comunicação (a 

língua natural na qual a mensagem verbal é pronunciada: latim, inglês ou 

tcheco); 3) um suporte material de inscrição e estocagem (argila, papiro, 

pergaminho, papel, banda magnética, tela); 4) um dispositivo de gravação 

conectado à determinada rede de difusão (gabinete de manuscritos, tipografia, 

foto, televisão, informática) (DEBRAY, 1995, p. 23). 

 

 

    Pela extraposição do conceito de médium, operada pelos estudos midiológicos, o 

mecanismo de transmissão vem a ser um “sistema-dispositivo-suporte-procedimento” 

(DEBRAY,1995), de maneira que os questionamentos da semiótica russa são exponenciados 

pela inserção de novos fatores preponderantes na análise de como as ideias ganham força, 

estabelecem-se, desestabilizam-se, são alocadas, ou não, no centro ou nas zonas periféricas do 

espaço semiosférico.  

 Se como afirma Lótman, a semiosfera compõem-se por uma delimitação interna 

mutável e instável, esta última afeita ao movimento dos sistemas nela alocados, a midiologia 

visa à discussão dos instrumentos e meios pelos quais alguns sistemas ganham força material, 
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sobrepujando outros, averiguando não somente as particularidades materiais ou o sentido 

inerente à sua constituição, mas percebendo a interferência tanto das estratégias de 

simbolização e codificação, como da materialidade e difusão responsáveis pela promoção do 

trânsito e da permanência em zonas centrais.  

 Por esse prisma, apresentam-se com reflexão teórica capaz de estabelecer um diálogo 

com as questões suscitadas pela semiótica russa, pois concentram-se justamente no exame dos 

mecanismos transmissores considerando não somente seu aspecto da estrutura do signo e sua 

descrição, mas principalmente, ancorando-se em ponderações que vão do semiológico ao 

pragmático, da constituição sígnica para o seu uso (BOUGNOUX, 1999).  

Na perspectiva midiológica, os intercâmbios e instabilidades da semiosfera são 

explicados pela capacidade de cada sistema tem de se articular para potencializar e fazer durar 

a sua verdade. Nesse ínterim, a primeira particularização apontada por Debray ocorre quando 

se processa a transmissão. Transmitir, conforme explica,   

 

 

É por um lado, informar o inorgânico fabricando estoques identificáveis de 

memória, por meio de determinadas técnicas de inscrição, contagem, 

estocagem e colocação em circulação dos vestígios; e, por outro, organizar o 

socius sob formas de organismos coletivos, dispositivos de antirruído, 

totalidades persistentes e transcendentes a seus membros, reproduzindo-se a 

si mesmas sob certas condições e com custos específicos cada vez mais 

elevadas, como esses seres vivos não biológicos que são, por diferentes 

motivos, uma escola de pensamento, uma Ordem religiosa, uma Igreja, um 

partido, uma academia (DEBRAY, 2000, p.25).  

 

 

Nessa concepção, todo processo de transmissão, com escopo em garantir a passagem de 

uma mensagem, sua continuação e devir, articula-se a partir de uma tríade de atuação: a 

urgência material mais expansiva do que a mera informação, a busca por uma manutenção 

diacrônica de permanência e sobrevivência e estratégias políticas de inserção em espaços nos 

quais se configura como corpo estranho, tendo portanto, a tarefa de encontrar formas 

instrumentais para adentrar no sistema. Em outras palavras, estratégias propiciadoras da 

traduzibilidade mesmo que, para tanto, precise abrir mão da fidelidade à mensagem original, a 

fim de encontrar, e assim garantir, a efetivação de sua missão de fazer-se “herança”, segundo 

Debray (1995), (2000). 

 Transmitir, no nível material, consiste em fazer usos de uma gama ilimitada de recursos 

e sistemas mobilizadores tanto de forças, quanto de formas:  
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Transmitir’ diz tanto dos bens, quanto das ideias (transmite-se tanto uma bola, 

um bem comercial, um capital imobiliário, quanto o poder pontifical ou as 

instruções. [...] Aí, encontram-se convocados e mobilizados, em total 

confusão, máquinas e pessoas, senhas e imagens fixas, veículos, espaços e 

ritos (DEBRAY, 2000, p. 13).  
 

 

Percebendo a comunicação como “ato” e a transmissão enquanto “processo”, Debray 

sinaliza para o drama da temporalidade, para o resquício de memória e permanência, urgentes 

nas transmissões, posto serem elas as verdadeiras “empresas de construção das durações.” 

Desse posicionamento, as transmissões almejam fincar raízes e trabalham a tarefa de persuasão 

como eixo no qual perdurar é o sentido primordial. Portanto,   

 

 

Transmitimos para que o que vivemos, cremos e pensamos não venha a morrer 

conosco [...]. Para que isso seja possível, é-nos permitido, segundo as épocas, 

recorrer aos meios da poesia oral, com seus ritmos e refrãos propícios à 

memorização, do desenho ou do escrito, do impresso, da fita de som ou da 

Internet – de tudo isso junto ou separadamente –, ao sabor das audiências 

visadas ou de desenvolvimento técnico – mas o conteúdo da mensagem guia-

se pela necessidade de sua difusão, assim como o órgão pela sua função 

(DEBRAY, 2000, p.16). 

 

 

Contudo, estando imersa no fator diacrônico e na temporalidade, a transmissão não se 

estabelece no par um-todos, no qual a homologia entre o processo emitido e o resultado 

transmitido fossem análoga. Na transmissão, um processo coletivo se vivifica e a modificação 

daquilo que é transmitido, pelo procedimento-suporte-dispositivo-difusão, imprime a 

transformação. Dessa maneira, ela, a transmissão  

 

 

É um processo coletivo e violento. Há conflito, ruído e furor, não à volta ou 

depois, nas circunstâncias, mas no próprio processo, informando-a a partir do 

interior. A transmissão de uma ideia não é conceitual, a transmissão de uma 

forma não é formal, a transmissão de um resultado em uma ciência não é 

científica: coloca imediatamente em jogo dispositivos de autoridade e relações 

de dominação. Qualquer transmissão é um combate contra o ruído, a inércia, 

os outros transmissores e, até mesmo e sobretudo, os destinatários (DEBRAY, 

1995, p. 63). 

 

 

Por viés análogo, também a semiótica russa elege a capacidade de entropia e de 

resguardar a memória como um dos elementos essenciais ao desenvolvimento da cultura. Nesse 

aspecto, a transmissão como “missão”, com fulcro na duração, é o processo engendrador da 
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cultura de onde nasce a capacidade e dinamismo reconfiguradores de elementos do passado 

para criação de novos textos culturais.  

Para que isso se efetive, a dinâmica da cultura, necessariamente, há de contar com o 

projeto específico da transmissão cujo desenvolvimento concentra-se em se aparelhar de 

apetrechos, com vistas a escapar dos ruídos, das forças contrárias e desqualificadoras. Na 

semiótica da cultura, a “luta” pela inserção de singularidades de um sistema num 

posicionamento privilegiado dentro da semiosfera e, até mesmo a própria entrada de “não-

sistemas” no “pluriverso” semiótico, leva em consideração essa instabilidade, bem como o 

“cruzar” da membrana fronteiriça rumo à inserção, via modelização.  

Nessa medida, importante salientar que “a transmissão faz parte da esfera política, como 

todas as funções que servem para transmutar um amontoado indiferenciado em um todo 

organizado. Ela imuniza um organismo coletivo contra a desordem e a agressão.” (DEBRAY, 

2000, p. 18) e ainda, interliga à emergência coletiva, uma vez que a noção de herança e 

permanência, imbuída na sua atividade, emerge do desejo alocado na manutenção. Ela a 

transmissão, é compreendida como processo capaz de mover o que é tido como válido por 

determinado grupo a fim de que ele possa, guardadas as devidas variações que a condição 

diacrônica acomoda, ser reencenado.  

 

 

Transmite-se o fogo sagrado, o capital (a começar pelo pecado), o patrimônio 

– o que deve assimilar o trigo que leveda para que o pão conserve seu gosto. 

Os grandes segredos (de família, de Estado, do Livro, dos corações, das 

longitudes, dos metais, do ofício, do partido, dos deuses, da natureza). Aqueles 

cuja revelação não se faz às pressas, mais para os quais se procede a uma 

iniciação, por etapas, com o coração e a mente (DEDRAY, 2000, p. 19). 

 

 

Sendo assim, a midiologia: estudo das funções sociais em sua relação com as estruturas 

materiais de transmissão, tem como princípio demonstrar o efeito transformador, ou ainda, 

conversor, implícito no processo da transmissão, sem esquecer de ponderar que tais efeitos 

desestabilizadores da mensagem inicial, atingida pela materialidade de cada suporte, pela 

instabilidade temporal e pelas estratégias políticas, extrapolam qualquer pretensão de 

imediaticidade, porque “ o coeficiente de transmissão (ou relação da intensidade de uma 

irradiação, depois da travessia de determinado meio com a intensidade inicial) afeta também as 

fontes emissoras com abstrações imateriais” (DEBRAY, 2000, p. 20), de modo que, tanto o 

sistema que emite, quanto o sistema que recebe, se veem interpelados a transformações e 

negociações. 
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Esse aspecto relevante, apontado pelos estudos midiológicos, é a existência de um efeito 

perverso latente ao ato transmissor, cuja base estará na capacidade de modificar, ou mesmo 

modelizar, as informações via terceiro, o mediador. De maneira análoga, a semiótica russa, ao 

estudar os sistemas semióticos, demonstra que eles articulam-se considerando a transmissão de 

informação disponível, a criação de informações novas e a possibilidade de reter e replicar 

informações antigas (LÓTMAN, 2007, p.6). Assim, o “entrar na orquestra” da transmissão de 

ideias, numa perspectiva midiológica, equivale ao “previsível”, ao engendramento 

convencional no continumm semiótico de Lótman, ao passo que a utilização sempre possível 

de códigos e sistemas, numa perspectiva imprevisível e inesperada, ou seja, a criação de “outra 

orquestra” com os despojos da primeira, gera na midiologia, a sucessão midiológica, ao passo 

que na percepção russa, tem-se a noção de “explosão semiótica” tão comuns aos sistemas ditos 

artísticos. 

Por esse aspecto, a semiótica da cultura e os estudos midiológicos interessam-se pelos 

aparatos capazes de pôr uma mensagem em circulação. No caso da semiótica russa, com ênfase 

nos mecanismos de modelização ocorrido entre os sistemas de signos e suas codificações em 

previsibilidade da semiosfera ou pela explosão de novos textos, imprevisíveis e, portanto, 

motivadores de novos arranjos culturais. No que tange ao estudos midiológicos, o pêndulo recai 

para os mecanismos técnicos e pragmáticos, normalmente opacizados na visualização da 

transmissão, mas sem os quais a força geradora do processamento das ideias estaria 

comprometida, ou mesmo seria inviável, pois se a semiótica russa focaliza o processo intervalar 

entre o signo, sua entrada e transformação no intercurso semiosférico, a concepção midiológica 

ocupa-se das engrenagens que dão viabilidade à transmissão das ideias, por intermédio de “uma 

eficácia simbólica” (DEBRAY, 2000). 

Para Debray (1995, p. 21), “as produções simbólicas de uma sociedade no instante t não 

podem ser explicadas independentemente das tecnologias da memória utilizadas no mesmo 

instante. Isso quer dizer que uma dinâmica de pensamento é inseparável de uma física dos 

vestígios”. Consoante afirma, “a transmissão dos códigos não tem existência autônoma e pura” 

(DEBRAY, 2000, p. 21), pois, para tornar algo perene, não bastam apenas que procedimentos 

de simbolização e codificação sejam compartilhados, é necessário, mais do que tudo, que a 

inserção de forças materiais, disseminadas num coletivo amplo, de natureza institucional, sejam 

efetuadas. 

O “sucesso” da transmissão – que na semiótica russa seria ocupar a posição de sistema 

central, de modo que esses sistemas são textos culturais mais homogêneos e menos propícios 
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às modificações e intercâmbios acentuados na periferia semiosférica – estará no êxito em 

articular uma matéria organizada proferida por uma organização materializada.  

Se “transmitir é organizar, portanto, fazer território: solidificar um conjunto, traçar 

fronteiras” (DEBRAY, 2000, p. 23), o caráter político da transmissão consiste em agenciar 

negociações de desterritorialização, no interior da semiosfera, numa atitude exitosa, cuja 

negociação reordena os sistemas envolvidos no processo, modificando-os sem deixar de 

doutriná-los e hierarquizá-los. Sem uma materialidade organizada, difundida por uma 

organização materializada, toda transmissão tende ao fracasso ou quando menos, a instabilidade 

acentuada nas zonas periféricas da semiosfera, espaço em que a erraticidade é significativa.   

A princípio, Debray apresenta a matéria organizada como constituída tanto pela 

interfaces simbólicas e codificadoras das mensagens em signo, como por dispositivos e suportes 

determinantes para potencializar a sua difusão. Consoante explica, “materializar é traçar signos 

e também abrir vias por onde eles possam passar” (DEBRAY, 2000, 26), portanto, cabem nesse 

lado da engrenagem todas as linguagens, em sua multiplicidade de facetas, os caminhos e os 

veículos de circulação. No que tange à organização materializada, aos empreendimentos 

logísticos da transmissão, o autor assevera que aí residem o político e as estratégias de inserção 

coletiva do que fora aquinhoado pela matéria organizada. São, portanto, as organizações 

institucionais que põem em movimento as mensagens corporificadas pelo eixo anterior:  

 

 
Do lado da “instituição” (O.M.), serão colocadas as coordenadas 

comunitárias, a saber, as diversas formas de coesão que unem os operadores 

humanos de uma transmissão (ou mais exatamente, que lhes são impostas pela 

natureza material dos signos e dos dispositivos utilizáveis em função do 

estágio de desenvolvimento semiótico). (DEBRAY, 2000, p. 26), 
 

 

Com isso, a midiologia avalia a organização material dos signos engendrando-a numa 

atividade técnico-pragmática, pois subscreve a dinâmica de materialização – a configuração dos 

suportes e as estratégias políticas para que este signo, em sistema, seja transmitido –, como 

processo do estágio de desenvolvimento semiótico no qual estejam imersos emissores e 

receptores.  

Logo, “dir-se-á que a arte de transmitir, ou de fazer cultura, consiste na adição de uma 

estratégia com uma logística, de uma práxis com uma tchné, ou ainda, de um endereçamento 

institucional com uma instrumentação semiótica” (DEBRAY, 2000, p. 26). Enfim, uma 

transmissão bem sucedida proporcionará a transparência das operações e engrenagens 

utilizadas na sua constituição e a matéria organizada em signos, expressa em suportes e 
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disseminada por intermédio de dispositivos, requer, para permanecer, “máquinas coletivas” que 

garantam a sua valorização. 

A mediação, portanto, ocorre em virtude da associação entre a organização 

materializada, ou seja, “motor acionador” da matéria organizada – “o instrumento de produção 

de uma projeção de sentido; seu modo de produção, o macrossistema de transmissão em vigor 

[...]; e sua força produtiva, a coletividade recolhedora e irradiadora” (DEBRAY, 2000, p. 27). 

A tarefa do midiólogo é, nessa lógica, desvendar, ou simplesmente pôr a descoberto, essas 

engrenagens obscurecidas pela força de determinado mídio-sistema.  

Em Tenda dos milagres, corpus de nossa tese, Jorge Amado traz à baila das discussões 

esses aspectos políticos e inconclusos que regem a transmissão e que habilita uma leitura 

concentrada no desvendar dessas mediações, já que, através da história de Pedro Archanjo, 

contada e recontada por uma intricada rede de mediadores, ele nos faz pensar na interação entre 

sistemas e nos agenciamentos a que a mensagem se vê interpelada, no seu imbricamento como 

obra que se quer ramificada entre vários universos de sentido e portanto, apta a modelizações 

diversas em outras plataformas de linguagem.   

Tenda dos milagres erige o contato com a diferença, seja étnica-cultural ou mesmo a 

diversidade circunscrita no entrecruzar da literatura com construções de zonas sistemísticas 

diversificadas, de maneira que pode ser lida como uma obra que age no desvelamento das 

relações a que estão expostos os bens culturais, além de ser um texto em que a dinâmica dos 

encontros, das apropriações e reapropriações, condensadas na atividade de existir e de se fazer 

permanecer, são opacizadas.  

Se, conforme nos lembra Ana Maria Machado (2010, p. 121), “os sangues misturados 

são o milagre maior que Jorge Amado celebra”, “o romance Tenda dos milagres é seu 

evangelho”.   

 

 

Transmissões: estratégias, táticas e astúcias  
 

 

Conforme veremos, os fatores políticos da transmissão, as implicações institucionais de 

sua efetivação ocupam posição importante na montagem de Tenda dos milagres.  

Necessariamente pontuados na tentativa de permanência e herança que a ideia 

archanjiana deseja alcançar, via transporte entre sistemas, o nosso corpus, de certa forma, lança 

o foco de observação para dois eixos distintos, no entanto, indissociáveis. O primeiro: as 

atividades desenvolvidas pelas organizações produtoras de bens culturais, ou seja, para as ações 
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das organizações materializadas em cuja vértice estará o ordenamento de uma matéria 

organizada: a exaltação de Pedro Archanjo – o escritor – que se deseja ver transmitida e 

difundida, internalizada e expandida para um maior número possível de consumidores, ou seja, 

a difusão da mensagem archanjiana dentro de um ordenamento sistemístico e delimitado, para 

o qual colaboram lugares e discursos referendados. 

Isto posto, é importante perceber como esse romance atua no que tange ao 

desvendamento das mediações estratégicas assumidas por tais organizações produtoras a fim 

de imprimir contornos precisos ao padrão archanjiano que pretendem validar e, ao mesmo 

tempo, alocar na ocupação dos lugares canônicos do sistema, aparando as arestas e/ou 

transferindo para as zonas marginais, qualquer tipo de interferência/ruído capaz de manchar ou 

interferir nesse processo. 

Segundo: Jorge Amado complexifica, através de Tenda dos milagres, a dinâmica 

exercida pela atuação das instituições produtoras de bens culturais apontando, como saída, as 

linhas de fuga, as “caças furtivas”, as “trampolinagens” e “bricolagens” assumidas na 

pragmaticidade cotidiana dos consumidores, “homens comuns”, usuários da imagem 

paradigmática de Pedro Archanjo que, por intermédio de ações e de táticas desviacionistas ( 

CERTEAU, 1998) renegam a pretendida passividade alavancada pelos produtores 

institucionais, ao se reapropriam do que lhes fora transmitido, transformando a imposição em 

um uso imprevisível, burlesco. Esse uso, por sua vez, é avesso ou distante dos padrões 

circunscritos e, através dele, ganha evidência um jogo sutil de táticas e resistência que, a um só 

tempo, causa a “explosão na semiosfera” (LÓTMAN, 1996) rumo ao surgimento de um 

“sempre/novo” Archanjo. 

Assim, pensamos que esses dois aspectos relevantes são tratados em Tenda dos milagres 

o que faz desse romance uma metáfora de como os bens culturais se efetivam frente à inserção 

e/ou fuga aos padrões da racionalidade e reprodutibilidade impostos pelo sistema dominante e, 

por outro lado, um espaço no qual Jorge Amado problematiza a própria questão de reprodução 

e replicagem massiva frente às microrresistências desempenhadas pelo homem comum, em sua 

práxis ordinária, encenadas na obra como astúcia que rompe com as fronteiras de uma prática 

homogeneizadora.   

Umberto de Oliveira, tratando especificamente de Pedro Archanjo, protagonista da obra 

a quem nomeia de “romance de tese”, nos diz que ele, Ojuobá  

 

 

Pode ser visto como um lídimo representante de um povo que, não tendo 

trabalho organizado, vivendo na penúria e na pobreza, consegue manter sua 
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liberdade individual intacta na medida em que permanece livre dos grilhões 

que a moral burguesa estabelece como normas de conduta (OLIVEIRA, 2014, 

p. 43). 

 

 

Sobre este aspecto, parece-nos interessante convocar o legado teórico de Michel de 

Certeau (1998) como um dos aportes pertinentes a nossa tese, tendo em vista o nosso interesse 

residir na visualização dos desfiles carnavalescos de escola de samba – posicionado no epílogo 

de Tenda dos milagres e, posteriormente, alavancado para desfiles realizados no âmbito extra-

ficcional – enquanto ícone dessa potência reapropriadora impetrada pelo “homem ordinário”. 

Entendemos que nessa atividade vivifica-se a absorção dos bens culturais, disseminados 

pelos sistemas canonizados e centrais como a “arte literária”, por exemplo, para, a partir deles, 

realizar algo imprevisto capaz de expandi-lo em outras sintaxes sociossemióticas, ou mesmo 

impulsionar modificações no âmbito institucional no qual se movimentam.   

No que tange às reapropriações e, de certo modo, à indisciplina com as quais os 

consumidores reterritorializam os bens culturais, Michel de Certeau (1998) mostra-se atento ao 

que ele chama de “lógica operatória”, “caça não autorizada”, “modelos de ação”, utilizados 

pelos usuários apressadamente rotulados de “consumidores”.  

Para esse autor, a própria noção contida na palavra “consumidor” implica, antes de 

qualquer sentido, numa pretendida passividade por parte daquele a quem se entende como 

“depósito” dos bens culturais transmitidos, difundidos e cerceados pelas mediações estratégicas 

dos produtores em determinado sistema o que implicaria, em última instancia, em cristalizar as 

fronteiras da semiosfera a partir da previsibilidade.  

De acordo com esse teórico, lado a lado à observação dos estudos que analisam as 

imagens difundidas pelas intuições produtoras de cultura, paralela às análises que se empenham 

em averiguar o comportamento dos que recepcionam os bens transmitidos pelas “elites 

produtoras de linguagem”, deve ser proposto um novo campo para refletir tanto sobre os “usos” 

e sobre a fabricação agenciada por esse homem “não autorizado”.  

Pela ótica certeauniana, é justamente nessas atuações insubmissas que sobrevive toda 

uma poética criativa e original do homem comum e ela, de certa forma, positiviza a ação dos 

grupos subalternizados, expondo a potência existente na ação de quem é rotulado como “mais 

fracos”, porque atribui visibilidade às rebeldias cotidianas desprovidas de lugares privilegiados 

e que, necessariamente, precisam se articular no campo desses sistemas delimitados perfurando-

os e encontrando neles os seus espaços.  

Por conseguinte, os estudos dos “usos” e “fazeres” que acontecem nas atividades 

ordinárias, no cotidiano dos homens comuns e distantes das produções institucionais vem a ser 
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o foco de análise desse teórico em cuja atuação percebemos a intermediação com as atividades 

políticas das transmissões via sistemas, articuladas por Régis Debray, sobretudo afunilando o 

eixo de percepção ao que acontece com matéria organizada com fins de duração, difundida 

pelas organizações materiais e institucionais. Ou seja, como as forças simbólicas e materiais, 

transformadas em signo na cultura, são reapropriadas pelos receptores/consumidores situados 

à margem da própria institucionalidade produtora, porque, consoante Certeau, somente 

analisando os usos que são realizados com vocabulários recebidos para formação de um léxico 

próprio, é que se tem a dimensão de “uma produção secundária que se esconde nos processos 

de sua utilização” (CERTEAU, 1998, p.40). Conforme afirma,   

 

 

Uma maneira de utilizar sistemas impostos constitui a resistência à lei 

histórica de um estado de fato e a suas legitimações dogmáticas. Uma prática 

da ordem construída por outros redistribui-lhe o espaço. Ali ela cria ao menos 

um jogo, por manobras entre forças desiguais e por referências utópicas 

(CERTEAU, 1998, p. 79) 
 

 

A partir dessa concepção, Certeau desfaz todo fatalismo preconizado pela noção 

apocalítica de transmissão cultural em cujo cerne há a criação de um estereótipo para os 

consumidores transformados em “massa” nas sociedades industriais e pós-industriais e ainda, 

elege a rasura para o conceito passivo de “Sociedade de Massa” que, de acordo com Alan 

Swingewood (1978, p.13),  

 

 

É então definida como carente de grupos e instituições sociais independentes 

e fortes, como uma sociedade dominada de cima. E, em face um mundo que 

parece escapar ao controle humano, o homem fica resignado e passivo, presa 

dos movimentos políticos irracionais [...].  

 

 

É esta ênfase no ininterrupto controle exercido por uma irretocável “superestrutura” que 

Michel de Certeau questiona, porque, segundo afirma, existem “mil maneiras de jogar/desfazer 

o jogo do outro, ou seja, o lugar instituído por outro” e essas maneiras de “fazer com” são 

encenadas pela resistência de grupos desprovidos de um “próprio”, desembaraçados de uma 

rede de forças e de representações estabelecidas, fazendo usos imprevisto daquilo que lhes é 

oferecido (CERTEAU, 1998). 

Apesar de não se deter ao campo das artes, Certeau consolida reflexões importantes ao 

perceber a criatividade e a mudança na lógica realizada pelos grupos situados como 

consumidores dos bens culturais. Como exemplo, o estudioso lança mão de observar essas 
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possíveis mediações com a materialidade difundida, desenvolvida por quem trabalha com a 

sucata, pelos jogos, chistes discursivos outras práticas oriundas dos meios tidos como 

“populares”.  

Em suas considerações, fica evidente a existência de um legado que positiviza as ações 

de grupos historicamente alocadas nas zonas periféricas dos universos semióticos, ao mesmo 

tempo em que ativa a participação desses indivíduos no que toca à apreensão dos bens culturais 

oferecidos pelas instituições produtoras de linguagem, à medida que encontram “brechas” para 

sua forma de consumir. 

Em Certeau, dois conceitos são basilares para o entendimento tanto da transmissão dos 

bens culturais como do consumo não passivo de seus receptores: a noção de estratégia, na qual 

está implícito o conceito de instituição e de lugares apropriados para produção autorizada de 

bens; e o conceito de tática e de astúcia, em que se vivifica as maneiras de fazer uso, as “burlas” 

em cuja atividade estão afincadas a poética criativa da imprevisibilidade, “trajetórias 

indeterminadas”, o modo de ocupação do lugar  transformado em espacialidade.  

De acordo com esse autor; 

 

 

Os conhecimentos e as práticas simbólicos impostos são o objeto de 

manipulações pelos praticantes que não são seus fabricantes. A linguagem 

produzida por uma categoria social dispõe do poder de estender suas 

conquistas às vastas regiões do seu meio ambiente, “desertos” onde parece 

não haver nada de tão articulado, mas se vê prisioneira nas armadilhas de sua 

assimilação por um maquis de procedimentos que suas próprias vitórias fazem 

invisível ao ocupante. Por espetacular que seja, o seu privilégio corre o risco 

de ser apenas aparente, [...] (CERTEAU, 1998, p. 95).   

 

 

Como dissemos, Certeau parte do princípio de que há uma diferença na transmissão dos 

bens culturais por grupos produtores e institucionalizados, detentores de lugares próprios e um 

discurso de poder. Para esse autor, esses lugares instituídos têm sua organização afincada em 

três eixos: 1. A criação e apresentação de algo apropriado, “vitória de um lugar sobre o tempo”, 

prevendo perenizações e capitalizando as futuras ações desse “próprio. 2. A instituição de um 

domínio panóptico, “um monoteísmo aparente”, das ações em torno desse lugar. 3. A 

propagação de um tipo de saber inaugurado para solidificar esse próprio, normalmente 

concatenado a uma ideia de neutralidade e abstração. O autor chama a conjunção dessas forças 

de estratégia e ela representa: 
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O cálculo (ou manipulação) das relações de forças que se torna possível a 

partir do momento em que um sujeito de querer e poder (uma empresa, um 

exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser isolado. A estratégia 

postula um lugar suscetível de ser circunscrito como algo próprio e ser a base 

de onde se podem gerir as relações com uma exterioridade de alvos ou 

ameaças (os clientes ou os concorrentes, os inimigos, o campo em torno da 

cidade, os objetivos e objetos da pesquisa etc.) (CERTEAU, 1998, p.99).  

 

 

Ou seja, as ações estratégicas, enquanto “gesto cartesiano”, estão ligadas às 

racionalidades técnicas e aos “lugares” de onde se pode recortar uma prática “apropriada” e 

digna de ser transmitida. Elas determinam uma consolidação, por parte dos produtores, posto 

que visem à replicagem à manutenção das práticas eleitas e circunscritas. 

Na contramão desse discurso, ou ainda, agindo no seio dessas instituições arraigadas em 

nossa cultura, o modo como os consumidores se reapropriam e se movimentam nos lugares 

“próprios”, cerceados e protegidos por mediações estratégicas, em nada tem a ver com a 

passividade ou com a submissão reprodutiva com as quais as elites produtoras de cultura 

esperam contar. Para Certeau (1998), há sempre as táticas, astúcias e bricolagens como um 

modo inusitado de lutar no campo do “inimigo” e reconverter as práticas impostas em outros 

possíveis. Segundo afirma: 

 

 
Sem lugar próprio, sem visão globalizante, cega e perspicaz como se fica no 

corpo a corpo sem distância, comandada pelos acasos do tempo, a tática é 

determinada pela ausência de poder assim como a estratégia é organizada pelo 

postulado de um poder (CERTEAU, 1998, p. 102).  

  

 

À espera de um espaço para “fazer com”, aproveitando-se de uma “brecha” nos lugares 

delimitados pelas estratégias, o homem ordinário, aquele que é o consumidor dos bens 

produzidos, utiliza-se de táticas para inserir as suas práticas no campo do que fora outorgado 

enquanto “próprio”. Logo, seus posicionamentos podem ser táticos, na medida em que 

encenem,  

 

 

Procedimentos que valem pela pertinência que dão ao tempo – às 

circunstâncias que o instante preciso de uma intervenção transforma em 

situação favorável, à rapidez de movimentos que muda a organização do 

espaço, às relações entre momentos sucessivos de um “golpe”, aos 

cruzamentos possíveis de durações e ritmos heterogêneos etc.   

 

 

Ou seja, enquanto as estratégias estabelecem formas de resistência que tentam perenizar 

determinada transmissão esforçando-se por eliminar as possíveis linhas de fuga e 
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reterritorializações, as táticas são as maneiras hábeis de se utilizar o tempo e os lugares em prol 

de uma nova configuração. 

Assim, as práticas desenvolvidas na surdina dos lugares instituídos são vistas por 

Certeau como esse possível espaço encontrado, via astúcias e táticas, para se trabalhar nos 

lugares estabelecidos pelas instituições produtoras de bens culturais. Um espaço construído à 

luz de burlas e nas brechas desbravadas nos sistemas oficiais. Implicam, pois, na reapropriação 

e na obliquidade realizadas pelos usuários em suas ações insubmissas e, muitas vezes 

carnavalizadoras.  

Sobre essas atuações, estratégicas e táticas fala-nos repetidamente Tenda dos milagres. 

 

 

Pedro Archanjo: o mediador 

 

 

A essa altura, podemos dizer que há em Tenda dos milagres dois movimentos 

cronológicos diversos articulados e interseccionados pela figura de Pedro Archanjo, sua 

personagem principal. O primeiro deles situa-se no bloco de ações que, em detalhes, descreve 

a produção e, consequentemente, o “renascimento” do protagonista por ocasião de seu 

centenário – momento em que são narradas as estratégias das “elites produtoras de linguagem” 

(CERTEAU,1998) na apropriação de um novo Pedro Archanjo, bem como as “táticas e 

astúcias” desenvolvidas pelos consumidores que encontraram as brechas no sistema para 

fazerem um uso diferente dessa articulada e tão planejada produção. No outro, estão 

condensadas as reminiscências do passado da personagem, instante pelo qual o leitor se depara 

com as astúcias por ele mesmo vividas e acesso aos pormenores sobre a vida e sobre a 

caracterização de Pedro Archanjo enquanto mediador tático entre sistemas equidistantes, 

enquanto insubmisso e burlador no cerne das estratégias institucionais.  

Cabe aqui um parêntese para pensar sobre a descontinuidade e instabilidade 

relacionadas aos narradores desses dois eixos, pois, como se percebe pela leitura da trama, o 

leitor de Tenda dos milagres navegará num oceano de possibilidades no que tange às mediações 

das histórias narradas, de modo que não se sabe ao certo quem conta o quê. 

Ana Maria Machado (2010) percebe na composição archanjiana, construída através da 

evocação à múltiplas estratégias e táticas de mediação, uma assumida lógica do bricoleur, em 

virtude de trazer à cena romanesca uma “miríade de registros em terceira pessoa que contam, 

aludem deformam, retificam, distorcem, confirmam e corrigem uma narrativa cuja instabilidade 

deixa qualquer um zonzo” (MACHADO, 2010, p. 126).  
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Em que pese toda essa fluidez, o micro recorte que faremos nesse tópico concentra-se 

nas atividades de Pedro Archanjo, acionadas por seus mediadores, por assim dizer, não 

institucionais. E, por intermédio desses dizeres, pretendemos alavancar nosso intento: 

demonstrar as táticas, astúcias e mediações desenvolvidas pelo próprio protagonista quando 

intentou encontrar as brechas nos lugares cerrados das instituições produtoras de bens culturais, 

para desenvolver percursos inusitados e reapropriar-se dos saberes numa atitude de indisciplina 

e desconstrução.  

Notadamente Pedro Archanjo, personagem sobre quem se estrutura o romance Tenda 

dos milagres, é uma das mais complexas criações do escritor baiano e, sobre quem o próprio 

autor confessou existir uma nítida preferência, haja vista ser de todos os que criou, “o mais 

completo” através de quem abordou “questões importantes” (AMADO apud RAILLARD, 

1990), principalmente àquelas que se posicionam contra qualquer tipo de sectarismo.  

Não bastassem essas evidências, a caracterização da personagem principal abre uma 

brecha para se perceber Tenda dos milagres como um roman à clef, justamente porque há nele 

a nítida concatenação com o universo extraficcional baiano de fins do século dezenove e início 

do século vinte, infiltrado no sistema literário amadiano pela figuração enquanto ações, 

personagens e contextos trabalhados. E se essas reapropriações astuciosas do que se passa nos 

sistemas “extra” literários” estão bem demarcadas nas entrelinhas de Tenda dos milagres, é na 

composição da personagem principal que ela melhor se revela, fazendo com que se concretize 

a inter-relação do protagonista com diversas personalidades conhecidas da época entre as quais: 

Miguel Santana21, com o escritor Manuel Querino e até mesmo, com o próprio Jorge Amado, 

consoante já salientaram os estudos de Ilana Goldstein (2003) e de Alice Raillard (1990), por 

exemplo.  

No dizer de Zilá Bernd (2004), Pedro Archanjo é uma espécie de alter-ego do autor, 

sobretudo quando cumpre a missão de escrever sobre o povo, crioulizando assim, o culto, o 

                                                           
21 Do guia de viagens escrito por Jorge Amado em 1945, Bahia de todos os santos, destacamos o trecho a seguir 

para exemplar as reapropriações realizadas em Tenda dos milagres e que coadunam numa ficcionalização de 
Miguel Santana na personagem Pedro Archanjo. “Encontro no peji de Xangô, o velho Miguel Santana, o mais 

velho, o mais antigo dos obás da Bahia, o derradeiro dos obás consagrados por Mãe Aninha, vestido no maior 

apuro como se fosse para uma festa de casamento. Assim se veste sempre, mantendo aos setenta e cinco anos 

contagiosa alegria de jovem. Quem não o viu dançar e cantar numa festa de candomblé não sabe o que perdeu. 

Quantos filhos você semeou no mundo, Miguel? O sorriso modesto, a voz tranquila: 51, meu amigo, entre homens 

e mulheres, um deles nasceu de uma sueca, outro de uma índia. Descemos juntos a Ladeira do Cabula, a voz de 

Miguel Santana Obá Aré recorda distantes acontecimentos. Sabe mais sobre a Bahia do que os doutores, os eruditos 

do Instituto, os historiadores e os membros da Academia. Sabe por ter vivido.  Foi rico e é pobre, teve mando de 

barcos, hoje possui apenas o respeito do povo - bênção, Obá Aré! Deus lhe salve, seu Miguel Santana.Com a voz 

grave e mansa conta histórias de assombrar, seus olhos viram o bonito e o feio, suas mãos tocaram o bom e o ruim, 

nada lhe é estranho e indiferente.” (AMADO, 1977a). 
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popular, o massivo. Já para Rita Olivieri-Godet (2004), a controvertida personagem “exprime 

o descentramento em relação às ideias dominantes”, pondo à vista das elites a inegável 

existência de outras formas de apreensão e de mediação cultural. 

Especificamente sobre Archanjo, Umberto Luís de Oliveira escolhe como 

particularidade analítica a visível inteireza por ele assumida perante a bipolaridade das regiões 

por onde caminhou. Conforme afirma, o protagonista: Ojuobá é inteiro “como só pode ser um 

homem com a consciência de si e do mundo, que traz em si mesmo o Sim e o Não, que transita 

entre mundos e está no entre-lugar, espaço dos que reelaboram as tradições e as atualizam em 

contínuas traduções” (OLIVEIRA, 2014, p. 56). 

 Essa capacidade mediadora, inegável na figura de Pedro Archanjo é articulada pela 

narrativa a partir da construção de ideias antielitista e do elogio a todo tipo de mestiçagem que 

vem a desconstruir noções essencialistas e de pureza, quer seja étnico-racial, quer seja cultural, 

bem como pela atuação que ele estabeleceu na transmissão de seus valores por sistemas 

culturais supostamente delimitados.   

 

 

Ojuobá – é o cão” 

 

 

A nossa primeira aproximação rumo à visibilidade dessas mediações desenvolvidas por 

Pedro Archanjo-Ojuobá deu-se mediante o olhar lançado à opção de Jorge Amado ao configurar 

o próprio nome da personagem, pois entendemos que a partir desta particularização, é possível 

antever os contornos primevos de seus futuros posicionamentos transitivos, móveis, fluídos, 

oblíquos.  

Em nítida retomada ao já realizado em romances anteriores, interfaces e reapropriações 

da cosmogonia cristã – bem como de sua teologia – são notáveis em Tenda dos milagres22 e a 

priori, esse texto configura-se como uma “ode” em aversão a qualquer posicionamento sectário, 

bandeira alçada por Amado desde a escolha do nome da obra “Tenda dos milagres”, e ainda 

mais na nomenclatura da personagem “Pedro Archanjo”.  

No estudo Teologia e literatura: reflexão teológica a partir da Antropologia contida nos 

romances de Jorge Amado, Antônio Manzatto(1994), por exemplo, desvenda as aproximações 

que Tenda dos milagres realiza com a aquilo a quem chama de “revelação teológica cristã” e 

reflete sobre a “boa-nova” resguardada no romance em questão, principalmente ao associar as 

                                                           
22 A título de exemplo desta imbricamento entre o discurso religioso e narrativa amadiana citamos o romance 

Seara Vermelha(1946), e os romances posteriores a Tenda dos milagres: Tieta do Agreste (1977) e O Sumiço da 

Santa (1988) em que passagens bíblicas são refenciadas intertextualmente na composição e titulação dos capítulos.  
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vivências ficcionais experimentadas pelos homens e mulheres à urgência e emergência de um 

discurso da revelação cristocêntrica. A princípio, Manzatto estabelece como ponte de ligação 

entre a literatura ficcional e teologia cristã o próprio ato de criação. Para ele, 

 

 

A imaginação que cria um mundo de fantasia através da ficção, é um dado 

antropológico que pode revelar algo a respeito não apenas do ser do homem, 

mas também a respeito do ser de Deus, já que em teologia o caminho humano 

continua sendo o caminho de acesso a Deus, ou seja, Deus revela-se aos 

homens através do humano. Nesse sentido, o procedimento de elaboração da 

ficção revela-nos um Deus que é capaz de imaginação e de criação, que é 

capaz de imaginar o homem, capaz de criá-lo, de dar-lhe vida, de acompanhá-

lo durante sua existência sobre o mundo e de salvá-lo para partilhar com ele o 

seu Reino (MANZATTO, 1994, p. 357). 

 

 

Conforme explica, se o discurso sobre deus é arregimentado, eminentemente, pela 

mediação humana, o ser do homem, presente nas criações literárias, pode mostrar-se profícuo 

quando refrata a realidade ou esforça-se em propor alternativas para transformá-la. Sendo 

assim, para esse autor, o texto literário é uma geografia de intensificadas esperanças.  

Ao encontrar em Tenda dos milagres analogias com o discurso teológico-cristão, 

Manzatto esclarece que (1994, p.11) procura “levar a sério a antropologia amadiana para, a 

partir dela, interrogar a teologia para ver quais as consequências teológicas que essa 

antropologia nos impõe, com relação à pessoa de Jesus Cristo, com relação à ideia de Deus e 

com relação à vida prática dos cristãos.”  

Para Manzatto, em constante movimento e engajamento, a noção de homem que ascende 

em Tenda dos milagres é de um ser em luta, comprometido com a liberdade e com o 

estabelecimento de intercâmbios com outras realizações étnico-cultural-religiosas. Esse 

homem, revolta-se perante às injustiças, resiste às intemperes, está apto à criatividade, alegra-

se e celebra em coletividade. Espera, é tentado, mas principalmente, é capaz de amar. Segundo 

afirma, a antropologia presente nos textos amadianos está centrada numa descrição do homem 

imerso e envolvido em seu meio em busca de modificá-lo o que, de algum modo, toca na 

desagregação reordenadora dos sistemas centrais operacionalizados por Pedro Archanjo, 

enquanto criatura, e também por Jorge Amado, conquanto criador.  

Em que pesem essa aproximação com a revelação cristã, o nome escolhido para 

singularizar o protagonista de Tenda dos milagres parece ratificar, em princípio, as pistas que 

interligam sua relação como tal cosmogonia, enveredando, consequentemente, para um 

aprofundamento das mediações desenvolvidas pelo protagonista, “Pedro Archanjo” 

simbolicamente interligado aos mediadores bíblicos.   
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Apresentado como Pedro, a opção por este nome concretiza a primeira ressonância no 

imaginário cristão, uma vez que esta escolha sinaliza e interliga Archanjo à figura de um dos 

apóstolos do cristianismo e do catolicismo popular: o pescador e discípulo cristão Pedro, visto 

ainda como “chaveiro” e “porteiro” do céu, atividades que o faz resguardar a entrada dos eleitos 

no manancial da salvação, sendo por conseguinte, uma espécie de “porteiro” da morada celeste, 

aquele que “abre”, ou mesmo, “obstaculariza”, enquanto “pedra”, as portas do paraíso, 

intermediando a passagem entre dois mundos.  

Não obstante essa alusão colhida na associação possível pelo cunho simbólico que o 

prenome congrega, o sobrenome do protagonista “Archanjo” amplia essa ligação, na medida 

que direciona o entendimento da personagem em suas funções móveis e fluidas, pois os arcanjos 

constituem uma categoria específica de anjos atuantes nas intermediações entre as esferas 

celestiais e terrenas, transitando e agindo, em entre dois espaços. Esses anjos, metaforizam 

portanto, esse terceiro no processo mediador, sendo, sobretudo, o elo de ligação entre a instância 

que produz e aquele que recepciona.    

Pensando especificamente sobre a função mediadora inerente à simbologia dos anjos e 

ainda, nos impedimentos transmissivos agenciados pelas hierarquias, Régis Debray (2000) 

dedica parte dos estudos sobre as transmissões à reflexão de como os anjos simbolizam a figura 

do mediador, como encarnam a atuação de “correias de transmissão”, extremamente necessárias 

à consolidação difusora das mensagens. Para esse autor, os arcanjos compõem um conjunto de 

anjos designados no organograma celeste a estabelecerem comunicação entre o ser supremo e 

o mundo dos homens, tornando viável, conforme explica “o contato cotidiano, 

constitucionalmente impossível, mas politicamente indispensável, do infinito com o finito, do 

divino com o humano, do espírito com a matéria” (DEBRAY, 2000, p.51). 

Nas hierarquizações angelológicas cristãs, os arcanjos desempenham funções de 

transmissores por entre as esferas superiores e os clamores dos homens situados no mundo 

terreno. Consequentemente, proporcionar a ascensão dos clamores humanos aos “ouvidos” da 

divindade. 

Destarte, esclarece-nos Debray (2000), que a toda transmissão, por ser mediada, não 

implicará apenas numa correspondência exata entre os dois polos aos quais os seres alados 

intermediam, pois o próprio anjo pode entregar uma encomenda diferente daquela que lhes fora 

transmitida invertendo a logística da transmissão pela transformação da mensagem. Ou seja, ao 

anjo cabe agir no âmbito da replicagem estratégia ou na audácia da astúcia que desacomodará 

e colocará sob suspeita as delimitações das instituições celestes, porque para Debray (2000, p. 

55):  
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O anjo é também um contrapoder, imprevisível, incontrolável e insolente 

diante, e distante, dos magistérios instituídos. O operador volante da conexão 

homem-Deus curto-circuita os elos da delegação, os vínculos obrigatórios da 

comunicação hierárquica.  

 

 

Por esse prisma, ao ser anunciado como “arcanjo”, o protagonista de Tenda dos milagres 

reveste-se de uma expectativa que girará por sob o vértice de sua mobilidade e transmissão 

entre as estratificações semiosféricas – o que ocorre quando ele traça dinâmicas entre os saberes 

da academia e os usos da universidade do povo, entre as teorias raciais deterministas e o 

discurso da mestiçagem étnico-racial. Ou seja, pensar o lado angelical de Pedro Archanjo 

enquanto metáfora das brechas que esta personagem alavanca para lidar num sistema 

demarcado e restritivo como a universidade e as teorias preconceituosas que dela emanam. 

Assim, grande parte do texto fundamentado no passado de Pedro Archanjo está 

concatenada às funções de astuto mediador que, para exercer o contrapoder, em se tratando 

daquilo que é prescrito pelas elites produtoras de linguagem, desenvolve táticas e astúcias no 

intuito de escavar os espaços necessários à introdução das práxis do homem comum, 

desarticulando os discursos hábeis em desmerecê-lo. É, portanto, por esse viés que Jorge 

Amado constrói Pedro Archanjo como essa categoria “alada”, sintonizada aos movimentos e 

aos trânsitos entre esferas, agindo sempre na posição contestadora das verdades pré-

estabelecidas.  

Logo, se para a comunidade acadêmica, para a imprensa e para a publicidade, o 

protagonista de Tenda dos milagres se resume a ser “Pedro Archanjo”: o escritor; para o homem 

comum – aquele que habita a “Universidade do Povo”: o Pelourinho – o mesmo Pedro Archanjo 

é também e, principalmente, o “mestre Archanjo”, Ojuobá: os olhos de Xangô, somando pois, 

às e relações estabelecidas com o imaginário cristão, presentes em seu nome oficial, ao universo 

cosmogônico de matriz africana, acrescido graças ao seu título honorífico no sistema religioso: 

do Candomblé.  

Ao leitor mais atento, não será difícil constatar que o Pedro Archanjo, disseminado pela 

imprensa, comercializado pela publicidade e avalizado pela academia não se atribui a titulação 

de Ojuobá, fato somente presentificado nas ações do terceiro capítulo quando a narrativa põe 

em foco o instante em que ele é encontrado morto por três amigos: pelo santeiro Miguel23, pelo 

                                                           
23 Ao denominar uma das personagens de Miguel e caracterizá-lo enquanto “santeiro”, novamente remete ao texto 

à figura de Miguel Santana, nessa perspectiva, duplamente “convidado” a compor Tenda dos milagres, inclusive 

sendo tal personagem a responsável pela arrecadação financeira e pela organização do sepultamento, conforme 

Jorge Amado faz questão de sinalizar na quarta parte do terceiro capítulo. 



71 

 

Major Damião e por Mané Lima, bem como a descrição do seu velório e respectivo 

sepultamento. Intitulado Da morte de Pedro Archanjo, Ojuobá, e de seu enterro no cemitério 

das Quintas (T.M., p.22), nesse capítulo, composto por cinco partes, encontrará o leitor a 

narração dos últimos momentos de vida de Archanjo, aos setenta e cinco anos, nas vielas do 

Pelourinho, em meados da década de quarenta; a descoberta do corpo pelo trio de amigos, os 

preparativos para o velório, entremeados pelo discurso laudatório, e a descrição do cortejo que 

conduz Archanjo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos ao jazigo perpétuo no 

cemitério das Quintas. É através dessa última homenagem, astuciosamente situada no início do 

texto, que Jorge Amado deixa clara a importância de Ojuobá para o povo simples que com ele 

convivia:   

 

 

De repente, a ladeira começou a animar-se. Do Largo da Sé, da Baixa dos 

Sapateiros, do Carmo, surgiram homens e mulheres apressados e aflitos. Não 

vinham pela morte de Pedro Archanjo, sábio autor de livros sobre 

miscigenação, talvez definitivos, e sim, pela morte de Ojuobá, os Olhos de 

Xangô, um pai daquele povo (T.M. 2001, p. 28). 

 

 

Retomando uma tática utilizada com outras personagens, como por exemplo a que fora 

elencada em A morte e a morte de Quincas Berro d´Água (1961) e em Dona Flor e seus dois 

maridos(1966)24, Amado elege o dia da morte de Archanjo, quando “em circunstâncias 

singulares; encontraram-no morto, caído numa sarjeta, altas horas da noite.”, (T.M.p.,21), para 

principiar as ações temporais do passado romanesco e com ele abrir um coro de vozes que 

transmitirão ao narrador e este ao leitor, passagens importantes de sua vida  

A retórica laudatória constante nas cerimônias fúnebres é, por consequência, o 

instrumento articulador de toda gama de reminiscências em cuja expressão forma-se uma 

imagem difusa sobre o protagonista e que será aprofundada, e melhor construída, ao longo de 

cinco capítulos e cinquenta e três partes dedicadas à sua biografia, de modo que 

aproximadamente dois terços da obra estará ocupado com a recomposição da vida de Pedro 

Archanjo, agora Ojuobá, assim como fora absorvida no cotidiano de quem com ele conviveu. 

Somadas às informações iniciais, o título de Ojuobá, um dos doze ministros Xangô, 

começa a ganhar o destaque que não obtivera nos capítulos anteriores e uma nova dimensão do 

                                                           
24 A repetição temática ainda se estende para o contexto causal e topográficodas mortes, conquanto o falecimento 

dos três personagens ocorra de um modo inesperado, tendo como causa principal um ataque cardíaco, além do 

local escolhido ser a rua, mais precisamente em vielas e becos por onde transitam populares. Não bastando essas 

analogias, os corpos de Vadinho, Quincas e Archanjo são descobertos por amigos perplexos e que participam 

ativamente dos seus festivos cortejos fúnebres anticonvencionais e carnavalizadores. 
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protagonista assume o foco nas narrações laudatórias, agora descrito como uma espécie de 

defensor e de juiz das ações e pelejas nas quais estivesse envolvido o povo em suas atividades 

práticas e cotidianas. O fragmento a seguir, por exemplo, descreve o desespero de Ester, a 

cafetina que acolhera Archanjo em seu “castelo” – quando este se encontrava desempregado e 

sem dinheiro – ao se deparar com o cadáver de Mestre Archanjo mais do que nunca Ojuobá: 

 

 

– Ai, Archanjo, meu santo, por que não disse que estava doente? Como eu ia 

saber? Agora, Ojuobá, como vai ser? Tu era a luz da gente, nossos olhos de 

ver, nossa boca de falar. Tu era a coragem da gente e nosso entendimento. Tu 

sabia de ontem e de amanhã, quem mais vai saber? (T.M.,p. 28).  

 

 

Conforme explicação do próprio Jorge Amado: “o Obá, no sentido primitivo, é um dos 

ministros de Xangô, um dos doze ministros. Na Bahia, os obás são escolhidos entre pessoas 

ligadas ao culto”. (RAILLARD, 1990, p. 80) e no caso de Tenda dos milagres, o título de 

Ojuobá, pelo qual se reconhece Pedro Archanjo, designa-lhe a condição de ser um obá Oju, ou 

seja, aquele que é considerado os “olhos” do orixá guerreiro, antigo rei de Oyó, aquele que tudo 

vê e que tudo sabe.  

Para Vivaldo da Costa Lima (1966), a titulação honorífica de obá está ligada aos rituais 

e cultos a Xangó, divindade do panteão keto e transformado em orixá em solo brasileiro. Essa 

deidade é caracterizada como a grande promotora da justiça, protetora dos trovões, do fogo e 

da tempestade e possui, na interface de seus ritos e hierarquias institucionais, um conjunto de 

intermediários dentre os quais figuram os doze obás: assistentes, “ministros” ou auxiliares que 

assumem funções de honra junto aos sacerdotes de cada terreiro onde Xangô seja cultuado.  

Assim, somada às referências aos mediadores oriundos da cosmogonia cristã, a função 

de mensageiro de Pedro Archanjo é referendada pelo cargo honorífico do candomblé. Ele é um 

obá, um ministro que senta à direita do sacerdote para auxiliá-lo nas questões mais complexas, 

sendo Oju: a visibilidade propiciadora da justiça. 

Interessante ressaltar que as referências ao ministério de Xangô encontram ressonância 

tantos nos projetos de valorização das sacralidades de matriz africana, um dos temas primordiais 

e recorrentes em seus romances, bem como reportam-se às próprias vivências do autor, por 

ocasião de sua atuação parlamentar na Constituinte de 1946.25  

                                                           
25 Sobre tal aspecto, importante lembrar que Jorge Amado foi o deputado proponente da emenda VI do artigo 5º 

em cujo teor vigora a liberdade de crença em solo brasileiro e, por outro ângulo, a representatividade desse autor 

nos candomblés da Bahia, haja vista seu engajamento militante e sua participação efetiva nas atividades ordinários 

no culto aos orixás. Tudo isso garantiu-lhe inúmeros cargos nos terreiros espalhados pelo país, entre os quais o 

título de Ogã de Oxóssi no Ilê Ogunjá, liderado pelo babalorixá Procópio Xavier de Souza; Obá de Iansã, no 
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Ao que parece, a partir da introdução do cargo de Ojuobá, uma poética da visibilidade 

começa a ser encenada na atribuição desse título a Pedro Archanjo e ela se interconecta com o 

que Jorge Amado solidifica já no preâmbulo da obra, ao realizar uma espécie de observação 

distanciada dos cenários em que transcorrerão a trama por ele montada.  

Sobre tal preâmbulo, Ana Maria Machado (2010) caracteriza essa primeira parte de 

Tenda dos milagres como uma “ouverture geral na terceira pessoa” e, por intermédio de quem 

é apresentado ao leitor o tema e o cenário, qual uma panorâmica feita por uma câmera 

cinematográfica [...]” (MACHADO, 2006, p. 122). Ali, dois lugares diferentes são contrapostos 

em suas delimitações: a Universidade do Povo, com seus saberes e práticas não legitimados, e 

a Faculdade de Medicina, com suas teses a apropriações sobre a mestiçagem étnico-cultural. 

Páginas à frente, o leitor descobrirá que interconectando, subvertendo e se reapropriando de 

cada um deles estará a figura volátil de Pedro Archanjo-Ojuobá que não somente enxerga ou 

passeia sobre esses dois lugares, mas que se envolve diretamente na transformação e 

interemediações entre ambos.  

Por esse prisma, interessante observar que as ações burlescas e de resistência 

desenvolvidas por Pedro Archanjo-Ojuobá partem de sua atuação nos lugares institucionais 

onde ele busca encontrar espaço para inserção das práticas e usos do homem ordinário 

(CERTEAU, 1998), das ações realizadas nos sistemas periféricos da semiosfera (LÓTMAN, 

1996) a qual intenta reconfigurar. Por conseguinte, o texto em si não se dedicará exclusivamente 

a apresentar um protagonista que somente contempla a cidade em suas divisões, mais 

principalmente, que traça nela novos e inusitados percursos servindo pois, como articulador e 

mediador entre geografias diversas, de modo que, a um só tempo, estabelece a confirmação e 

as expectativas criadas sobre o seu nome, ao passo que modelize traços de ambos os estratos.   

Além de todas essas chaves, importante frisar que Tenda dos milagres ainda estabelece 

uma nítida associação de Pedro Archanjo-Ojuobá com um outro mediador mítico-sacral de 

matriz africana equacionando com isso, duas referências às criaturas do cristianismo, presentes 

no nome do protagonista, com duas referências concatenadas ao universo mítico-sacral 

iorubá.Isso é possível em virtude de Pedro Archanjo ser associado ao orixá Exu que no panteão 

keto-nagô está interligado às dinâmicas dos trânsitos e das mediações entre seres divinos e o 

homem, entre o mundo espiritual e o mundo terreno. (BASTIDE, 2001).  

Na terceira parte do capítulo seis, Onde se conta de entrudos, brigas de rua e outras 

mágicas, com mulatas, negras e sueca (que em verdade era finlandesa) (T.M., p. 65), essa 

                                                           
Candomblé de Joãozinho da Golmeia e Obá Arolu no Axé Opô Afonjá, no ano de 1961, pela intervenção de Mãe 

Senhora.   
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relação de Ojuobá com Exu explicita-se, acentuando portanto, a função da visibilidade 

contemplativa, a perspectiva de traçados e mediações percorridas pelo personagem numa 

retomada arquetípica das ações do seu orixá protetor: 

 

 

Por vezes diziam ser Archanjo filho de Ogun, muitos pensavam-no de Xangô, 

em cuja casa tinha alto posto e título. Mas quando punham os búzios e faziam 

o jogo, quem de imediato respondia, antes de outro qualquer, era o vadio Exu, 

senhor do movimento. Vinha depois Xangô por seu Ojuobá, Ogun estava perto 

e vinha Iemanjá. Na frente, Exu a rir, amendrontador e fuzarqueiro. Não resta 

dúvida, Archanjo era o Cão (T.M., p.73).  

 

 

Em que pesem a correlação manifesta de Ojuobá com Xangô, de quem é considerado 

um filtro que faz a mediação das ações humanas ao veredito do orixá, as descrições de Archanjo 

interligadas às astúcias de Exu, orixá designado como mediador sine qua non no complexo 

cosmogônico de matriz iorubá, lança o protagonista numa nova rede de interconexões, por sua 

vez com uma das divindades mais controversas da cosmogonia africana: o trickster26 que, nos 

estudos de Stefania Capone (2004, p. 54): 

 

 

É o grande comunicador, o intermediário entre os deuses e os homens, o 

restaurador da ordem do mundo, mas, ao mesmo tempo, como senhor do acaso 

no destino dos homens, desfaz as abordagens conformistas do universo, ao 

introduzir a desordem e a possibilidade de mudança. Personificação do 

desafio, da vontade e da irreverência, Èsù faz com que os homens modifiquem 

seu destino graças às práticas mágicas que controla.  

 

 

Para Roger Bastide (2001), Exu é um elemento de malícia utilizado pelos negros para 

coibir o processo de escravização, sendo, portanto uma evocação divina utilizada como 

resistência. Segundo afirma: 

 

 
Exu presidia à magia, na grande revolta dos escravos contra o regime de 

opressão a que estavam submetidos, tornando-se o protetor dos negros (magia 

branca), ao mesmo tempo em que dirigia cerimônias contra os brancos para 

enlouquecê-los, matá-los, arruinar as plantações (magia negra) (BASTIDE, 

2001, p.162).  

 

 

                                                           
26 Para Mac Linccott Ricketts (1965, p.327), o trickster é o “criador da Terra e/ou [...] aquele que transforma o 

caótico mundo mítico na criação ordenada dos tempos atuais: ele é o exterminador de monstros, o ladrão da luz 

do dia, do fogo, da água e de tudo que favorece o bem-estar do homem. É também um travesso insultuosamente 

erótico, insaciavelmente faminto, exageradamente vaidoso, fraudulento, manhoso para com os amigos e inimigos, 

um incansável viajante pelos cantos do planeta; e um desastrado que, com frequência, é vítima das próprias 

artimanhas.”  
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É justamente estabelecendo-se contra as ações repressivas e sistemáticas elencadas nos 

lugares institucionais que Pedro Archanjo impetrará sua resistência, exercendo, de certa forma, 

a reencenação dos arquétipos de Exu na luta contra as injustiças e no transitar transmissivo por 

entre lugares, desenvolvendo rotas e percursos inesperados e, por sua ação, interconectados à 

burla e à ironia carnavalizadora. 

 

 

De Pedro Archanjo mediador às mediações de Tenda dos milagres 

 

 

Descrito como mediador, como uma personagem eminentemente política, Pedro 

Archanjo é construído com ênfase na habilidade em desempenhar intensas atividades de 

intercâmbio, por assim dizer, astuciosas, dada as empreitadas que desenvolve no decorrer de 

sua existência. 

Professor de meninos, obá em terreiro de candomblé, bedel na faculdade de Medicina, 

exímio boêmio, mestre em festas de reisados e criador de afoxés, líder grevista, entregador de 

recados em casa de mulher-dama ... Eis algumas das funções exercidas por Archanjo durante 

os setenta e cinco anos de sua vida, atuações nas quais pode colher os instrumentos para balizar 

uma visão não sectária do mundo, em completo contraponto às teorias deterministas e 

positivistas atuantes em seu contexto sociocultural. 

Como propagador de ideias, a função de escritor, é, contudo aquela que se projeta na 

obra como a mediação encontrada por Archanjo para disseminar suas verdades e torná-las 

perenes, principalmente apropriando-se do suporte de maior visibilidade em sua época, no caso 

o livro, para, por intermédio de sua difusão e repertório apropriado, trazer uma mensagem 

diferente daquela que fora validada enquanto própria pelos catedráticos da Faculdade de 

Medicina.  

É, portanto, através desse Pedro Archanjo escritor que Jorge Amado traz ao romance 

Tenda dos milagres reflexões sobre as mediações envolvidas no médium livro e estas, por sua 

vez, estão interconectadas à concepção, à produção e à difusão das mensagens. Por intermédio 

desse eixo, Jorge Amado desvenda os entraves envolvidos nessas atividades, sobretudo, 

demonstrando ao leitor as agruras envolvidas na recepção, os labirintos e entremeios pelos quais 

Pedro Archanjo precisou singrar para colocar sua mensagem no suporte livro, estabelecendo 

através dele o ingresso numa pretendida visibilidade, ao mesmo tempo em que questiona as 

engrenagens do mercado livresco, da crítica e da própria inserção das obras na centralidade ou 

periferia do sistema.  
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Pedro Archanjo, num primeiro plano, é essa personagem em simulacro ao homem 

comum, um curioso funcionário e confesso leitor que passa os dias a percorrer os espaços 

enviesados do Pelourinho anotando e gravando na mente as riquezas culturais produzidas a 

distância dos meios institucionais, sorvendo com entusiasmo a vida cotidiana em sua grandeza. 

Em 1900, exatamente quando contabilizara trinta e dois anos, foi consagrado Obá de 

Xangô e, segundo informações que “circula entre o povo dos terreiros, corre nas ruas da cidade: 

teria sido o próprio orixá quem ordenara a Archanjo tudo ver, tudo saber tudo escrever. Para 

isso fizera-o Ojuobá, [...]” (T.M., p. 92). Destarte, daí em diante, toma para si a empreitada de 

“pôr no papel” toda sabedoria estocada na mente para através dela contrariar as teorias 

deterministas em evidência no Brasil, ao final do século XIX, propícias à condenação da 

mestiçagem étnico-cultural do povo brasileiro.  

É, pois, do desejo de se contrapor a esse sistema teórico em validade, que nascerá toda 

atuação de Pedro Archanjo como escritor, principalmente porque, a partir da dedicação para 

burlar e se desviar dessa proposta, o protagonista modifica sua conduta passando a ler, a 

pesquisar e a inteirar-se, por quase dez anos de sua existência, na transposição do que pensa, 

através da linguagem midiológica “livro”. Toda essa logística, estará interligada à confabulação 

da própria “Tenda dos milagres” e de uma ampla rede de mediações que fazem o próprio 

mediador Pedro Archanjo não prescindir dessas atividades para execução daquilo que se 

propõe. 

Dá-se então, por esse enfoque, o nascimento no texto da projeção da Tenda dos 

Milagres, “reitoria da Universidade do Povo” situada na Ladeira do Tabuão nº. 60, como esse 

espaço em que a convergência de muitos ofícios e atividades proporcionará o despertar a 

materialização das ideias de Archanjo, por intermédio de astúcias e estratégias resultantes na 

editoração de quatro livros. 

Através dos pormenores e confluência confabulados neste espaço, Jorge Amado atribui 

visibilidade tanto para a produção, bem como para as aparelhagens técnicas necessárias para 

materialização dos pensamentos de Archanjo, incorporando a volatilidade de suas concepções 

num formato válido para o contexto da época. No fragmento recortado do subgrupo nove do 

capítulo seis, por exemplo, o leitor tem a dimensão de toda essa logística: 

 

 

No corte da madeira, no risco do milagre, no ai do boticão, na venda de 

mezinhas, na lanterna mágica, mestre Lídio Corró ganha seus rico e suado 

dinheirinho. Mas naquela mesma sala se discute e se decide sobre um ror de 

coisas. Ali nascem as ideias, crescem em projetos a se realizarem nas ruas, nas 

festas, nos terreiros. Debatem-se assuntos relevantes, a sucessão de mães e 
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pais-de-santo, cantigas de fundamento, a condição mágica das folhas, 

fórmulas de ebôs e de feitiços. Ali se fundam ternos de reis, afoxés de 

carnaval, escolas de capoeira, acertam-se festas, comemorações e tomam-se 

medidas necessárias para garantir o êxito da lavagem da Igreja do Bonfim e 

do presente de Mãe-d’água. A Tenda dos Milagres é uma espécie de Senado, 

a reunir os notáveis da pobreza, assembleia numerosa e essencial. Ali se 

encontram e dialogam iyalorixás, babalaôs, letrados, santeiros, cantadores, 

passistas, mestres de capoeira, mestres de arte e ofícios, cada qual com seu 

merecimento (T.M., p.91). 

 

 

Desse modo, é nesse espaço de inter-relação com as personagens Lídio Corró, seu 

compadre, irmão mabaça, riscador de milagres e tipógrafo, com Tadeu Canhoto, afilhado e 

ajudante nos trabalhos da tipografia rudimentar, em anuência às propostas de um amigo 

Valdeloir, e, mais do que tudo, pela intervenção da mãe de santo Majé Bassã (T.M., p.130) que 

as ideias de Archanjo ganham um corpo e, conforme o texto, para que isso se corporifica-se  

 

 

[...] várias sugestões e implicâncias aconteceram quase ao mesmo tempo, 

levando Pedro Archanjo a tomar da pena. Sempre gostara de ler quanto livro 

lhe caísse em sua mão, de anotar fatos, acontecidos e histórias, tudo que se 

referisse aos hábitos e costumes do povo da Bahia, mas sem manifestar 

intenção de escrever. Por mais de uma vez, no entanto, pensara estar naquelas 

suas notas a resposta às teses de certos professores da Faculdade, teses tão em 

moda – ele as ouvia repetidas nas salas de aula, nos pátios e corredores (T.M., 

p.128).  

 

 

Portanto, Tenda dos milagres não deixa de enfatizar o modo como Pedro Archanjo 

iniciou esse percurso midiológico de ideias, alavancando a necessidade de migrar para um outro 

sistema de linguagem, diverso da oralidade e da visualidade plástica com que trabalhava a 

famosa “luneta mágica”.  

Onde se conta de livros, teses e teorias, de catedráticos e trovadores, da rainha de Sabá 

(T.M., p.120), o nono capítulo de Tenda dos milagres, permite por conseguinte, essa leitura 

cuja função é demarcar o ingresso de Archanjo no universo da escritura, de modo que a partir 

dele, Jorge Amado revela toda logística de funcionamento e as negociações pelas quais esse 

procedimento precisa circular até se fazer acontecer. 

Ao longo de nove subgrupos, a obra direciona o leitor tanto para as agruras e enfrentadas 

por Mestre Archanjo na “tarefa nova e difícil, naquela arte de exatidões e nuanças, de 

afirmações e sutilezas, da verdade posta no papel, do ofício das palavras e do seu sentido.” 

(T.M., p.131), como para a anuência de outros mediadores prontos a ajudá-lo na tarefa. Sobre 

esse ponto, o texto não deixa de dizer que “Lídio foi de fundamental ajuda: na escolha do 

material, em palpites quase sempre justos, ouvinte discreto e arguto” e “não fosse ele a 
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precipitar o ritmo de trabalho, cavando dinheiro para a tinta de impressão, obtendo papel fiado” 

(T.M., p. 131) o próprio autor, não teria chegado ao fim do que se propunha: a escrita de A vida 

popular da Bahia, o primeiro dos seus quatro livros, aquele que recebera inúmeras críticas por 

desmistificar as teorias deterministas e que fora fundamental para o enfrentamento do professor 

Nilo Argolo na imagem de quem Jorge Amado parece personificar a postura do médico Nina 

Rodrigues.  

Por esse ângulo, Amado traz a superfície de Tenda dos milagres engrenagens tão 

importantes quanto a própria mensagem pensada por Archanjo e, de certa forma, é habilidoso 

em demonstrar que os aspectos técnicos e pragmáticos envolvidos nesta execução são 

fundamentais não escapando de narrar, por exemplo, a compra da própria impressora, adquirida 

à prestação e paga com o lucro angariado pela produção dos folhetos de cordéis, de anúncios 

publicitários comercializados por artistas populares e que, durante a noite, servia para dar um 

“corpo” aos pensamentos archanjianos nos padrões exigidos pelas fronteiras semiosféricas 

contextuais: 

 

 

Tinham apenas a noite para o trabalho no livro, pela manhã, necessitavam dos 

tipos, contados e gastos, e da impressora para as encomendas normais: 

folhetos de trovadores, prospectos de lojas, armarinhos, armazéns. No fim do 

mês, Corró devia pagar a prestação a Estêvão, dinheiro sagrado. Uma batalha 

contra o tempo e contra a pequena máquina manual: reumática, rabugenta, 

caprichosa. Lídio Corró tratava-a de minha tia, pedindo-lhe bênção e boa 

vontade, cooperação (T.M., p. 127). 

 

 

Ou seja, através desses parênteses, Jorge Amado desmistifica o sistema de produção, 

editoração dos livros, apresentando detalhes importantes para sugestionar as astúcias daqueles 

que, sem o aval das organizações mercadológicas, sem a aceitação por parte do sistema produtor 

autorizado, precisam encontrar na informalidade o canal para disseminação do que produzem. 

Assim, põe sob foco privilegioado a logística modelizadora pela qual a oralidade necessitou 

singrar até se materializar em escritura, acentando-se num suporte convencional, por 

conseguinte, tendo um ingresso periférico na semiosfera teórica em que almejava adentrar.  

Contudo, não somente da mediação necessária à produção das obras nos fala Tenda dos 

milagre.No romance amadiano assistimos ainda à referência aos mecanismos de difusão dos 

textos escritos, principalmente daqueles que não recebem o aval das instituições produtoras dos 

bens culturais elitizados. E sobre isso, Amado detalha a venda dos exemplares de mão em mão, 

ou mesmo de um comércio “paralelo” com donos de sebos e livreiros taxados de sabidórios, 
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como é o caso do árabe Bonfanti que, a preço irrisório, compra boa parte da tiragem de um dos 

livros de Pedro Archanjo para comercializá-la angariando excessivo lucro. 

Também não negligencia a trama de avalizar a exposição das atuações de Lídio Corró, 

enviando exemplares gratuitos para vários professores, inclusive direcionando um desses 

opúsculos à Universidade de Colúmbia, à Sorbonne e à Universidade de Coimbra, fazendo com 

que, com recursos pífios, as mensagens materializadas pudessem percorrer os canais e alcançar 

receptores em geografias distantes e em tempos diversos.  

Portanto, interessante perceber que a gênese para todas as mediações futuras pelas quais 

Pedro Archanjo irá passar, enquanto escolhido como mensagem, parte dessas mediações 

primevas exercidas por intermédio da escritura, atividade que corporifica as suas ideias e que, 

sujeitas às diversas mediações reveladas pela própria obra, encontra espaço para se fazer 

herança, para ser transformada, atualizada, transmitida e transposta 

Visibilizados, nos limites desta tese, esses primeiros movimentos astuciosos recobrados 

da atuação de Pedro Archanjo, pensamos que eles, de algum modo, revelam-nos ainda, numa 

atitude refratária, as atuações do próprio Jorge Amado ao mostrar-se desviante em relação aos 

ditames sistemísticos e delimitadores do sistema literário no qual transitavam as suas obras. 

Assim, nossa análise, na rota a seguir, concentra-se em retomar as mais divergentes 

apreciações críticas proferidas sobre a escrita amadiana, com o intuito de compreender como a 

incursão de suas obras numa lógica polissistemística e intercultural, como ocorre em Tenda dos 

milagres – seja ao assumir técnicas marginalizadas em sua constituição, seja quando se mostra 

apto a múltiplas transposições para sistemas posicionados nas “bordas” da semiosfera artística 

– foram compreendidos por analistas imersos, logicamente, em sua historicidade. 
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E POR FALAR nas astúcias  

de AMADO?,
O QUE DIZ A CRÍTICA? 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Há uma qualidade que une todos os grandes 

escritores: escolas e colégios para que eles 

permaneçam vivos para sempre. Tirem-nos do 

currículo, lance-nos à poeira das bibliotecas, não 

importa. Chegará um dia em que um leitor casual, 

não subvencionado e nem corrompido, os 

desenterrará e os trará de novo à tona, sem pedir 

favores a ninguém. 

                                                                                                                                 

         Ezra Poud
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III E por falar nas astúcias de Amado? O que diz a crítica? 

 

 

 Presente no cenário literário por mais de oito décadas, criador de uma expressiva 

obra cujo alcance e abrangência de público lhe conferem expressiva popularidade entre os 

escritores nacionais, autor de best-sellers27, com textos “traduzidos” e com vestígios em 

circulação numa variedade de suportes e dispositivos, Jorge Amado28 ainda é considerado o 

segundo romancista nacional com a maior aceitação em terras estrangeiras29, além de ser 

reconhecido como “o único escritor brasileiro a exercer algum “impacto”, não apenas nos 

círculos acadêmicos internacionais, mas também junto ao público internacional em geral.” 

(ARMSTRONG, 1999). 

Ao longo de décadas, o seu nome foi e ainda é capaz de mobilizar vastas redes de 

produção de sentido através da transmissão de extensa bibliografia literária que, integrantes 

de tal sistema, assume dinamicidade a sere transportada e transmitida para universos 

semióticos diversos. E, por intermédio desse transmigrar, as demarcações entre popular, 

erudito e massivo com as quais se tentou rotular, ou excluí-la dos espaços centrais do sistema 

                                                           
27 Cf. Goldstein (2003, p. 20) “A soma de todos os exemplares vendidos pela Record de 1975 a 1997 foi de 

20.050.500 livros – sendo Capitães da areia o livro campeão de vendas, com 4,3 milhões. Quanto ao período 

anterior a 1975, a extinta Editora Martins alega ter perdido os arquivos. Mas tem-se uma pista no jornal O 

Estado de S. Paulo de 4-5-1974, que publicou a manchete, ‘Jorge Amado: 10 milhões de exemplares. 

Adicionando os 10 milhões anunciados no jornal no ano de 1974 à cifra da Record de 20 milhões de 1975 até 

os dias atuais, chegamos a uma estimativa de 30 milhões de unidades só no Brasil” sem considerar os volumes 

comercializados pela Companhia das Letras, atualmente a o grupo responsável pela publicação das obras desse 

autor. 
28 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 um legado 

de expressiva obra e de grande popularidade angariada ainda pelas inúmeras adaptações de seus textos para o 

cinema, para a teleficção, teatro, quadrinho, rádio entre outros tantos suportes. Cf. Tati (1961), cf. Tavares 

(1969). 
29 Consoante dados da UNESCO, a partir do Index Translationum (lista de traduções de obras literárias para 

o mundo inteiro, organizada desde 1932), com última atualização em 2011, Jorge Amado é o terceiro escritor 

mais traduzido em Língua Portuguesa como 414 traduções espalhadas em mais de cinquenta países. Perde 

apenas para Paulo Coelho, como 878 e para José Saramago, com 468 traduções. Em se tratando de Brasil, é o 

segundo escritor mais traduzido. Nessa listagem não estão catalogadas as traduções intersemióticas e nem as 

intralinguais fato que, certamente mudariam tais números. (JAKOBSON, 1970).  Cf. INDEX 

TRANSLATIONUM – A Tradução no Mundo segundo a UNESCO. Disponível em 

http://conexoesitaucultural.org.br/mapeados/index-translationum-a-traducao-no-mundo-segundo-a-unesco/ 

http://conexoesitaucultural.org.br/mapeados/index-translationum-a-traducao-no-mundo-segundo-a-unesco/
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canonizado, mostraram-se ineficazes, principalmente pela “ductilidade” latente que seus 

textos parecem conservar.  

De certa forma, o expressivo legado literário de Jorge Amado propõe uma 

visibilidade polissistemística da literatura, ou seja, ela mesma enquanto instância 

caracterizada como um “sistema múltiplo, um sistema de vários sistemas com mútuas 

sobreposições e intersecções, que faz uso de diferentes opções concorrentes, mas que 

funciona como uma unidade estruturada, cujos membros são interdependentes entre si” 

30(EVEN-ZOHAR, 2007, p.6). Entre outras coisas, isso se vivifica pela expressividade com 

que seus textos tematizam os atravessamentos a que está sujeita a literatura, sempre que 

colocam sob rasura qualquer tipo de abstração em detrimento de uma escrita engajada, 

híbrida, articuladora de tempos e geografias, linguagens e suportes.  

Em consonância com esse primeiro aspecto, seu amplo registro bibliográfico, 

condensado em romances, biografias, poesia, teatro, contos, artigos jornalísticos, parcerias 

em música, crônicas e novelas, confere-lhe o status de atuante transmissor de ideias-

vestígios. Estas estão em circulação por uma amplitude de suportes ao gosto da técnica 

passadista, estilizada e/ou contemporânea, dinamizando por conseguinte, a rede relacional 

presentificada na obra para, desta feita, ser esta ramificada, via transposição intersemiótica 

(ECO, 2011), em outros mecanismos de sentido. Isso, em certa medida, garante a 

continuidade de seus textos enquanto signos em semiodiversidade e expansão.  

Em que pese essa notória empatia dentro e fora das “fronteiras nacionais”, dentro e 

fora da “ecologia literária”, a recepção crítica aos textos por ele escritos está longe de 

qualquer consenso, pois como constante, a produção desse autor experimentou, e ainda 

experimenta, uma imersão em apreciações polêmicas e heterogêneas, sobretudo quando se 

mostra transparente no que tange às diversas interpelações que desacomodam o literário em 

sua expressão canonizada. 

Ao desestabilizar o que escreve numa rota de fuga aos padrões tidos como centrais 

no sistema, Jorge Amado opta claramente pela inserção fundante de traços caracterizados 

como populares-massivos-marginais, além de perceber a própria literatura pelo ângilo dos 

atravessamentos e das relações interculturais, intersemióticas, intermidiáticas inerentes à sua 

constituição.   

                                                           
30 Um sistema múltiple, um sistema de vários sistemas com intersecciones e superposiciones mutuas, que usa 

diferentes opciones concorrentes, pero que funciona como um único todo estructurado, cuyos membros son 

interdependi entes (EVEN-ZOHAR, 2007, p. 6) 
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Ao que parece, tal “desassossego crítico”, ao se deparar com o a narrativa amadiana, 

está diretamente ligado ao entendimento unissistemístico (EVEN-ZOHAR, 2007) da 

literatura assumido por alguns dos seus principais observadores. Desabonados diante de uma 

produção textual que demonstra opacidade e que não se abstrai de alocar o que escreve numa 

rede de inteconexões constituintes e determinantes, grande parte da crítica desconcerta-se 

mediante textos que agenciam a tessitura da/na cultura popular, o compromisso com o povo, 

o engajamento político-doutrinário ao Socialismo, a incorporação de codificações e de 

técnicas marginalizadas, devedoras de esferas “desauratizadas” do sistema literário, tais 

como: as mediações entre produtor, receptor, mercado, instituição e produto.  

Paulo Bezerra (2006, p. 11), em prefácio ao texto de Eduardo Assis de Duarte: Jorge 

Amado: romance em tempos de utopia observa que, 

 

 

A crítica da obra amadiana tem-se caracterizado, com raras exceções, pela 

falta de abrangência e profundidade, por um preconceito estético que 

frequentemente mascara o preconceito ideológico e, principalmente, pelo 

despreparo teórico para compreender o real significado da obra, além do 

desconhecimento das matrizes populares que a alimentavam. Em vista 

disso, mantém-se quase sempre alheia à natureza do projeto amadiano, 

passando à margem ou simplesmente ignorando as convenções de que o 

autor lançou mão para concretizá-lo. 

 

 

Por sua vez, Pierre Rivas (2004) compreende a recepção crítica às obras amadianas 

pelo viés dicotômico erigido tanto pelo sucesso adquirido, graças ao público leitor, como 

pelos infortúnios advindos de uma legitimação “popular” e “massiva”, o que colabora para 

uma não aceitação por parte do cânone, principalmente daquele estrato que ansiava pela 

abstração da arte literária numa nítida preferência pelas linguagens produtoras de 

“estranhamento” e distanciamento do público.31 

Já para Eduardo Assis de Duarte (2006, p. 17), “seus romances instigaram desde o 

início reações as mais díspares: da adesão entusiasmada, ao repúdio mais veemente”, o que 

ratifica a necessidade de um posicionamento analítico situado no “entre-lugar” desses polos 

epistemológicos que ora exaltam, ora negativizam o projeto literário por ele formulado e que 

prima por trazer à baila a sua condição ambivalente.  

                                                           
31 Data de mil novecentos e vinte e oito a fundação da Academia dos Rebeldes, um grupo literário cuja ênfase 

consistia em criar uma “arte moderna sem ser Modernista”, conforme o próprio Amado, pois no âmago de suas 

aspirações estava a luta em prol de uma “literatura brasileira que, sendo brasileira, tivesse um caráter universal; 

uma literatura inserida no momento histórico em que vivíamos e que se inspirava em nossa realidade, a fim de 

transformá-la” (AMADO apud RAILLARD, 1990, p. 36).  
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A fortiori, é necessário entender que um postulado crítico a determinado texto 

literário pode erigir-se como elemento de atração, sinalizadora do caráter criativo de dado 

autor e obra ou como mecanismo de recusa, quando determina as evasões de um produto 

frente às delimitações crivadas como fundantes ao sistema. Nessa perspectiva, Carol Ducan 

(2012, p. 19) nos diz que “os artistas criam obras, mas não criam arte no sentido social. Seu 

trabalho só se transforma em arte quando se torna visível dentro do contexto artístico”. 

Partimos do princípio de que o ato crítico perfaz por si só um dos aspectos basilares 

para a funcionamento do polissistema literário incluindo-se, segundo Itamar Even-Zohar 

(2007), entre as atividades componentes da instituição e que, ao mesmo tempo, viabiliza a 

sua existência. De acordo com esse teórico, a instituição, traço indispensável para 

manutenção e dinamismo do sistema, consiste num conjunto de fatores imbuídos em 

consolidar a literatura como uma atividade sociocultural, sendo a responsável pela 

manutenção de algumas normas, bem como pela exclusão de outras. Entre os elementos 

determinantes para a inserção, exclusão ou modificação sistêmica não negligenciáveis em 

análises literárias, Even-Zohar (2007) aponta as reflexões críticas. 

Para Iúri Lótman (1996), as estratégias delimitadoras de um sistema semiótico, em 

parte, são fundamentais para manutenção de um status quo desse mesmo sistema. Diante 

disso, esse teórico alerta para o fato de que não se deve negligenciar os processos ocorridos 

nas fronteiras dessas composições e que, a todo instante, estão impulsionando modificações 

naquilo que fora delimitado de dentro para fora e pelo que lhe interpela de fora para dentro.   

Por esse esteio, as considerações críticas são compreendidas como pressupostos 

auxiliadores na manutenção dos caracteres centrais do sistema, do mesmo modo que a 

inserção de traços subvertentes dessa ótica – tais como maneiras de impulsionar o dinamismo 

e a “explosão” (LÓTMAN, 1996) – e as astúcias necessárias para a geração de uma forma 

inusitada, modificarão a sua organização e o seu funcionamento.  

Nesse ínterim, mediante o quantitivo de posicionamentos críticos a respeito das 

produções literárias amadianas, nossas análises procuram recortar aqueles que, de alguma 

maneira, problematizaram e problematizam à incursão das obras do autor por mecanismos 

semióticos vários e/ou analisaram/analisam a abertura de sua produção para o que emerge 

de repertórios comumente rechaçados e/ou “desautorizados” estabelecendo, por 

conseguinte, a fuga ao consenso pretendido, agindo no âmbito da astúcia, assim como fizera 

Pedro Archanjo na interface de Tenda dos milagres.   
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 Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar”32  

 

 

Atuante no cenário literário a partir da década de trinta, as primeiras apreciações ao 

que Jorge Amado escrevera situam-se justamente no instante em que a crítica literária 

brasileira inicia a transição para um posicionamento acadêmico e especializado, ela própria 

estabelecendo-se enquanto sistema delimitado e hierarquizado, primando pois, pelo caminho 

da abstração de seu corpus, por consequência, estabelecendo as bases para a inclusão ou 

exclusão de obras de em lugares estratificados. Consoante alerta Flora Sussekind (1993), 

marca esse conjunto de estratégias a tentativa de suplantar um posicionamento crítico 

caracterizada pela  

 

 

Oscilação entre a crônica e o noticiário puro e simples, o cultivo da 

eloquência, já que se tratava de convencer rápido leitores e antagonistas, e 

a adaptação às exigências (entretenimento, redundância e leitura fácil) e ao 

ritmo industrial da imprensa; a uma grande publicidade, uma difusão 

bastante grande [...]; e por fim, um diálogo estreito com o mercado editorial 

seu contemporâneo (SUSSEKIND, 1993, p.15).  

 

 

Essa nova leva de analistas institucionalizados soma-se às vozes dos críticos 

ensaísticos que já propagavam e operavam a construção de uma verve consensual em torno 

da produção de Amado, para, conforme Eduardo Assis Duarte (2006), ratificar ora as falhas, 

ora as belezas do projeto literário sob sua autoria sem contudo, aprofundar-se nas 

condicionais desta realização.  

Marcadas pela abstração da obra do contexto de 

produção/consumo/repertório/mercado, tais apreciações, em princípio, comprometem-se 

com a tentativa de sinalizar nos textos amadianos caracteres que, de alguma forma, 

dialogavam, ou não, com as características delimitadas pelo que fora canonizado enquanto 

repertório válido ao sistema. Os norteamentos deste paradigma estendem-se até as décadas 

de sessenta e de setenta do século XX e sobre ele, Ívia Alves (2001, p. 199) esclarece que se 

trata de um momento  

 

 

[...] de exarcerbamento das teorias formais, que tomam como categoria de 

análise e de avaliação a literariedade. O valor, o julgamento positivo 

estabelece-se pelo refinamento dos materiais – a linguagem, a reflexão 

                                                           
32 Fala da personagem Dr. Theodoro no romance Dona Flor e seus dois maridos (1974). 
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sobre a mesma, a metalinguagem, a paródia. O fazer literário e sua 

representação tomam como vetor a maior ou menor aproximação com o 

tripé europeu Joyce-Proust-Kafka.  

 

 

Ou seja, segundo essa estudiosa, os posicionamentos críticos desse grupo consideram 

principalmente ações de repertório circunscritas a determinadas áreas do sistema literário 

com ênfase na replicagem de caracteres “eleitos” como dignos, em detrimento de outros que 

deveriam ser rechaçados. 

Conforme veremos mais adiante, ressoa dessas análises o entendimento da literatura 

como um sistema fechado e isento de qualquer interpelação, representado por modelos 

formalistas em que a imanência textual circunscreve uma “imunidade” para as obras “livres” 

de estabelecerem contato com fatores considerados externos ao sistema e, portanto, 

impedidas de desenvolver algum tipo de interferência em sua configuração. Em outras 

palavras, não compreendem, ou mesmo recusam, as mediações a que está sujeito o texto 

literário e que Jorge Amado não parece destinado a “camuflar”. 

Sobre isso, o pensamento de Lótman (1996) é relevante para perceber o quanto tais 

argumentos críticos estiveram ancorados em bases de observação homogêneas, ao passo que 

desmereciam a heterogeneidade semiótica como fator preponderante tanto para formação, 

como para o devir do sistema literário. Por meio deles podemos entender como uma das 

funções da crítica literária, condensadas nesse primeiro bloco, o estabelecimento do 

consenso em relação aos parâmetros centrais do sistema e, ao mesmo tempo, o afastamento 

das incursões das zonas periféricas que, initerruptamente tentam transpor as barreiras 

centrais, jamais imunes a esse tipo de interpelação, em virtude do dinamismo e dos trânsitos 

da semiosfera. 

Em consonância com essa teoria, Even-Zohar (2007) elege a noção de sistemas 

dinâmicos, bem como as suas implicações para a noção polissistemística com a qual se 

dispõe a observar as transformações do/no literário. Segundo esse autor, os sistemas quando 

compreendidos como estruturas fechadas, são tidos como estáticos porque imutáveis e não 

permeados pela condicional diacrônica, tendo suas bases de formulação afincadas em leis 

que determinam e limitam a sua variação. Em oposição, os sistemas, quando concebidos e 

estudados como organismos “abertos, como “estruturas heterogêneas”, pelas quais se 

entrecruzam aspectos sincronísticos e diacronísticos; são dinâmicos, prontos a se 

constituírem e se reconfigurarem dada a luta e o movimento do que é endógeno e exógeno, 

justamente pela quebra de fronteira entre esses espaços. 
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Na perspectiva desse estudioso, a noção de sistema, em sua dinamicidade, é 

fundamental para compreender a precariedade de se conceber o fenômeno literário pelo 

prisma fechado e pela ausência de intercâmbios. Consoante afirma, “o sistema literário não 

existe fora das relações que ele mesmo estabelece com suas partes componentes e com outros 

sistemas” (EVEN-ZOHAR, 2007, p. 26), posto que não haja um conjunto de observáveis 

fixas que o determinem definitivamente, muito embora seja necessária a existência de 

elementos canonizados para que se efetive a própria estruturação e a sua distinção como tal 

no seio da cultura.  

 

 

Neste enfoque, a “literatura” não pode ser concebida nem como um 

conjunto de textos, uma agregação de textos (o que parece um enfoque 

mais avançado), nem como repertório. Tanto os textos como os repertórios 

são manifestações parciais da literatura, manifestações cujo 

comportamento não pode ser explicado por sua própria estrutura. Este 

comportamento é explicável no nível do polissistema literário”33 (EVEN-

ZOHAR, 2007, p. 13). 

 

 

Com a concepção dos sistemas em atitude inconclusa, Even-Zohar (2007) repensa o 

cânone e seus estigmas vendo neles os instrumentos necessários para rotulagem do 

fenômeno literário, uma vez que a própria condição sistemística desse ambiente implica na 

impossibilidade de analisar essa linguagem em sua imanência, em vistas da variedade de 

repertórios acionados entre emissor e receptor da escrita artística, por sua vez, envolvidos 

num sistema maior. Conforme afirma. 

 

 

No primeiro caso, tal visão está baseada na ideia de que qualquer 

(poli)sistema semiótico (como a língua e a literatura) não é mais que um 

componente de um (poli)sistema maior – o da “cultura” a que está 

subordinado e com o qual é isomórfico – portanto, com este todo maior e 

seus outros componentes” (EVEN-ZOHAR, 2007, p.14). 34 

 

 

                                                           
33 la "literatura" no puede concebirse ni como un conjunto de textos, un agregado de textos (lo que parece un 

enfoque más avanzado), ni como un repertorio. Los textos y el repertorio son sólo manifestaciones parciales 

de la literatura, manifestaciones cuyo comportamiento no puede explicarse por su propia estructura. Su 

comportamiento es explicable en el nivel del (poli)sistema literário (EVEN-ZOHAR, 2007, p. 13). 

 
34 En el primer caso, tal visión se basa en la idea asumida de que cualquier (poli)sistema semiótico (como la 

lenguao la literatura) no es más que un componente de un (poli)sistema mayor – el de la "cultura", al que está 

subordinado y con el que es isomórfico – y está correlacionado, por tanto, con este todo mayor y sus otros 

componentes. (EVEN-ZOHAR, 2007, p.14). 
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Ou seja, tanto aquilo que fora circunscrito como literatura, como as demais 

manifestações de linguagem de um determinado recorte diacrônico, necessariamente, 

participam e fomentam um “espaço” maior, o “espaço semiótico” onde as linguagens, em 

suas codificações, podem acontecer e por intermitência dos contatos, precisam ser 

modelizadas em diversidade de códigos, negociações e procedimento que, inevitavelmente, 

levam-nas a se desenvolverem. Na concepção de Even-Zohar (2007), há que se pensar a 

literatura em sua inserção na cultura, como manifestação semiótica, pois,  

 

 

Não há nenhuma técnica literária, entendida em termos de lei que governe 

exclusivamente os aspectos literários. Da mesma maneira, a literatura, 

como instituição não se comporta de maneira diversa daquela assumida por 

qualquer outra instituição socialmente estabelecida.35 (EVEN-ZOHAR, 

2007, p.14). 

 

 

Para Even-Zohar(2007), as atividades do produtor e produtores, consumidor e 

consumidores, instituição, repertório e mercado, juntam-se ao produto-obra e são 

fundamentalmente estáveis em relação ao texto, visto aqui apenas como mais um dos 

componentes desse sistema. Logo, o crítico que analisar o sistema literário, com fulcro numa 

suposta uniformidade e abstração, centrando o seu provável enfoque no produto/texto, 

abstraído das redes de atuação que o determinam; limitar-se-á a privilegiar alguns aspectos 

dessa relação, enquanto outros componentes, tão importantes quanto o produto final: a obra 

em si, serão negligenciados.  

Precisamente sobre o que caracteriza o repertório como traço componente do sistema 

literário, Even-Zohar (2007) explica que esse elemento corresponde ao conjunto de regras e 

materiais utilizados tanto para criar como para consumir determinado produto. Ou seja, no 

que tange ao repertório, é importante tanto o emissor/produtor/produtores, quanto o 

receptor/consumidor/consumidores compartilharem, senão a totalidade, pelo menos algumas 

similaridades em relação a este âmbito. Consoante afirma, o repertório “é o conjunto de 

regras e unidades com as quais se produzem e se compreendem os textos específicos” 

(EVEN-ZOHAR, 2007, p. 38) e, no entendimento dessa relação, tal conceito está estruturado 

em três níveis constitutivos: 1. Em nível dos elementos individuais – responsável por acionar 

                                                           
35 No hay ninguna técnica literaria, entendida en términos de ley gobernante para cierto material, descrita por 

los estudiosos de la literatura, que sea exclusivamente literaria, no hay un solo principio textual que lo sea. 

Asimismo, la literatura como institución no se comporta de manera diferente de cualquier otra institución 

socialmente establecida, [...]. 
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os traços mais simples configuradores da linguagem no sistema, tais como, morfemas e 

lexemas; 2. Em nível de estruturas sintagmáticas – responsável por acionar os elementos 

norteadores da organização oracional; 3. Em nível de modelos – responsável por estabelecer 

os parâmetros para que, a partir deles, determinado repertório possa ser acionado como 

padrão cultural. Em outras palavras, em nível de modelos, os repertórios estabelecem as 

condições para que dada mensagem esteja em consonância, ou não, com os formatos 

canonizados em determinado sistec ma perfazendo, dessa maneira, a possibilidade destes 

próprios modelos serem adaptados dentro das relações sistemísticas, haja vistas as variações 

vivenciadas pelos demais traços: produtor, consumidor, instituição e mercado. (EVEN-

ZOHAR, 2007).  

Ao que parece, conforme demonstraremos a seguir, escapaou aos primeiros críticos 

da obra amadiana a visibilidade da interferência de outros aspectos componentes do sistema 

literário não desmerecidos por Jorge Amado na confecção de suas obras como, por exemplo, 

a consciência do público receptor, a mudança no paradigma de recepção em decorrência dos 

agenciamentos técnicos de sua época, a necessidade mercadológica para aquilo que escrevia 

não hesitando pois, de percebê-los como traços essenciais ao desenvolvimento e manutenção 

do próprio sistema e, como veremos em Tenda dos milagres fazendo deles matéria e 

substância para a confabulação de seus enredos.  

Inicialmente, tomemos as considerações de Nelson Wernek Sodré sobre a obra de 

Jorge Amado e que figuram no compêndio História da Literatura Brasileira (1938). Elas 

podem ser apontadas como uma das mais depreciativas análises críticas erigidas sobre a 

produção do autor, justamente porque tais reflexões problematizam unicamente a 

desobediência aos modelos de repertório tradicionais vendo nela o principal defeito 

ressaltado naquilo que até então Amado produzira. Para este observador, tantos os textos 

amadianos, como aqueles escritos por seus pares do “Romance Nordestino”, por gozar de 

amplo prestígio junto aos leitores, serviram para empanar “a contribuição de autores de 

outras regiões do país, dando a falsa ideia de que a ficção se limitou ao que eles 

apresentavam” (SODRÉ, 1982, p.549). 

Pautado numa visão unilateral do repertório, Sodré ressalta que, “como os românticos 

menos avisados”, Jorge Amado não carece de imaginação, mas de respeito pelas suas 

limitações, posto que “a precariedade no domínio da técnica da ficção não permite à 

imaginação e à força descritiva [...] realizar a obra pretendida. Ela permanece mutilada 

sempre” (SODRÉ, 1982, p. 553). Ou seja “a precariedade no domínio da técnica da ficção”, 
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aquela técnica singularizada como a “apropriada” para manutenção da centralidade 

consensualmente estabelecida, é a “limitação” apontada pelo crítico à escrita de Jorge 

Amado aqui reduzida a “obra-definição” ancorada tão somente na desobediência a um tipo 

de repertório cristalizado.  

Álvaro Lins, em sequência, é um dos muitos críticos a se pronunciarem 

negativamente frente aos escritos amadianos e, segundo Ívia Alves (2001), um dos “mestres” 

em perpetuar opiniões depreciativas, quase sempre afincadas nas faltas ou deslizes que 

levaram Jorge Amado a incorrer numa “miséria estilística” em constante contraponto ao 

paradigma literário europeu. Nos ensaios publicados na década de quarenta e posteriormente 

coletados no Os mortos de sobrecasaca: obras, autores e problemas da literatura brasileira: 

ensaios e estudos (1963), Lins vê na produção de Jorge Amado uma natureza obtusa, repleta 

de erros e pecados imperdoáveis, principalmente no que toca à norma culta e à cultura como 

sinônimo de bens adquiridos, almejados e elitizados36. Ou seja, há um ressentimento, em 

vistas da ausência do modelo linguístico lusitano, como aporte essencial à crítica, e a postura 

insubmissa frente aos paradigmas de repertório centrais do sistema aparece como o principal 

traço para ratificar os “pecados” de Amado. 

Um pouco menos desencorajadoras são as palavras de Afrânio Coutinho coletadas 

no livro A Literatura no Brasil (1997). Neste estudo, as obras de Jorge Amado, autor do 

Modernismo, são “enquadradas” na vertente dos “romances de matéria nordestina”, que seria 

“a etapa áurea da ficção modernista e das mais altas da literatura brasileira, a ponto de poder 

afirmar-se que a ficção brasileira existe com personalidade e fisionomia inconfundíveis 

graças, principalmente, ao trabalho dos artistas do período” (COUTINHO, 1997, p. 364). 

Apesar de reconhecer que os críticos da época não estavam preparados para observar 

a inserção de Jorge Amado no chamado “romance proletário”, posto que o novo estilo 

“perdia os espartilhos da retórica e da gramática lusa e se impregnava da construção popular 

e da linguagem social” (COUTINHO, 1997, p. 368), ou seja, consciente das interpelações a 

que as outras esferas do sistema proporcionavam no produto final: o texto; as mais de vinte 

páginas dedicadas às obras amadianas destinam-se à citação de falhas e de supostas 

indecisões temático-formais comprometedoras daquilo que ele produzira.37 

                                                           
36 Sobre a noção de cultura como civilização, Cuche (1999).  

 
37 Como recurso para referendar o seu posicionamento, Coutinho lança mão das opiniões de Manuel Bandeira, 

Odilo Costa Filho e Marques Rabelo, expoentes crítico-literários da época. 
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Novamente restrito à visualização do repertório selecionado por Amado – e ainda 

sem conectar esta seleção com o projeto defendido pelo autor – Coutinho entende que os 

primeiros escritos do jovem baiano nada mais são do que nítidas expressões de um 

“tremendo mau gosto”, ao tempo em que carregam em si graves “acidentes ilustrativos”, 

típicos e apropriados a uma escrita “adolescente”. Tais “deficiências”, ensaiadas nos dois 

primeiros livros de sua produção: O país do carnaval (1931) e Cacau (1933), são menos 

contundentes a partir de Suor (1934), obra que apresenta “certa organização interna de 

matéria ficcional” com uma “aprendizagem técnica menos grosseira” (COUTINHO, 1997, 

p. 368), mas que não consegue ir além do caráter documental, deixando a desejar no que 

toca à originalidade estética. Ou seja, são novamente reclamadas as ausências das técnicas 

delimitadas e centrais do literário como ângulo unívoco para inclusão, ao passo que a 

“interferência” de traços oriundos de outras semioses, como o “documental”, quiçá um 

resquício das atividades jornalísticas do escritor ou mesmo de um prenúncio do intercâmbio 

entre a literatura e a imprensa, são os procedimentos que atuam em seu desfavorecimento 

frente aos padrões requeridos com fulcrais ao que se busca como “puramente” estético.  

Incoerência na formação das personagens, carência de aprofundamento psicológico 

e indecisão de estilo que ora tende ao romance realista político-revolucionário, ora situa-se 

naquilo que chama de “magismo sentimental” – característica obscurecedora do 

engajamento necessário ao proletariado, conquanto exalte o misticismo local mais próximo, 

pois, dos pendores românticos – 38 são os pontos somados aos defeitos mencionados. Por 

fim, Coutinho desvela o parti-pris alavancado em Capitães da areia (1937) e ratificado até 

os Subterrâneos da liberdade (1954) como ápice do negativismo presente no texto amadiano 

em cujo maniqueísmo entre o bem e o mal se concretiza a formação de estereótipos. Como 

exceção a esta regra, vê alguns avanços em Terras do sem fim (1943) no qual, segundo o 

historiógrafo, “não há mais a interferência de personagens falsos e idealizados”, pois nela o 

autor realiza a “grandeza épica que deixara vislumbrar por fragmentos de seus livros 

passados” (COUTINHO, 1997, p. 376). A partir de Gabriela, cravo e canela (1958), aponta 

“uma evolução bastante acentuada”, principalmente porque “os personagens não são tirados 

brutos da matéria da vida, mas refinados e elaborados segundo uma concepção do homem 

sadio e heroico em oposição à falsidade da honesta vida burguesa,” pecando ainda, pela falta 

                                                           
38 Esse entendimento do “magismo sentimental” que aparece na edição de 1997 é tributário dos comentários 

de Luís da Costa Lima, convidado a avaliar os primeiros textos de Amado no estudo de Coutinho em 1986 e 

que não consta na edição de 1997. 
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de verossimilhança e incoerências apreciadas nas condutas de Gabriela e, posteriormente de 

Quincas Berro d’Água, personagens ocupantes da linha de frente na segunda fase do autor, 

aquela destinada aos “romances de costume”.  

As últimas análises que envolvem os textos de Os Pastores da noite (1964), conforme 

o próprio estudioso esclarece em nota, devem ser estendidas aos romances subsequentes: 

Dona Flor e seus dois maridos (1966) e Tenda dos milagres (1969), livros que “não 

representam, portanto, a síntese amadurecida, na qual se incluíssem ou se anexassem as duas 

fases do escritor”, porque há uma continuidade ao exotismo e à frivolidade típica do romance 

de costume. Ou seja, Coutinho não percebe sequer o projeto de liberdade feminina e social 

impetrado por Gabriela, a primeira de suas múltiplas heroínas, e que, segundo Duarte, (2006) 

irá protagonizar a chamada “vingança antipatriarcal”, acrescida do sucesso e aceitação que 

também terá em outras mídias.39 

Outro “expoente” analítico da historiografia literária brasileira e da crítica 

institucionalizada, Massaud Moisés inclui a obra de Jorge Amado no segundo momento do 

Modernismo, cronologicamente dos anos de trinta até mil novecentos e quarenta e cinco e, 

embora reconheça a “popularidade” do escritor baiano, não escapa às observações restritivas 

em relação às diferenças por ele articuladas. Em História da literatura brasileira (1986), 

cuja circulação inicial ocorreu nos anos oitenta, a obra de Amado é compartimentalizada em 

três grandes fases: a primeira, desde O país do carnaval (1931) até São Jorge dos Ilhéus 

(1944), está subdividida em dois grandes núcleos temáticos: “os romances da Bahia” e o 

“ciclo do cacau”. Nesses ciclos, Moisés verifica que “a ênfase na ação se associa à 

estereotipia, à divisão maniqueísta dos caracteres, à simplificação psicológica das situações” 

e “a adoção da velha fórmula da novela manifesta-se no predomínio da intriga sobre a 

análise” (MOISÉS, 1996, p. 202). Num segundo grupo, inclui os textos que entremeiam 

Seara vermelha (1946) e Os subterrâneos da liberdade (1954), categoria na qual situa-se 

uma “literatura a serviço de uma ideia” em cuja motivação engajada “abafa a potencialidade 

imanente nos romances da Bahia” (MOISÉS, 1996, p.204). Finalmente, no que chama de 

terceira fase, cataloga as produções surgidas com Gabriela cravo e canela (1958) em que os 

“alongamentos previsíveis” e o “suspense de gosto discutível” são os principais pontos 

                                                           
39 Outro texto basilar para observação do feminino, distante de qualquer “apaziguamento”, é a crítica de Ilana 

Strozemberg, Gabriela cravo e canela ou as confusões de uma cozinheira bem temperada. Cf. 

STROZEMBERG, Ilana. Gabriela cravo e canela ou as confusões de uma cozinheira bem temperada. In: Jorge 

Amado, Km 70. Tempo Brasileiro: 74. 1983: p. 45-66. 
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questionados (MOISÉS, 1996), além de apresentar a carência de verossimilhança e a pobreza 

psicológica como dados marcantes na construção das personagens tipos e caricaturais. 40 

Mesmo utilizando-se de uma crítica breve, justificada pelo próprio título da obra, 

podemos observar que em princípio, o pensamento de Alfredo Bosi, no História Concisa da 

Literatura Brasileira (1970) estabelece uma interligação dos escritos literários de Jorge 

Amado para além do repertório canonizado, expandindo, pois, o restrito ângulo de percepção 

assumido pela crítica anterior. Todavia, é importante ressaltar que as suas considerações não 

conseguem se depreender das prerrogativas convencionalizadas na época, o que faz de sua 

análise mais um exemplar da crítica “da falta”, porque, segundo afirma, Jorge Amado, como 

um “cronista de tensão mínima”, “soube esboçar largos painéis coloridos e facilmente 

“comunicáveis” que lhe franqueariam um grande e nunca desmentido êxito junto ao público” 

(BOSI, 1970, p. 459), de maneira que,  

 

 

Ao leitor curioso e glutão a sua obra tem dado de tudo um pouco: pieguice 

e volúpia em vez de paixão, estereótipo em vez de trato orgânico dos 

conflitos sociais, pitoresco em vez de captação estética do meio, tipos 

‘folclórico’ em vez de pessoas, descuido formal a pretexto de oralidade... 

Além do uso às vezes imotivado do calão: o que é, na cabeça do intelectual 

burguês, a imagem do eros do povo. 

 

 

 Ou seja, Bosi revela-se atento ao projeto literário de Amado, quando sugere a 

existência de uma ligação dos seus escritos ao atendimento de outros postulados do literário 

para além do próprio código/repertório prevendo a inevitável relação da obra-produto com 

o público e com o mercado, estando por esse prisma, o próprio repertório condicionado a 

uma espécie de “pacto com o leitor” (MACHADO, 2006) e com seus rituais de percepção. 

Tal atitude é visualizada pelo crítico, muito embora sua reflexão não consiga ir além de 

projetar, em consenso com os seus pares, um Jorge Amado adepto ao “populismo literário”, 

condição justificada pela repetição temática e pela simplificação da linguagem assumida 

quando direciona muitos dos seus livros às ideias do Partido Comunista e/ou aos padrões 

melodramáticos, não abrindo mão em algumas obras de repetir slogans e frases feitas e já 

ditas.    

                                                           
40 Um dado relevante nas análises de Moisés é a tentativa de sistematizar as produções de Amado com base 

nos gêneros literários. Contudo, mesmo nesse “avanço”, percebemos um vício estruturalista, na medida em 

que uma acentuada preocupação com as escolhas e montagem condizentes com os arquétipos dos gêneros 

canonizados é trazida à baila. Ou seja, sempre que Jorge Amado “perturba” a ordem e os padrões desses 

constructos, aproximando, supostamente, o “não aproximável”, o crítico sente-se desabilitado a analisar o 

resultado imprevisível dessa diferença 
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Desse modo, o mérito de Bosi está na abertura dessa faceta até então negligenciada, 

pois sua crítica resguarda-se na possibilidade de pensar as obras de Jorge Amado a partir de 

uma relação polissistemística mais ampla, inclusive concatenando as peculiaridades 

percebidas no recorte do repertório amadiano ao projeto de expandir o que produzia para o 

povo, sendo, pois, seu porta-voz, deixando de lado “qualquer coisa que, mesmo de longe, 

pudesse cheirar a elitismo” (MACHADO, 2006, p. 54). E, ao por apontar o viés 

comunicativo e o “populismo literário” como acentos presentes no texto amadiano, o crítico 

vislumbra, em nuances, a audiência receptiva de Amado, as astúcias por ele acionadas para 

angariar esse público, de maneira que seu olhar abre caminhos para a inserção de tantos 

posicionamentos crítico, por assim dizer, “apocalípticos e/ou integrados” (ECO, 2006) nos 

quais Jorge Amado é interpretado como “produtor” a serviço da Indústria Cultural e/ou como 

porta-voz marxista de um povo em sua inerente exclusão.   

  

 

 Há de nascer, de crescer e de se misturar...41 
 

 

Ao singrar um caminho que se assenta no âmbito da recepção, na influência exercida 

pelos consumidores-receptores (EVEN-ZOHAR, 2007) para seleção e organização do 

próprio repertório, os textos escritos por Jorge Amado foram alvos de inúmeros 

posicionamentos críticos orientados, quase sempre, por uma percepção reducionista dessa 

relação ratificada pelo escritor que em vários momentos de sua produção apresentou-se 

declaradamente como transmissor (DEBRAY,1995). 

Sobre este aspecto, o texto de Antônio Candido, Poesia, Documento e História, 

incluso no seu livro de estreia Brigada ligeira (1945), apresenta Jorge Amado como um dos 

autores engajados na abolição do “aburguesamento” literário, ao tempo em que suas obras 

metaforizam um “vento de renovação” e de “revisão de valores” “um reajustamento do 

sistema de equilíbrio social e literário” em cujo bojo está a concepção da massa oprimida 

não como mera temática, mas como “realidade criadora”, como potência de originalidade. 

Integrada, o mérito dessa crítica está portanto, em enxergar na produção de Amado 

um labor estético – alcançado pelo transmutar do documental e do poético, unido ao 

histórico, numa simbiose criativa cujo ápice é o romance Terras do sem fim (1943).  

                                                           
41 Fala de um personagem Lídio Corró do romance Tenda dos milagres (1969).  
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Para Candido, a escrita de Amado oscila entre dois polos num movimento dialético: 

o primeiro com ênfase no documental, entrelaçado pelas malhas do romance proletário, para 

o bildgsroman; o segundo, a força da poesia que dota os seus textos de um caráter atemporal. 

O país do carnaval (1931), Cacau (1933) e Suor (1934) movem-se para o documento e 

procuram imprimir na literatura um caráter informacional, cujo escopo é conferir 

visibilidade às profissões operárias, à conjuntura motivadora da opressão e das misérias 

econômicas a que estão submetidos os proscritos sociais. Em Jubiabá (1935), por outro lado, 

a crueza documental já está “permeada” pelo lirismo, esse último, extrapolado em Mar morto 

(1936). O poético em Amado se expressa através de temas recorrentes, “arrastados para a 

épica”, persuasiva e amplificada: o mar, a mata, o vento, a noite e o amor são constantes no 

que produz e parecem “que obcecam o Sr. Jorge Amado, suprindo, inclusive, o 

aprofundamento psicológico tão reclamado em seus escritos. Segundo Candido (1972, 

p.116),  

 

 

O conhecimento que o Sr. Jorge Amado revela do homem é, todo ele, por 

assim dizer, uma obra de graça da poesia. A sua maneira de tratar os 

personagens é poética. [...]. Não de menos, os seus personagens são tão 

ricos e tão vivos quanto os dos mestres analistas. Mais vivos, talvez, porque 

vivem a vida sadia de relação, e não perdem em vitalidade o que ganham 

em profundidade.  

 

 

Ainda que um favorecimento à supervalorização do poético – em detrimento do 

documental e dos demais gêneros apontados pelos outros críticos como sinais de faltas e de 

defeitos – seja o traço forte de suas análises, as considerações de Candido nos mostram mais 

amadurecimento no que tange à noção da literatura como sistema interseccionado por outras 

variáveis para além do texto. Seu entendimento crítico é emblemático por revelar o trânsito 

entre estilos e sistemas como algo congênito à literatura amadiana,42 muito embora pareça 

creditar essa valorização à presença do lirismo poético, espécie de “carta de alforria” ou 

“bilhete de entrada” de Amado no sistema literário, ao passo que desprestigie a opção pela 

ação extraída do cotidiano. 

Em Formação da literatura brasileira (1959), esse estudioso esclarece que a 

literatura somente pode ser configurada numa ecologia marcada pela “existência de um 

                                                           
42 Mais tarde, nos estudos publicados ao final da década de cinquenta, Candido irá propor a compreensão dos 

textos amadianos como integrantes de um sistema maior no qual o país estaria engendrado desde a sua gênese, 

até a tomada de consciência do seu subdesenvolvimento e atraso.   
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conjunto de produtores literários mais ou menos conscientes do seu papel; um conjunto de 

receptores formador de diferentes tipos de público sem os quais a obra não vive; um 

mecanismo transmissor (de modo geral, um linguagem traduzida em estilos) que liga uns a 

outros” (CANDIDO, 1975, p.23), de maneira que o projeto de Amado, senão vislumbrado 

em sua totalidade, é lido dentro dessa chave de múltiplas relações e interpelações abrindo o 

caminho para que novos postulados críticos pudessem pensar ora com negatividade, ora com 

maior benevolência, as relações estabelecidas pelo autor ao tornar presentes os 

receptores/consumidores, a própria instituição e o mercado como instrumentos 

indispensáveis numa escrita declaradamente envolvida 

Se nas obras de Jorge Amado, há uma tática (CERTEAU, 1998) consciente e 

relacional que aponta para as operacionalizações desenvolvidas pelas partes constituintes do 

sistema literário, o público leitor é, portanto percebido não como ser passivo ou como mero 

depósito das ideologias do produtor/autor, mas como força motriz, como voz atuante na 

seleção e organização do repertório oferecido pelas organizações institucionais. 

Walter Benjamin (1994) – quando analisa as mudanças no âmbito da recepção 

ocasionadas pela inserção de novas técnicas e pela possibilidade de reprodução da obra de 

arte – esclarece-nos que:  

 

 

No interior dos grandes períodos históricos, a forma de percepção das 

coletividades se transforma ao mesmo tempo que o seu modo de existência. 

O modo pelo qual se organiza a percepção humana, o meio em que ela se 

dá, não é apenas condicionado naturalmente, mas também historicamente 

(BENJAMIN,1994, p.167). 

 

 

Isso quer dizer que se um escritor/autor/produtor tem como projeto uma escrita 

canalizada para o povo, em última instância, essa escrita precisará corresponder, em certa 

proporção, num nível de “solidariedade” aos anseios desse povo e, principalmente, mostrar-

se atenta às “metamorfoses de percepção” acionadas por este público, de modo que caberá 

ao produtor/autor estabelecer esse “pacto” que por sua vez realiza-se numa dinâmica de 

inter-relações imprevisíveis. 

Assim, elegemos dois aspectos basilares para os postulados críticos, a respeito do 

projeto literário amadiano resumido por Eduardo Assis Duarte (1997, p. 89) como um 

posicionamento literário tático no qual o autor “colocaria o povo como personagem para 

ganhá-lo como leitor.” Primeiro, a concatenação de seu texto com a noção de “popularidade” 
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e das ações cotidianos exercidas pelos marginalizados produtores culturais, haja vista o seu 

comprometimento em denunciar as mazelas a que estiveram e estão sujeitos os proscritos 

em seus múltiplos vieses de exclusão. Segundo: a busca pela difusão em grande escala, 

daquilo que escreveu, o que conduz os seus textos a um posicionamento “massivo” dentro 

do sistema literário  

Em primeiro lugar, é importante observar que do projeto de escrita “sobre/para” o 

povo, anunciado por Amado, algumas ressalvas precisam ser lançadas, porque se há uma 

ideia de povo neste autor, esta entrada não fora compreendida de um modo unívoco pelos 

seus críticos e nem as táticas assumidas para seleção do repertório foram vistas, em primeira 

mão, para além do rótulo do exotismo e do já propagado “mau gosto zdovista”, ou do 

condicionamento aos padrões do mercado produtor nos moldes apocalípticos (ECO, 2006)  

Uma leitura mais atenta, permite entrever que o povo, no que escreveu, está próximo 

tanto ao popular, ao “homem ordinário”, (CERTEAU, 1998), como à popularização, que 

mormente é associada à “massificação”, ambos implicando no completo abandono ao 

elitismo e ainda, na burla das estratégias das elites para inserção de práticas e saberes 

alternativos (MIGNOLO, 2003).  

Ao que parece, as críticas às obras de Amado situam o povo/o popular e a 

popularização numa zona fronteiriça articulada tanto ao “culturalismo” dos românticos, ao 

posicionamento político tributário das reflexões marxistas e anarquistas das quais um Jorge 

Amado, ser político, não conseguiu desvencilhar-se; e ainda à popularidade massiva a quem 

não hesitou a se render, “maculando” e “desauratizando” o literário ao inseri-lo numa lógica 

de mercado. Somem-se a essas rotas, as leituras que preconizam as estratégias por ele 

assumidas como recursos importantes para que traços residuais das práticas popularizadas 

estabelecessem negociações necessárias à inserção imprevisível do que vem do povo nos 

espaços hegemônicos e convencionais do sistema.  

Ao que parece, essa última vertente entende que ele coloca a cultura, e a literatura, 

enquanto lócus de transformações, como territórios de desierarquização, conflitos, 

hibridações e alça ela própria à categoria de memória textual possível de ser acionada em 

outros sistemas semióticos, como os desfiles de escola de samba, por exemplo.    

 

 

O projeto amadiano: escrita sobre o povo 
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De um modo geral a crítica realizada aos textos de Jorge Amado, em vistas de sua 

aproximação com o público receptor, sinaliza para uma nítida politização do conceito de 

povo que se ascende em sua obra em, detrimento do noção orgânica ou folclórica com que 

este termo fora muitas vezes analisado, pois se em Jorge Amado há o apelo para formação 

de uma identidade nacional mestiça, originária e telúrica, seu principal objetivo é trazer à 

baila um compromisso ético em cujo cerne está a emergência e o pacto com sujeitos e 

práticas marginalizadas nas quais o próprio autor tantas vezes fora incluído.  

Sobre isso, Mário Vargas Llosa (1997, p.39) afirma que: 

 

 

o enorme êxito que seus livros alcançaram junto a leitores tão diferentes 

não deve ser visto, unicamente pelo feitio artesanal com que ela arma suas 

histórias, a picardia e a cor dos diálogos, a graça com que desenha seus 

personagens e enreda e desenreda os assuntos [...]. Também deve ser 

influído, a esplêndida saúde moral que eles transpiram [...], posto que, nos 

romances de Jorge Amado não há inconsciência e nem miopia sobre a 

adversidade, sobre as terríveis provas que a imensa maioria enfrenta 

cotidianamente.  

 

 

No entender de Fábio Lucas (1997, p.102), “O primeiro impulso de Jorge Amado 

poderia situar-se no campo da ética. Fruto, portanto, da indignação moral”. As obras 

respondiam e correspondiam ao ideal de ser “porta-voz” dos proscritos, mesmo abrindo mão 

de um aprimoramento estético em prol de um “máximo de honestidade” (AMADO, 2001a, 

p. IX) porque, conforme o próprio Amado adverte, “não é a literatura frágil cristal 

inconsistente ou pundonorosa donzela aflita que não possa misturar-se aos interesses 

imediatos do homem, aos seus conflitos, ao seu tempo, às suas lutas e anseios” (AMADO, 

1972a, p. 15). 

De acordo com Jesús Martín Barbero (2013), o entendimento de “povo” 

correlacionado à noção de classe tem sua origem na dinâmica transcorrida da culturalização 

romântica à politização assumida daí em diante, pois se tal conceito fora atrelado à 

“generalidade necessária”, à racionalidade ilustrativa e consequentemente, à estruturação de 

uma civilidade balizada por uma maioria “transcendente”, o pêndulo do povo, como 

sinônimo do popular, é projetado no contexto histórico do Romantismo, momento em que o 

conceito se erige em três frentes: a primeira, por intercurso da “exaltação revolucionária” , 

em cujo cerne centraliza-se tanto a representação de heróis e de uma coletividade: força-

motriz; a segunda, pela recuperação de uma “alma telúrica, orgânica, ícone de um ideal 

nacional comum; a terceira: a tentativa de desarticular os ideias da ilustração, por intermédio 
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da valorização de um passado primitivo que buscava o legado da subjetividade e o 

sentimentalismo enquanto valores. Mais do que tudo, a posição romântica em relação ao 

conceito de povo “faz progredir definitivamente a ideia de que existe, para além da cultura 

oficial e hegemônica, outra cultura” (BARBERO, 2013).  

Por conseguinte, estabelece-se aí uma abstração tanto de fatores históricos que 

permeiam o conceito de povo, quanto de uma articulação política. O que vem do povo, por 

esse aspecto, estaria definitivamente embasado em tradições imutáveis e somente 

reproduzíveis como recorte e representação de um passado em decalque, de maneira que 

uma associação entre o popular e o folclórico é a sua base de sustentação.  

A respeito desse recorte conceitual, em cujo bojo uma noção peculiar de povo e 

consequentemente, de popular residem, Néstor Garcia Canclini (2006, p. 211) observa que, 

para os românticos, “interessam mais os bens culturais – objetos, lendas, músicas – que os 

agentes que os geram e consomem”, ao mesmo tempo em que “ essa fascinação pelos 

produtos” é somada “ao descaso pelos processos e agentes sociais que o geram, pelos usos 

que os modificaram a ritualização das práticas consideradas populares, ao passo que a 

transformação dessas são consideradas como desenraizamento”.   

Mas se o conceito de povo galga visibilidade durante o Romantismo, existindo pois, 

como entidade encarnada em práticas populares, somente com o advento dos ideais 

marxistas e libertários adquire a faceta politizada que muitos críticos apontam na obra de 

Jorge Amado.  

Pela perspectiva de Barbero (2013), há entre os anarquistas e marxistas o abandono 

à mera culturalização do conceito de povo, pois a politização “significa a explicitação da 

relação entre o modo de ser do povo e a divisão da sociedade em classes, e a historicização 

dessa relação enquanto processo de opressão das classes populares pela aristocracia e pela 

burguesia.” (BARBERO, 2010, p. 41). Logo, as expressões artísticas são observadas daqui 

para frente como ambientes para as visualizações das “pegadas corporais da história” que 

“atravessam e fendem o mundo tranquilo das tradições.”  

De um modo geral, a politização do conceito de povo, suplantada pelo viés marxista, 

vai substituir o conceito de “alma” e valores intrínsecos aos povos primitivos e tradicionais 

vivificadas na prática dos românticos quando, necessariamente procura ancorar-se nas 

“virtudes naturais” presentes no povo. Tais virtudes, consoante Barbero (2013), estarão 

ligadas ao “instinto de justiça” e à crença da revolução como mecanismo modificadores da 

status quo. Para este autor: 
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Há um componente romântico indubitável na realização das virtudes 

justiceiras do povo. Ele é parte sã da sociedade, a que em meio à miséria 

tem sabido conservar intacta a exigência de justiça e a capacidade de luta. 

Mas igualmente clara será a ruptura: o que tem sabido conservar o povo 

não é algo voltado para o passado, mas pelo contrário, sua capacidade de 

transformar o presente e construir o futuro (BARBERO, 2013, p.43).  

 

 

Contudo, a opção por atrelar o conceito de povo limitado à ideia de classe, impõe 

certas restrições ao posicionamento marxistas sobre o termo, uma vez que este não 

conseguirá abarcar as demandas de outros tipos de exclusão para além daquelas interligadas 

ao domínio do capital. Sobre este aspecto, O Sunkel (1985, apud Barbero, 2013, p. 48) 

esclarece que no marxismo ortodoxo há “uma ideia de politizável na qual não cabem mais 

autores populares que a classe trabalhadora, nem mais conflitos que os que provêm do 

choque entre capital e trabalho, nem mais espaços do que os da fábrica e do sindicato”. 

Assim, parte da crítica amadiana atrela o intuito de escrever sobre o povo como 

mecanismo encontrado pelo escritor para condicionar-se e enfileirar os seus textos numa 

militância fidedigna aos ditames do Partido Comunista e às regras da Internacional elegendo 

pois, o povo como essencialmente, a classe trabalhadora e operária. Por outro lado, a 

incursão de caracteres históricos e políticos na sua produção a fim de popularizá-la, é outro 

fator importante para que a quebra do suposto “auratismo literário” seja um ponto negativo 

sinalizado nos seus textos.  

As análises críticas de Eduardo Portella, por exemplo, atribuem a Jorge Amado o 

título de “romancista da solidariedade” atrelando a ideia de povo, presentificada no texto 

amadiano, à “luta implícita e informal” (BARBERO, 2013) desenvolvida em seus múltiplos 

ângulos pelo homem ordinário (CERTEAU,1998).  

O artigo A fábula em cinco tempos (1972) soma-se a voz de muitos outros estudos 

que veem na novelística do autor baiano um acréscimo ao regionalismo paisagístico43 e 

saudosista44 45, posto que ocupada em acrescentar um “interesse substancial humanista”, 

                                                           
43 Zilá Bernd no livro, Literatura e identidade nacional (2003) compreende que os primeiros arroubos 

regionalistas na literatura brasileira iniciam-se nos romances alencarianos. 
44 Durval Muniz de Albuquerque, no livro A invenção do Nordeste (1999), esclarece que “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 do Nordeste. Essa tradição procura ser baliza na orientação dos homens 

numa sociedade em transformação e visa a impedir, ou retardar o máximo possível, a descontinuidade histórica. 
45 Já Candido (2006b), diz que a literatura produzida por esses escritores traz a ideia de “país subdesenvolvido”, 

sujeito às perdas culturais ocorridas, primeiramente, nas regiões ameaçadas pela modernização, como por 

exemplo, o Nordeste açucareiro em tempos de decadência. Nesse esteio, A bagaceira (1928), O quinze (1930), 
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quando tematiza o ser brasileiro inserido socialmente, quando abdica do exotismo, ou do 

mero determinismo ao meio, para trazer a observação da crítica social realizada em prol da 

opressão que é, a um só tempo, violência e estímulo à denúncia não somente no âmbito das 

relações trabalhistas, mas no desenrolar de suas atividades cotidianas quase sempre 

marginalizadas. 

Esclarece-nos Portella que, na conversão do conteúdo social e libertário para o 

contexto artístico, Amado acionou um repertório também ligado ao povo em seu aspecto 

popular, fazendo uso dessas variantes como astúcia (CERTAU, 1998) e como veículo de 

aproximação do seu texto com a linguagem popular de todo marginalizada, mas ainda 

presente no imaginário coletivo das massas que procurava alcançar. Ou seja, Portella observa 

a riqueza temática e estética do texto amadiano e salienta para a convivência dos contrários, 

nos cenários harmonizados e participantes de um processo estético renovador, nunca isolado.  

Novamente Lucas (1997), constrói um posicionamento crítico em relação ao texto de 

Amado aproximando-o à leitura política do conceito de povo apontado por Barbero, não 

somente vinculado à noção de classe, ao proletariado, mas às condições materiais a que estão 

submetidos os homens. Tal processamento seria o estopim desencadeador da tomada de 

consciência frente à opressão.  

No texto A contribuição amadiana ao romance social brasileiro (1997), Lucas 

atribui a Amado o título de ficcionista social: “aquele capaz de representar nos seus tipos e 

heróis a perdida unidade do homem, fixar aquele ser íntegro numa sociedade que o mutila, 

[...], a fim de superar o sistema que o coisifica e esmaga.” (LUCAS, 1997, p. 99). Para esse 

autor, os romances escritos no decênio de trinta do século dezenove, mais precisamente os 

de temário nordestino, melhor capilarizam os problemas sociais, porque espelham as lutas 

de classe e os anseios de um proletariado em complexa rede de opressão, sendo portanto, 

uma literatura de resistência. Na medida que dão vazão ao entendimento dos flagelos sociais, 

não mais à luz do fatalismo religioso ou dos inevitáveis desvios climáticos, são obras 

pioneiras ns temática da luta de classe, da relação problemática entre opressores e dos 

oprimidos. 

                                                           
Menino de engenho (1932) projetam 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. 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. 
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Nessa medida, o conceito de povo que a crítica de Lucas visualiza está ancorado na 

capacidade de ver na produção amadiana um espaço para representação daquilo que O. 

Sunkel (1985, apud BARBERO, 2013, p. 49) chama de “popular reprimido”, ou seja, o 

acionamento de “um conjunto de atores, espaços e conflitos que têm sido condenados a 

subsistir às margens do social, sujeitos a uma condenação ética e política”, de modo que suas 

ações dão vez não somente à luta de classes, mas sobretudo à tentativa de aproximar a arte 

da vida, trazendo à frente os anseios do homem em sua cotidianidade.  

No outro polo da questão, já com base nos supostos “defeitos” exaustivamente 

ratificados na obra do autor e atuando num eixo classista do conceito de povo, o ensaio de 

Janer Cristaldo, A grande prostituta – publicado em fevereiro de mil novecentos e noventa 

e oito, por ocasião do 18º Salão do Livro de Paris, evento em que Jorge Amado figura como 

autor homenageado – associa fatos da biografia amadiana à confecção e ao estilo de suas 

obras enfatizando assim, seu comprometimento ideológico-partidário como a falha 

imperdoável cometida pelo autor.  

Nessa análise crítica Cristaldo (1998) apresenta-nos um Amado numa espécie de 

“camisa de força” em completa e ininterrupta obediência às propostas temáticas do romance 

zdanovista46, e, posteriormente, compromissado com os “roteiros para Roberto Marinho”, 

estes temperados pelos seus “amores com os ianques”. 

Para subsidiar tais comentários, Cristaldo (1998) mune-se de episódios biográficos 

de Jorge Amado e levanta suspeitas de ligações do autor, quando membro do Partido 

Comunista, com o nazismo e com Stalin, de quem Amado seria um seguidor inebriado, ao 

tempo em que retoma sua trajetória política para mostrar inclusive certa inconstância 

ideológica.47 

Desde O cavaleiro da esperança (1945) até Os subterrâneos da liberdade (1954), 

conforme Cristaldo (1998), Jorge Amado esteve a serviço do partido, pois o primeiro livro 

nada mais é do que uma “apologia ao líder comunista gaúcho e membro do Komintern”, um 

“panfleto encomendado pelos comunistas para integrar a campanha de liberdade de Luís 

Carlos Prestes. No caso de subterrâneos da liberdade (1954), trata-se, de acordo com 

                                                           
46.“Fórmula de confecção literária para a pregação do ideário comunista concebida pelos escritores russos 

Maxin Gorki, Anatoli Lunacharski, Alexander Fadéev, e sistematizada pelo coronel-general Andrei Zdanov”. 

Cf. Cristaldo. Janer. (1998). 
47 Para ratificar a imagem de um Jorge Amado ligado ao nazismo, ilustra suas considerações com partes da 

uma entrevista de Oswald de Andrade cujo teor relembra a conturbada relação dos escritores com as diretrizes 

do Partido Comunista. Segundo Cristaldo, Jorge Amado fora acusado por Oswald de “espião barato do 

nazismo” em virtude de ter assumido uma coluna no Jornal Meio-dia, publicação interligada ao “pacto de não 

agressão germano-soviético assinado por Stalin e Von Ribbentrop” (CRISTALDO, 1998). 
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Cristado, de uma homenagem a Stalin, falecido um ano antes, personificada na “saga do 

Partido Comunista no Brasil”, alçado a “onipresença de um novo Deus” e à categoria de 

personagem principal da trilogia “com pretensões a ser o “Guerra e Paz” brasileiro.48  

Interessante observar que mesmo negativizando a obra de Jorge Amado, Cristaldo 

não deixa de antever os postulados da difusão, os entraves e as forças políticas que fazem a 

literatura amadiana acontecer, embora perceba nisso tão somente instrumentalização daquilo 

que erige em total abstração: a literatura. Por fim, aponta à morte de Stalin e à descoberta 

dos seus crimes, como fatores decisivos na mudança de foco por ele impetrada pois:  

 

 

Denunciados os crimes do stalinismo por Kruschov, em 1954, dois anos 

depois Amado molha o dedinho na língua e o ergue ao ar, para sentir de 

onde sopram os ventos: o sentido da História é agora uma literatura 

popularesca, ao estilo da Rede Globo. Passa então a produzir uma literatura 

de evasão em torno de motivos baianos (CRISTALDO, 1998, p.8). 

 

 

Retomando outro viés, por assim dizer menos marxista e mais anarquista, Eduardo 

Assis Duarte concebe o projeto literário amadiano como a tentativa de união entre uma 

estética reconfiguradora da tradição somada à urgente partidarização, esta última, devedora 

do clima político no qual estava imersa a intelectualidade brasileira na época.  

Para este autor, os textos de Amado são agrupados em fases. A inicial consolidada 

pela ação motivadora e de aprendizagem romanesca; estando nela os três primeiros livros. 

O segundo momento, marcado pela inserção de romances de formação proletária, condensa 

os textos de Jubiabá (1935) a Capitães da areia (1937). Um terceiro instante, em que agrupa 

os textos relacionados a sagas históricas e de origem: Terras do sem fim (1943) e São Jorge 

dos Ilhéus (1944). Um momento marcado pelo êxodo enquanto utopia e, por fim, o 

“crepúsculo do partidarismo romanesco”, fase em que acomoda a trilogia Os subterrâneos 

da liberdade (1954). 

Em suas análises, Duarte chama atenção para o acento etapista implícito nos escritos 

amadianos, visto que estes se opõem, num primeiro momento, ao semifeudalismo agrário, 

aliando-se à nascente burguesia, para posteriormente, buscar a revolução proletária, síntese 

de libertação e por fim, atingir uma condição “crepuscular” de um partidarismo romanesco, 

                                                           
48 Em continuidade a essa posição crítica, o jornalista interliga aos interesses do PC, extinto no Brasil em 1948, 

às traduções de Amado para os países orientais como “China, Coreia, Vietnã e ex-União Soviética”, para só 

depois “ser puxado para os países ocidentais” pela mão de seu tradutor Curt Meyer-Clason, cuja ação levará 

seus livros tanto à República Democrática Alemã como à República Federal da Alemanha 
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de maneira que a interligação do projeto amadiano em “fazer da escrita um gesto político”, 

é compreendida, primeiramente, como uma adequação necessária ao ditames marxistas – 

para quem a noção de povo não pode ser desvinculada do comprometimento com a classe 

proletária – para depois escapar dessa armadilha e trazer o povo em suas múltiplas exclusões.  

Para Duarte (1997, p. 93), 

 

 
Em Cacau e Suor; Jubiabá e Capitães da areia; Terras do sem fim e São 

Jorge dos Ilhéus; Seara vermelha e Os subterrâneos da liberdade o que 

vemos predominar são as falas saídas da periferia social e econômica do 

país, não importa se das ruelas escuras de Salvador ou das terras onde de 

plantava no sul do Estado a civilização do cacau. Representa-se a pobreza 

em seus diferentes matizes – lúmpen, proletária, campesina – recobrindo-

a quase sempre com as cores do romanesco heroificador.  

 

 

À luz de suas considerações, Duarte procura desconstruir o estigma da falta tão 

propagado pela crítica mais conservadora, ao passo que erige um posicionamento analítico 

interligado ao “horizonte ideológico e cultural” amadiano49 para absorver as singularidades 

de uma escrita com temática voltada ao povo: “massa marginalizada”. (MACHADO, 2006).  

Percebe Duarte, que o autor de Jubiabá (1935) não se furta à simplificação do 

vocabulário, inclusive com inserção da oralidade, como também desvela uma nítida 

preferência pela incorporação estilizada de técnicas de enredo conhecidas e já disseminadas, 

“seja nos folhetins, seja no melodrama, seja no cordel, na novela radiofônica, seja no cinema 

popular da época” com intuito de hibridizar sua produção às características do “romance 

romanesco” aquele que: 

 

 
Paga tributo à tradição, carrega a marca indelével da aventura, do gesto 

heroico, da façanha impossível; remonta aos arquétipos mais longínquos 

da cultura ocidental e desloca o mito rumo à experiência cotidiana. 

Combinado ao projeto militante e à denúncia social, traz para a narrativa, 

devotada ao engajamento e ao combate à alienação, aquele sopro 

imemorial próprio ao mito, à lenda ou à saga. Com isto, transforma a luta 

do camponês ou do proletário brasileiro numa luta em favor da dignidade 

humana, universalizando-a (DUARTE, 2006, p. 251). 

 

 

                                                           
49 Cf. Duarte (1996), um total de nove livros que vão de O país do carnaval (1931) até Os subterrâneos da 

liberdade (1954), com exclusão de Mar morto (1936), que, pela aproximação com a poesia, torna-se dissonante 

daquilo que analisa. 
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Jorge Amado, conforme Duarte, ao consolidar o romance romanesco, efetua a 

diferença no desenvolvimento do romance modernista unindo aventuras e heroísmo 

melodramáticos ao “efervescente cadinho do questionamento das estruturas injustas” 

(DUARTE, 2006, p.33), produzindo por consequência, não só uma literatura de observação, 

mas de participação ativa do povo, combativa e militante atenta, principalmente às astúcias 

facilitadoras de sua recepção.  

Em suas considerações, sobressai não somente um Jorge Amado condicionado ao 

político em que esteve inserido, mas, ainda, um autor cuja “premissa básica” é a “ampliação 

do horizonte recepcional da obra” (DUARTE, 2006, p.34), de modo que se mostra atento às 

táticas desempenhadas pelo escritor com intuito de consolidar a utopia, no social, por 

intermédio da literatura num tempo de mudanças. 

Formular uma obra literária sobre povo incutindo nela técnicas que a tornasse popular 

é assim, uma das rotas de análises críticas privilegiadas, pois de acordo com esses olhares, 

para segui-la, o autor não hesitou em cadenciar os movimentos de seu repertório para os 

gostos e percepções do público receptor, de maneira que os gêneros mais populares foram 

constantes aliados na construção dos seus textos.  

 

 

 O projeto amadiano: escrita para a “massa” 
 

 

Em contraponto ao ideal político expresso no projeto amadiano, apontado pelo bloco 

crítico aglutinado no tópico anterior, salientamos aqui um conjunto de análises centradas não 

mais no conceito de povo enquanto entidade política e produtora de uma cultura tida como 

popular, mas sim no povo enquanto estatística de popularidade, enquanto “massa” que 

consome.  

Por esse viés, alguns postulados críticos irão incumbir-se de concatenar a produção 

do autor única e exclusivamente às exigências de um mercado editorial e às engrenagens 

comerciais de um capitalismo reificador, bem como a uma “função manipulativa dos meios 

de comunicação de massa” (SWINGEWOOD, 1978); enquanto outros observarão esta faceta 

amadiana como reveladora da liberdade participativa de muitos e da criatividade oriunda dos 

encontros que ele interfaceou em suas obras.  

Alerta-nos Candido (1975) e também Even-Zohar(2007) que as relações 

mercadológicas são indispensáveis ao funcionamento do sistema literário, quando não, uma 

das condições imprescindíveis à sua existência. Para o teórico israelense, por exemplo, as 
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engrenagens mercadológicas não podem ser restritas à dinâmica de compra e venda dos 

produtos literários por instituições comprovadamente lucrativas, já que a ideia de mercado 

deve se consolidar nos agenciamentos que proporcionam os intercâmbios semióticos 

necessários à manutenção e à permanência de dado produto, bem como o interesse dos 

receptores por ele.  

Na construção desse pensamento, o sentido das relações mercadológicas são 

exponenciadas, de maneira que escolas, igrejas e outras agências passam a ser regidas pela 

mesma lógica, necessitando de difusores em situação análoga àquela apontada como 

unicamente restrita ao comércio de bens materiais considerados “massivos”.  

Assim, ao que parece, por parte da crítica há uma opção pelo viés reducionista em 

cujo bojo procura-se desconectar as produções literárias como, essencialmente, envolvidas 

em relações mercadológicas, desconsiderando que a própria crítica deve ser pensada 

enquanto instituição que promove, ascende ou denigre o produto-obra, dentro do sistema. 

A esse respeito, podemos elencar a escrita “comunicativa” de Amado, seu eterno 

“flerte” com o público e a popularização do seu repertório, aproximando-o dos gêneros que 

desde sempre habitaram o imaginário do povo, em sua exclusão e carência de 

representatividade, como um dos principais fatores a condicionar percepções críticas neste 

bloco.  

Uma das primeiras análises que percorre esse caminho é o artigo de Walnice 

Nogueira Galvão: Jorge Amado: respeitoso, respeitável escrito em meados da década de 

setenta embasado, justamente, nessa perspectiva negativa, uma vez que considere a 

composição desse autor uma expressão artística “menor”, porque limitada às amarras 

operacionalizadas pelo mercado e pela Indústria Cultural.  

No dizer de Galvão (1976), à medida que Jorge Amado passa a ser um dos poucos 

escritores a sobreviver com os recursos angariados pela vendagem de suas obras, abstendo-

se, pois, de qualquer cerceamento por parte das organizações estatais, mais esse autor 

condiciona aquilo que produz aos parâmetros e exigências do mercado, enveredando como 

consequência, numa escrita repetitiva, “progressista” e “populista” com fins de ampliar a 

recepção aos seus “ livros que são cada vez mais volumosos, o que lhes aumenta o preço e a 

decorrente quantia para o autor sobre o total da venda” (GALVÃO, 1976, p. 16). Ou seja, o 

primeiro “pecado” assinalado pela crítica consiste na atitude tomada por Jorge Amado ao 

desvendar com sua práxis às interpelações da produção-edição de seus textos, inclusive, 

como salienta Barbero (2013, p.180), demonstrando “a mediação com o mercado”, 
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“revelando seu modo de trabalhar”, e a influência exercida por ele na reorientação e 

rearticulação da intencionalidade artística já não mais abstraída.    

Concentrando suas análises no romance Tereza Batista: cansada de guerra (1972) 

as observações críticas de Galvão ressentem-se do veio mercadológico inferido nos 

posicionamentos de Amado, mas, principalmente, da reapropriação tranpositiva que este 

autor tenta realizar com as características alheias àquelas que a canonização do literário 

pensa basilar ao repertório culto. Nos textos de Jorge Amado, consoante explica: 

 

 

Cada vez mais, há menor elaboração artística, a par da forma pessoal 

infalível que é o reforçamento da mitologia baiana: comida de dendê e 

cachaça, praias e coqueiros, candomblé e mulatas, pretos e saveiros, 

coronéis e prostitutas, sexo e violência (GALVÃO, 1976, p. 16). 

 

 

Logo, a inserção dos “populares reprimidos”, conforme O. Sunkel (1985), é 

concebida, como inapropriada ao repertório literário, e esta menção só se justifica pelo que 

chama de estratégia de “titilação do leitor”: uma espécie de acentuação no divertimento 

exacerbado, típico da “cultura massificada” e, portanto, incompatível com a “arte” 

auratizada que deve prevalecer.   

Depreende-se desses postulados críticos a dissociação das estratégias de produção, 

acionadas pelo autor, da sua abertura aos processos de circulação massiva, da não isenção 

ao se mostrar interpelado pelas novas formas de recepção desenvolvidas com o apogeu dos 

meios de comunicação. Enfim, de configurar o que escreve à luz do que Garcia Canclini 

(2006, p. 257) chama de “terceira etapa da massificação” quando os meios de comunicação 

em massa “apareceram como agentes da inovação desenvolvimentista” e inauguraram novas 

formas de recepção, percepção, bem como a “recomposição do sentido social.” 

Em continuidade ao conjunto crítico que visualiza negativamente as interações entre 

sistemas desenvolvidos por Amado, Tânia Pellegrini, no artigo O Povo como adereço: o 

carnaval de Jorge Amado (1999) erige comentários sobre a incursão nos textos amadianos 

não somente de caracteres folhetinescos ou do melodrama, já enfatizados por Duarte (2006), 

como também de elementos herdados da linguagem cinematográfica (ROCHE,1987) e 

aqueles recolhidos dos desfiles carnavalesco.  

Indo de encontro as observações de Portella (1972) – quando este percebera nas 

estratégias de simplificação da linguagem e no uso de recursos mais próximos da cultura 

popular, desenvolvidas por Amado, um modo de conferir verossimilhança à “dinâmica 
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interna” repleta de “polifonia”, uma forma de atrair o leitor brasileiro, em vistas de uma 

identificação e de uma relação empática – Pellegrini (1999) vê negativamente as técnicas de 

apropriação desses traços coletados porquanto entenda que:  

 

 
A linguagem do autor, pontuada de oralidade e coloquialismos regionais, 

em constante desafio às normas da ‘linguagem culta’, em frases simples e 

desativadas, de gosto popular, dando forma a uma matéria essencialmente 

extraída da vida do povo, tenha servido como o pretexto inconsciente para 

uma gradativa adequação às regras da “literatura comercial”, atrelada ao 

gosto de um hipotético “leitor médio brasileiro”. Isto, se há algumas 

décadas significava o sempre desejado encontro com o leitor, num país de 

cultura letrada rarefeita, em tempos atuais significa, cada vez mais, uma 

adequação ao giro vertiginoso da mercadoria, que no caso, alimenta-se da 

banalidade e da facilitação (PELLEGRINI, 1999, p.125). 

 

 

A estudiosa percebe a literatura de Amado como inevitavelmente condicionada, 

outrora à Revolução Socialista e, em textos mais recentes, aos ditames do mercado editorial. 

Nesse contexto, não desconsidera a tentativa de burlar os paradigmas canônico-oficiais, por 

ele desenvolvida, principalmente quando este não se limita a obedecer às regras literárias e, 

quando faz uso de qualquer modelo, age em prol da transgressão ou reconfiguração 

inovadoras e mestiças. 

Essa peculiaridade, num lampejo, surge nas análises de Pellegrini, principalmente 

quando sinaliza um novo rumo crítico, em cuja base marcada está a interação dos escritos 

amadianos com técnicas de outras formas de expressão, para além da literatura escrita. Tal 

premissa vem à tona quando analisa o romance O sumiço da santa: uma história de feitiçaria 

(1988), obra na qual uma “importação” de elementos estruturais, oriundos de outros meios, 

visa segundo ela, a conceder certa “espetacularização estética” (DEBORD, 1988) do real, 

alimentando o consumo de seus textos vistos, doravante, como produto e mercadoria. 

Consoante afirma, O sumiço da santa (1988) é um “ponto de parada importante” por 

incorporar, “magistralmente”, a estética visual contemporânea e esse novo caminho estético 

emigra para própria diegese, a partir da inserção de um núcleo dedicado à gravação de um 

documentário para uma rádio e televisão francesas. Para Pellegrini (1999), esse grupo, 

espécie de pano de fundo, é quem dita o ritmo do que é narrado e realiza a “importação” para 

o texto de Amado de características do documentário, em consonância com a estética da 

espetacularização exponenciada pela incursão no texto dos códigos e mecanismos das 

escolas de samba carnavalescas, com alas e setores. 
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A priori, mesmo concordando com a crítica canônica especializada em relação ao 

que rotula de “fragilidade ou deslize”, mesmo desconhecendo qualquer labor estético nessa 

“nova” atitude de Amado, antes apontando o desaparecimento da ética engajada pela lógica 

do mercado, Pellegrini salienta um aspecto, no mínimo, intrigante: a “incorporação de 

caracteres da estética visual contemporânea” como traços que serão transplantados da 

semântica narrativa para a própria estrutura composicional, posto que: 

 

 

Formalizando uma percepção visual caleidoscópica, intermitente, rápida, 

centrípeta, colorida e multivária da realidade do “país do carnaval”, 

corporificada na montagem das imagens, nas coupures, nos closes e 

grandes planos filmados para “Le Grand Echiquier”, com O sumiço da 

santa ele se reapropria textualmente de si mesmo e de todos os romances 

que escreveu, fazendo-os proliferar numa explosão de imagens já muitas 

vezes vistas e /ou lidas, executando um alegre pastiche de seus próprios 

temas e soluções (PELLEGRINI, 1999, p. 141). 

 

 

É lógico que, pela própria historicidade da crítica, bem como pela sua opção 

investigativa, Pellegrini associe essa transposição das técnicas televisivas e carnavalescas, 

ao “aprofundamento” da obra amadiana aos padrões mercadológicos iniciados em Gabriela 

(1958) e levados a um grau desgastante em O sumiço da santa (1988). Conforme argumenta, 

 

 
A partir de Gabriela e do sucesso comercial (estabelecido em números), 

esse sistema começa a se esgaçar lentamente na repetição dos temas, tipos 

e situações [...] – mais bem aceitos pelo gosto do leitor médio. Da matéria 

rica e multiforme que lhe serve de inspiração e da inigualável capacidade 

de contar histórias, misturando gêneros romanescos diferentes, o que na 

verdade tem resultado é um painel superficial e sem densidade, um 

regionalismo de exaltação pasteurizado – urbano e rural – reduzido à 

condição de cartão-postal ou novela de televisão, do que O sumiço da santa 

talvez seja o melhor exemplo (PELLEGRINI, 1999, p.136). 

 

 

Sendo assim, a condição de se “apropriar” de si mesmo é apontada pela autora como 

falha imperdoável cometida por Amado, pois, com isso, ele não atinge qualquer tipo de 

inovação, apenas se utiliza de uma “explosão de imagens” que não passa de mera repetição.50 

                                                           
50 Vale ainda ressalta que Pellegrini utiliza como referencial para o seu artigo o ensaio Poesia, documento e 

história (1972), cuja autoria é de Antônio Candido. No ensaio, entre outras ponderações, Candido verifica a 

concatenação de temas como um dos pontos fortes da literatura de Amado, inclusive como estratégia para 

fortalecimento dentro de um sistema que se mostra vigoroso. Para Pellegrini, essa repetição não passa de 

“pastiche” de “imagens já muitas vezes vistas e lidas” o que, se não desabilita a sua crítica, no mínimo a torna 

estranha. 
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Outro “ressentimento” evidente no texto de Pellegrini é o abandono ao monólogo do 

obreirismo e do comprometimento literário em vistas da incursão, nos romances mais 

recentes, de técnicas coletadas em universos díspares ao literário. Desse modo, não lhe soa 

estranha a mistura de gêneros já consagrados como pertencentes ao “sistema canônico”, o 

que nos deixa antever, na crítica da estudiosa, o desejo de erigir as obras literárias como 

construções definitivas e impermeáveis, “livres” e posicionadas acima de qualquer 

influência, principalmente daquelas oriundas da televisão ou das manifestações 

carnavalescas, ícones do folclórico e da “cultura de massa” a quem, segunda ela, Jorge 

Amado se entrega com muita facilidade.  

Na contramão desse percurso, o intercâmbio realizado a partir das obras de Amado, 

aqui “doadoras” de referenciais para outros universos de sentidos, supostamente isolados, é 

visto positivamente, como se apenas a literatura fosse digna de exercer “influência” em 

outros sistemas e de se mostrar portanto, como detentora de um dado “poder” e supremacia 

em relação a outras sintaxes, principalmente daquelas que surgem das astúcias do homem 

em seus usos cotidianos como a gramática carnavalesca, por exemplo.  

Uma vez articulado, os posicionamentos críticos, exemplificados pelas concepções 

de Galvão e Pellegrini, parecem considerar o projeto de Amado: escrever para o povo, como 

sintoma de uma complexa determinação do autor aos padrões supostamente ditados pelos 

meios de comunicação, já que aqui o termo “povo” está nitidamente associado ao sentido de 

massa e este, por sua vez, à antiga noção de “submissão e consenso” (BARBERO, 2013) em 

cujo bojo tanto se esconde o entendimento de uma cristalização entre a elite e o popular, bem 

como a tentativa de imiscuir o literário das mediações advindas das novas formas de 

produção e consumo. 

 

 

O projeto amadiano: astutas mediações 

 

 

Em contraponto a esse esteio crítico, em cujas análises fica clara a associação de 

Jorge Amado à “cultura de massa” – nos padrões de superestrutura que a tudo comanda e 

determina – Ana Maria Machado, em seu livro Jorge Amado: romântico, sedutor e 

anarquista (2006) percebe a repetição de si como uma astúcia positiva, marcante no estilo 

de Jorge Amado, porque se há uma opção pelo estereótipo, há ainda uma “corrosão do 
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estereotipado”, à medida em que Amado escapa da suposta fatalidade dos meios “massivos” 

para estabelecer com eles dinâmicas imprevisíveis de mediação.  

Conforme argumenta, ao se deparar com as personagens amadianas:  

 

 

A sensação que o leitor tem é a de que, com a liberdade de ser fiel a si 

mesmo, com suas contradições únicas e pessoais, cada personagem vai 

crescendo, ocupando novos espaços, se expandindo em seus próprios 

termos e, no próprio desenrolar de seu desenvolvimento, vislumbra 

diferentes possibilidades imaginativas que lhe permitem sugerir ao autor 

saídas ainda não testadas (MACHADO, 2006, 101). 

 

 

Nas observações críticas de Machado, em que pesem serem cronologicamente bem 

recentes, as obras de Jorge Amado escapam a qualquer enquadramento unívoco, pois a sua 

pluralidade é latente, na medida em que ele mesmo multiplica os caminhos para o 

entendimento e cativa os leitores jamais a elas indiferentes.  

No capítulo “Qual é o seu Amado?”, Machado considera que,   

 

 
De uma forma mais coletiva, não há como ignorar que a popularidade de 

Jorge Amado não se configurou só como um momento fugaz, motivado 

por fatores exógenos – ainda que seja inevitável reconhecer que houve 

muitos desses fatores em ação, em seu caso. Mas não se tratou de um 

sucesso passageiro, apenas da época em que seus livros tiveram o reforço 

nacional e internacional da (nada desprezível) máquina de promoção do 

partido comunista para traduzi-los e elogiá-lo [...]. Nem foi tampouco o 

caso de uma fama momentânea em seguida, exclusivamente filha dos 

tempos em que esse êxito poderia ter sido sublinhado pelas forças 

contrárias a sua escolha anterior, interessadas em valorizar seu abandono 

do partido. Também não se restringiu ao apogeu midiático da baianidade 

[...]. No caso de Jorge Amado, como sabemos todos, há ainda outra dupla 

armadilha a evitar: a dos que detestam a sua obra porque ele tinha entrado 

para o partido comunista e a dos que passaram a desprezá-la porque ele 

saiu do partido. Nos dois casos, por razões exteriores ao que nela estava 

escrito. O que importa é observar como ele construiu essa obra, ao longo 

desse tempo e nesses diferentes momentos (MACHADO, 2006, p. 28). 

 

 

Ou seja, Machado interessa-se pelas mediações que o próprio autor necessitou ativar 

para equilibrar o seu texto insubmisso dentro da lógica desse sistema. Mais do que isso, a 

estudiosa percebe em um dos múltiplos Amados, a propensão ao “romance de massa” que 

tanto interliga suas obras às propostas marxistas, como a necessidade de escrever para “muita 

gente”, talvez atendendo a busca pela afirmação num incipiente mercado livreiro nacional, 

bem como para fazer ecoar críticas ao regime capitalista. Nessa perspectiva, Jorge Amado, 
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segundo afirma, deixa-se encantar pelas ideias socialistas, pois, “volta e meia sua obra 

sucumbiu aos males da estética partidária” (MACHADO, 2006, p. 45), mas mesmo nesses 

primeiros textos, há a inserção na riqueza da cultura popular em cujo manancial angaria 

interfaces para as obras que produz. Para Machado (2006, p.48):  

 

 

Examinando as raízes da ficção de Jorge Amado, podemos constatar a 

presença recorrente de elementos oriundos de vários repertórios vizinhos, 

ainda que não sinônimos e nem sempre coincidentes: a literatura de cordel, 

o folhetim, o romance popular. A eles se soma uma imediata percepção das 

possibilidades da imagem nessa sociedade que se modernizava, fazendo 

com que o romancista se abra, acolhedor, e se deixe contaminar por 

técnicas que valorizam os elementos visuais). 

 

 

Esse recurso tão presente na trajetória literária de Jorge Amado muitas vezes fora 

interpretado como uma técnica condicionada apenas ao sucesso mercadológico por ele 

pretendido, conclusão ainda ratificada pelo pendor erótico e sedutor solidificado nos seus 

escritos e que atraiam, por pura apelação, leitores e curiosos em atitudes de voyeur tão 

condenadas por Galvão na crítica à Tereza Batista: cansada de guerra (1972).  

Ponderando essa perspectiva, Machado observa que mecanismos oriundos dos 

sistemas da sedução e do erotismo estão presentes nos escritos de Amado, para além da 

superfície textual, uma vez que a opção pelas expressões ligadas à sexualidade, tão comuns 

nesse autor, dizem mais respeito ao seu projeto de consubstanciar seu texto com a lógica da 

oralidade popular, ou mesmo à inversão carnavalizadora aos moldes bakhtinianos, com que 

pretende dessacralizar e aproximar áreas institucionalmente separadas. Já a erotização do 

literário, conforme Machado, o “erotismo sedutor de Amado”, está centrado na organização 

interna da obra, impresso subliminarmente no adiamento do enredo. 

Sobre esse tópico duramente criticado em análises anteriores, apoiando-se nos 

estudos de Barthes, Calvino e Eco, Ana Maria Machado, nos diz que Jorge Amado, ao 

importar para seus romances técnicas dos folhetins e dos melodramas, transforma-se num 

sedutor não só na superfície textual, mas principalmente, na forma estrutural de seus textos 

hábeis em retardar o clímax a fim de alcançar o leitor, cativado e prazeroso, mediante uma 

escrita, não somente enquanto diversão, mas como prazer alcançado pelo jogo erótico da 

emoção e do adiamento, segundo Barthes (1972). Essa capacidade de erotização faz com 

que, na substância, o viés político e social, marcas do que Amado escreve, sejam 

disseminados sem grandes dificuldades a um público leitor com interesse garantido pela 
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técnica, de modo que há forte interligação entre o plano de expressão e o plano de conteúdo, 

ambos a serviço de um projeto, erótico, não somente pela sexualidade de suas mulatas, mas 

pelo prazer de uma escrita em diálogo com formas de expressão capitais para que esse desejo 

se capilarize.  

Dessa maneira, para além do caráter repetitivo, simplório ou mercadológico 

ratificado por Pellegrini, há em Amado uma complexificação da narrativa que adquire 

contornos imprevistos e se “abre” a novas maneiras de significar. Tome-se como exemplo 

as narrativas situadas nos “pós” Gabriela (1958), sem com isso esquecer dos romances tidos 

como “panfletários”.  

Por outro lado, a utilização dos gêneros popularizados, nos textos de Amado, não se 

dá de forma repetitiva ou enfadonha, visto que, mesmo pretendendo ser um “simples 

contador de histórias”, conforme Machado, ele sempre reconfigura e inova, singulariza as 

“reapropriações” da cultura popular, ou seja,” navega-se por mares conhecidos, porém, de 

repente a surpresa entra em cena, ainda que de modo diferente do habitual”, criando o 

“twist”, “um pequeno desvio insuspeitado que o faz compactuar com o leitor a ideia de que 

“o impossível não há”, parafraseando Quincas, Gabriela, Tieta, Arcanjo, entre outros. 

Ao que parece, a opção de Amado, para consolidar a transmissão de suas ideias, fazia 

com que se utilizasse de técnicas literárias mais propícias a esse objetivo, deixando de lado 

os caracteres delimitadores do sistema canônico e indo assim, ao encontro da melhor tática 

de transmissão do seu tempo, como exímio mediador. Nas palavras de Canclini (2006), é 

por meio de um “jogo de ecos” que o autor se apropria dos traços do cotidiano para encenar 

o “drama do reconhecimento” e a “sociabilidade primordial” (BARBERO, 2013). 

Sobre este aspecto, Lícia Soares de Souza (2004, p. 275), percebe o quanto os textos 

de Jorge Amado habilitam um chamado efeito “espelho” e “janela”. Ou seja 

 

 

Com Jorge Amado, a explicitação de uma significância intrínseca da 

cultura popular brasileira, em sua formação híbrida, leva à possibilidade de 

propor uma rede de significâncias extrínsecas na qual podem ser 

incorporados elementos extratextuais constitutivos de uma significação 

social (SOUZA, 2004, p.275). 

 

 

Dessa maneira há uma identificação do leitor com as questões socioculturais 

engendradoras na diegese, ao passo que o saldo por assim dizer “poético” e metafórico, que 
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circunda a maioria de seus textos menos engajados, habilita o efeito “janela”, aberto a um 

leque de possibilidades simbólico-interpretativas como esta tese tenta exemplificar.  

  A dinâmica exercida pelos textos de Amado, tanto em apoderar-se 

“antropofagicamente” de caracteres de outros sistemas, tanto de formulações estéticas do 

passado, como de “abrir” as suas obras às linguagens dos principais sistemas sígnicos 

contemporâneos, insere seus textos numa relação de trocas e intercâmbios, às mediações 

necessárias que alimentam a própria essência da obra e a reacomodam, via fronteira, como 

lugar em diálogo com fatores externos ao literário. Essa espécie de “abertura” habilita tanto 

a transposição para outros códigos, como um constante repaginar entre o que constitui o 

sistema literário em seu aspecto canônico. 

Do seu amplo legado bibliográfico Tenda dos milagres, escrito no final da década de 

sessenta, é um texto basilar para se pensar as relações intersistemísticas desenvolvidas por 

uma concepção de cultura e de literatura sempre em processo de mestiçagem e hibridação, 

sobretudo por encenar “um programa de desierarquização das culturas” (BERND, 2004, p. 

139), espécie de ícone em que Jorge Amado circunscreve o trânsito e as mediações culturais 

como instrumentos fundamentais ao devir criativo.
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IV Tenda dos milagres: mediações em estratégias e táticas 

 

A par de tantos posicionamentos críticos, nosso interesse nesta rota é desvendar os 

percursos trilhados por Jorge Amado na construção de Tenda dos milagres, com foco para a 

atuação de Pedro Archanjo, personagem principal, enquanto “instrução incorporada” 

(DEBRAY, 2000), como enunciado que assume uma “vocação performática” e se comporta 

como cadeia incessante de transformação, na medida em que vários coletivos se apropriam 

de sua história e nela operam transmutações operacionalizadas pela negociação de códigos, 

suportes, linguagens e contextos cronológico-culturais diversos.  

Dito de outro modo, interessa-nos analisar como a trama de um dos seus mais 

conhecidos romances coloca em evidência os percursos estratégicos assumidos pelas 

organizações institucionais – produtoras autorizadas de bens culturais – no que toca ao “uso” 

da semântica archanjiana, escolhida como apropriada a ser transmitida, perenizada e o fazem 

ao agilizar a disseminação de um Pedro Archanjo, por assim dizer, convencional, moldado 

e transformado segundo as sintaxes de cada sistema; mas também, como os consumidores 

dessas novas mensagens articuladas, circunscritas e mapeadas, assumem um posicionamento 

balizado por usos oblíquos e híbridos (CANCLINI, 2006), táticos e astuciosos (CERTEAU, 

1998) diante dos vestígios projetados pelas elites produtoras. 

Compreendemos que a história de Archanjo, montada através da inter-relação entre 

procedimentos simbólicos, códigos diversos, suportes materiais e dispositivos de difusão, 

abre espaço para se pensar nas engrenagens político-pragmáticas inerentes à transmissão da 

mensagem. Por conseguinte, desvenda partes obscurecidas desse processo e projeta a relação 

entre produtores e consumidores (EVEN-ZOHAR, 2007) como pontos integrantes do 

próprio enredo, uma vez que ele se fundamenta na propagação transmissiva de um signo: 

Pedro Archanjo e sua história – por intermédio das estratégias de produtores instituídos e 

coletivizados: a academia, a imprensa jornalística e a publicidade – a ser consumido e 

popularizado junto ao público receptor, insubmisso frente aos mapas que recebem e perante 

os quais desenvolvem percursos desautorizados.  

A visibilidade dessas diferentes mediações encontra-se demarcada, precipuamente, 

no modo como Jorge Amado estrutura o romance, fazendo com que uma dúbia cronologia, 

somada a uma variedade de narradores, seja um dos elementos marcantes para se pensar a 

laboriosidade estética por ele construída. 
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Sobre este aspecto Ana Maria Machado nos diz que “o que primeiro chama atenção 

em Tenda dos milagres é a vertiginosa variação de pontos de vista narrativos, a fartura de 

visões, a opulência de recursos, a prodigalidade de vozes para o ato de contar” (MACHADO, 

2006, p. 122), o que nos faz pensar essa obra como um texto solidificado nas relações de 

mediação, das quais se reverberam tanto as estratégias como as táticas, as apropriações e as 

reapropriações daquilo que se deseja transmitir como signo válido e que se pretende alocar 

na centralidade semiosférica. Segundo essa autora:  

 

 

O artifício de evocar um protagonista por meio de testemunhos diversos e 

díspares a seu respeito não é novo. [...]. Mas o que é inédito é o grau a que 

ele leva esse esfacelamento do ato de contar, numa multiplicidade de 

perspectivas e num tom crescentemente satírico, cuja ironia pode ser vista 

até mesmo em títulos de capítulos (MACHADO, 2006, p.127). 
 

 

A fortiori, salientamos que essa intricada rede é visibilizada ao longo dos dezesseis 

capítulos estruturantes da organização romanesca, fazendo com que as quase trezentas 

páginas do texto sejam direcionadas à composição da protagonista obedecendo a dois planos 

cronológicos em paralelo: o primeiro: o presente da narrativa, cujo tema central são os 

instrumentos mediadores e transmissores dos vestígios archanjianos galgando-os do 

anonimato à espetacularização por meio de uma multiplicidade de eventos sociais (DA 

MATTA, 1997); outra, que narra a história de Pedro Archanjo/Ojuobá a partir da 

recuperação mnemônica de fatos e planos relevantes da sua biografia. Esta por sua vez, 

apresenta-se como vestígio que será retomado estratégica ou taticamente (CERTEAU, 1998) 

pelos transmissores, por ocasião de seu reviver extraordinário ocorrido vinte cinco anos após 

a sua morte, fazendo com que um caráter cíclico seja depreendido da própria organização 

textual.  

Atentando para o modo como Jorge Amado confabulou Tenda dos milagres 

perceberemos que dos dezesseis capítulos componentes da narrativa, excetuando o seu 

preâmbulo, onze estão concatenados à reflexão descritiva das mediações operacionalizadas 

em torno de Archanjo por intercurso de sua morte. Nesses onze blocos, vinte e seis subgrupos 

destinam-se a refletir sobre as estratégias mediadoras para recomposição archanjiana no 

presente narrado51, fazendo com que, por intermédio de vários procedimentos, códigos, 

                                                           
51 Não obstante observar que essa relação fronteiriça com a morte é uma constante em muitos textos amadianos, 

tome-se como exemplo a desconstrução entre a morte e a vida operacionalizada através de Quincas Berro 

d´Água, no romance A morte e a morte de Quincas Berro d’Água, a estruturação da narrativa de Dona Flor e 
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suportes e dispositivos, Archanjo seja revivido em processos de desconexão de sua condição, 

por assim dizer, “natural”, e passe, portanto a configurar-se pela recomposições e por 

“apropriações transformadoras” (BARBERO, 2013), recortadas por cada instituição 

mediadora que de seus vestígios se apropria, deixando de ser um dado a ser comunicado, 

para ser um léxico remanejado contextualmente (CERTEAU, 1998) em eventos de natureza 

cotidiana ou extraordinária (DAMATTA,1997).  

Em contrapartida ao quantitativo capitular destinados às mediações “pós vida”, nos 

demais cinco movimentos do texto, em cuja extensão está o volume mais expressivo do 

romance, situam-se as ações de Archanjo colhidas das reminiscências de mediadores que 

não falam de um lugar próprio, ou seja, que estão distantes das instituições produtoras de 

bens culturais e que precisam conquistar espaços para expressarem a sua práxis. Essas 

transmissões sobre Pedro Archanjo, promovidas pelos homens comuns, encarregam-se de 

construir um perfil memorialístico do protagonista organizado em cinquenta e três 

subgrupos.  

Vale a pena salientar que a recuperação mnemônica de Pedro Archanjo é realizada 

através de narradores imprecisos e, além de montar a dimensão biográfica da personagem, 

funciona como a “reserva semântica”, a parte e o dado que serão utilizados de maneira 

diversa pelos seus transmissores: produtores e receptores, de acordo com o contexto em que 

cada um esteja inserido e de acordo com as atividades que desejam legitimar dali em diante.   

A par desses eixos preliminares, cabe-nos dizer que mesmo em cronologias diversas, 

estes percursos permite-nos destacar a recorrência de imbricações. O primeiro: aquele 

utilizado na articulação da própria personagem, via mediadores transmissores, produtores e 

atualizadores da composição archanjiana, de certa forma, coautores em sua produção; 

atuantes em projetá-lo para outras semioses, como é o caso dos artigos, prefácios, 

seminários, anúncios publicitários, redações e de um desfile carnavalesco, todos 

relacionados à sua nova vida, ou seja, a “arte do fazer uso” da figura de Pedro Archanjo 

como repertório “antropofagicamente” deglutido por cada conjunto de mediadores. O 

segundo: o próprio Archanjo, de transmitido a transmissor, quando se utiliza de 

procedimentos-suporte-dispositivo-difusão a fim de disseminar as suas ideias por universos 

díspares, fazendo com que seus valores se transformem em mensagem e de mensagem em 

                                                           
seus dois maridos, em cujo centro encontra-se o retorno do morto Vadinho para atribuir outras possibilidades 

de vida à personagem Florípedes, a nova vida de Lívia, no romance Mar Morto, após o desaparecimento de 

Guma nas águas de Yemanjá.   
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herança/resíduo a ser reconvertida por aqueles que dela se apropriam, transformando-a 

crítica e criativamente.  

 

 

Pedro Archanjo: primeiro como estratégia, depois como tática 
 

 

Consoante esclarecemos, dos dezesseis capítulo utilizados para montagem de Tenda 

dos milagres dez são dedicados à configuração das mediações exercidas por determinadas 

instituições após a morte de Pedro Archanjo, há exatos um quarto de século; cinco para as 

reminiscências analépticas de fatos biográficos relevantes sobre o personagem principal e 

um que descreve a transposição intersemiótica (ECO, 2011) de Pedro Archanjo para os 

desfiles carnavalescos, desta feita, estendendo a cronologia narrativa para o mês de fevereiro 

do ano de sessenta e nove, tempo que também marca o lançamento do próprio romance 

Tenda dos milagres.  

Se nas páginas iniciais do texto temos a notícia da especificidade natalícia de 

Archanjo, ocorrida ano de mil oitocentos e sessenta e oito, acrescida de informações sobre 

o período de sua morte há vinte cinco anos, em mil novecentes e quarenta e três, quando 

contava setenta e cinco anos, então, o presente narrado aponta para mil novecentos e sessenta 

e oito, precisamente para os meses de abril a dezembro do mesmo exercício. E é nesse curto 

espaço de nove meses, que Jorge Amado torna visível uma espécie de nova “gestação” da 

personagem principal rumo a um renascimento – posto em atividade pela ação e pelo aval 

de alguns coletivos institucionais preponderantes para sua reformulação, a saber: a academia, 

a imprensa e as agências publicitárias, bem como as fugas desses modelos institucionais 

operacionalizadas pela atitude imprevisível de uma “pulsão popular” que, desobediente aos 

padrões institucionais em evidência, produz um Archanjo desviante, espécie de hibridação 

(CANCLINI, 2006) e bricolagem (CERTEAU,1998), renascido nos interstícios de uma 

doxa, como no desfile de uma escola de samba, por exemplo.  

No primeiro ponto, o romance erige-se num discurso crítico que põe em descoberto 

os parâmetros canonizados dos agrupamentos institucionais em cuja ação organizadora 

Pedro Archanjo será trabalhado como repertório convencional, posto e transformado de 

acordo com o monumento cultural almejado, lapidado enquanto figura apropriada. Na leitura 

dessas ações, fica visível os sinalizadores determinantes para desvelar os mecanismos de 

transmissão realizados pelas instituições e toda engrenagem envolvida na formulação da 
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história de Pedro Archanjo, cem anos depois do seu nascimento, de maneira que os 

procedimentos de simbolização, a linguagem utilizada, os vetores para transmissão e os 

dispositivos de difusão são problematizados pelo romance enquanto estratégias formuladas 

por esses espaços de poder, enquanto sistema com codificação restrita e delimitada.  

Salientamos que, quando Tenda dos milagres se propõe a tematizar a reconstrução 

da personagem principal via transmissão desempenhada por organizações e coletivos 

institucionais (DEBRAY, 2000) – a saber: jornal, academia e publicidade – tenta, pois, 

desnudar as ações estratégicas (CERTEAU, 1998) que esses mediadores, inevitavelmente, 

irão desenvolver ao transportarem a mensagem e ao tentar perenizá-la em sintonia com as 

exigências delimitadoras de cada linha de passagem. Vejamos: 

 

 

“Estou na Pátria de Archanjo: sinto-me feliz”52 

 

 

Toda divulgação pós-vida sobre Pedro Archanjo ocorre a partir da legitimação 

ocorrida vinte cinco anos após a sua morte. Esta outorga é colhida nas malhas discursivas do 

sistema acadêmico, científico e universitário, sendo tais organizações, segundo o texto, 

pioneira no interesse em disseminar os vestígios do protagonista. 

No romance o aval universitário funciona como um dos elementos da organização 

materializada, propulsor da visibilidade à persona archanjiana. E por meio dessa construção, 

Jorge Amado põe em cena as estratégias mediadoras assumidas, dando ênfase, numa atitude 

crítica, às hierarquias e às gradações necessárias para duração e manutenção do que a 

universidade, enquanto organização, pretender transmitir. Em outras palavras, como a 

instituição acadêmica, através de sua racionalidade-técnica, desenvolve a organização 

hierarquizada de pessoas e práticas, determinando os lugares apropriados e os produtos que 

devem ser consumidos ou não. 

No percurso de uma transmissão, lembra-nos Debray (2000, p. 57), “quanto mais um 

coletivo pretender ser “orgânico, mas bem definidas serão as distâncias entre seus 

membros”, de modo que “não existe mediação horizontal, qualquer mediação é, de saída, 

qualificada como gradação – ela é ascendente ou descendente (anagôgé ou paradosis)”.  

Por esse esteio, no referido texto, a montagem dessas hierarquizações para a missão 

de difundir a mensagem archanjiana, o conhecimento sobre ela, a partir do prisma 

                                                           
52 Fala da personagem James D. Levenson do romance Tenda dos milagres 
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institucional acadêmico, são apresentados, com base em posicionamentos gradativos 

assumidos pelos principais mediadores cientes dos seus escalonamentos, status e privilégios. 

Observando em detalhe o primeiro movimento norteador dessas mediações, 

elegemos a palavra “estratégia” como aquela que melhor expressa as ações reveladas por 

Tenda dos milagres, em se tratando das atitudes tomadas pelos transmissores de Pedro 

Archanjo representantes da instituição acadêmica, porque a atividade de pesquisa, 

protagonizada por Fausto Pena, a busca por fontes fiéis, em cujo cerne se angarie dados 

sobre o passado de Archanjo, são os posicionamentos priorizados na projeção do 

protagonista via recuperação de um passado “tradicional”, sobretudo operando um recorte 

para que esta eleição correspondesse aos interesses em vigor e às peculiaridades da 

instituição. Desse ponto, ergue-se a necessidade de Amado em oferecer “pistas” para que o 

leitor possa identificar o contexto sociopolítico brasileiro na década de sessenta, a fim de 

esclarecer as posições estratégicas assumidas por tais mediadores.  

Michael de Certeau (1980, p. 99) chama de estratégia: 

 
 

O cálculo (ou manipulação) das relações de forças que se torna possível a 

partir do momento em que um sujeito de querer e poder (uma empresa, um 

exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser isolado. [...], um 

lugar suscetível de ser circunscrito como algo próprio e ser base de onde 

se podem gerir as relações com uma exterioridade de alvos ou ameaças. 

 
 

Para esse autor, as estratégias estarão sempre entrelaçadas à racionalização, à 

delimitação de um “próprio”, em outras palavras, de um “apropriado” que será consolidado 

pela a diferença em relação ao outro. Toda estratégia, segundo afirma, corresponde a “uma 

vitória do lugar sobre o tempo”, uma prática panóptica” que permite antecipar ações futuras, 

“um poder do saber”, organizado em campos delimitados que tanto permite como comanda 

as suas características. Interligada à noção de estratégia está, segundo o autor, a concepção 

de lugar que para ele: 

 
 
É a ordem (seja qual for), segundo a qual se distribuem elementos nas 

relações de coexistência. Aí se acha, portanto excluída a possibilidade, para 

duas coisas, de ocuparem o mesmo lugar. Aí impera a lei do ‘próprio’: os 

elementos considerados se acham uns ao lado dos outros, cada um situado 

num lugar ‘próprio’ e distinto que define. Um lugar é portanto uma 

configuração instantânea de posições. Implica uma indicação de 

estabilidade. (CERTEAU, 1998, p. 201-203). 
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São os principais mediadores de Archanjo neste grupo – balizado por estratégias 

adequadoras da imagem de Pedro Archanjo que se deseja transmissível – as personagens 

James D. Levenson, Fausto Pena, Professor Ramos, Professor Azevedo, Professor Calazans, 

além de tantos outros literatos e estudiosos que figuram como mediadores dos mediadores, 

apropriando-se de Archanjo como fonte, e estabelecendo-se enquanto discurso autorizado, 

enquanto saber que fundamentará sua delimitada mediação em suportes específicos e 

convencionais, tais como: livros, resenhas e entrevistas; instrução semântica e repertórios 

apropriados: artigos, traduções para o exterior, seminários, ensaios, etc. 

Para fins dessa rota, priorizamos analisar as mediações exercidas por duas dessas 

personagens mediadoras e que no texto lido representam o lugar institucional 

academia/universidade: James D. Levenson – espécie de mecenas e difusor da mensagem 

archanjiana – e Fausto Pena, o estudioso, poeta e pesquisador responsável tanto pelo 

levantamento de dados a respeito do protagonista, como por denunciar as nuances políticas, 

os abusos operacionalizados pela academia, pela imprensa e pela publicidade como 

importantes configuradores das homenagens “apropriadas” do escritor baiano. 

Entendemos que, por intermédio dessas personagens, Jorge Amado convida o 

leitor/receptor a se deparar com as quatro funções específicas apontadas por Regis Debray 

(1995) como fundamentais para que ocorra a transmissão, a mediação: 1. “O procedimento 

geral de simbolização”: que neste caso, é a história de Pedro Archanjo, soerguida por James 

D.Levenson e pelo poeta e pesquisador Fausto; 2. “Um código social de comunicação” 

apresentado como a própria pesquisa em sua linguagem específica; 3. “Um suporte material 

de estocagem”: representado pela emergência de ser a pesquisa transformada em 

materialidade; 4. “Um dispositivo de difusão” que, na falta de ser aproveitada como prefácio 

em livro de um autor estrangeiro, chega às mãos do editor Dmeval Chaves, “o próspero 

livreiro da Rua da Ajuda, agora também editor, para a editoração e comércio” (T.M. 10). 

Como fica evidente no fragmento anterior, Tenda dos milagres, nas primeiras 

páginas de sua configuração, esclarece que a existência desse autor/obra/pesquisa não se 

explicará isoladamente, mas principalmente, em vistas das relações das quais não pode abrir 

mão para existir, colocando-a pois, desde o primeiro parágrafo do capítulo, numa tessitura 

de variados encontros desmistificadores das atuações externas, por sua vez influenciadoras 

e modificadoras da mensagem em transmissão. 
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James D. Levenson: a estratégia 

 

 

Situado no topo da hierarquia acadêmica com caracterização apoiada em 

qualificadores como “sábio”, “genial,” “másculo expoente da ciência” e “norte-americano”, 

Jorge Amado faz da personagem James D. Levenson o grande anunciador da “boa-nova” 

archanjiana , aquele que canalizará inúmeras estratégias na legitimação de um determinado 

saber sobre Pedro Archanjo que, segundo afirma, é “um homem notável, de ideias profundas 

e generosas, um criador de humanismo” (T.M. p. 14) de quem teve notícias lendo os seus 

livros descobertos na “biblioteca da Colúmbia, em pesquisas recente sobre a vida dos povos 

tropicais” (T.M.,p.18).  

Ironicamente iniciado com esse viés, Tenda dos milagres demonstra que partirá da 

“eficiente” mediação de um catedrático norte-americano – ao mesmo tempo divulgador e 

patrocinador – a visibilidade do antropólogo brasileiro e que se não existindo tal atuação, 

Pedro Archanjo estaria consolidado, tanto nos meios acadêmicos conservadores, como nos 

circuitos culturais canônicos e tradicionais, ao anonimato. Logo, é James D. Levenson, 

enquanto “patrono’ e “avalista”, num breve parêntese póstumo e laudatório, que principia “a 

glória de Pedro Archanjo” posicionando essa personagem enquanto mensagem a ser inserida 

nas fronteiras da semiosfera das letras acadêmicas.  

Apresentada em maiores detalhes no segundo capítulo do romance – Da chegada ao 

Brasil do sábio norte-americano (T.M.,p. 11), e sob um foco narrativo em terceira, a chegada 

do “professor da Columbia University, Prêmio Nobel de Ciência, tudo isso e, como se não 

bastasse, norte-americano” (T.M., p. 16) James D. Levenson, para ministrar cinco 

conferências na cidade do Rio de Janeiro e, posteriormente, passar dois dias na cidade de 

Salvador, onde encontraria os reais motivos de sua vinda ao Brasil: “conhecer a cidade onde 

viveu Pedro Archanjo” (T.M. p.14) “vosso grande compatriota” (T.M. p.18), é uma 

passagem decisiva para o romance, porque, conforme dissemos, é essa chegada, entremeada 

pela repercussão junto à imprensa, a ponte e o rastro que ligará a instituição acadêmica, a 

própria imprensa e a alta sociedade a Pedro Archanjo: (T.M. p.18), desta feita alavancado 

enquanto referencial teórico digno de ser demarcado, divulgado, reconhecido.  

Ao que parece, quando atribui o conhecimento de Archanjo, sua divulgação e 

popularidade, vinte cinco anos após a sua morte, às intermediações acionadas pela imagem 

do professor norte-americano, Jorge Amado ratifica a crítica ao completo sectarismo 

acadêmico local que bebe na fonte do manancial teórico importado, como verdade inconteste 
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e relega ao anonimato os conhecimentos regionais, porquanto bastou “uma única entrevista 

de um estrangeiro” para pôr “em movimento toda imprensa e a matilha dos intelectuais a 

farejar o os livros, a fuçar a memória do ignorado baiano”(T.M. p. 19). 

Interessante situar que na própria montagem da anunciação proferida por de D. 

Levenson, da qual se desencadeia uma verdadeira “febre” em busca de detalhes sobre Pedro 

Archanjo, Jorge Amado apresenta as pistas para visualização das estratégias utilizadas pela 

academia para a materialização dessa mensagem, pois ao priorizar, na fala de D. Levenson 

sobre Pedro Archanjo, formas verbais flexionadas no passado – “trabalhou” e “viveu” –

direciona as ações desses recentes pesquisadores ao pretérito archanjiano, fazendo com a 

seleção de traços eleitos como tradicionais e pertinentes seja colhida em um passado 

archanjiano ontológico e cristalizado, quiçá , depositado nas estantes e nos compêndios 

consagrados pela academia – como sugere o fragmento em que o jornalista Ápio Correia 

que, na caça a esse autor, dirige-se à Biblioteca Nacional e, posteriormente,  

 

 

O corre-corre dos jornalistas, até descobrirem o professor Ramos, eminente 

por vários títulos e agora por conhecer a obra do tal Archanjo, cujo valor 

mais de uma vez afirmara e exaltara em artigos nas revistas especializadas, 

infelizmente de quase nenhuma circulação e menor leitura (T.M., p. 18).  

 

 

Ou seja, a partir desses percursos revelados, Jorge Amado nos diz que a história de 

Pedro Archanjo, contada pela academia, será divulgada pelos compêndios das autorizadas 

bibliotecas, ou mencionadas por catedráticos professores e com isso, teatraliza um alerta 

para a necessidade que cada sistema possui de modelizar os repertórios dentro do seu regime 

de atuação.   

Em continuidade ao veio crítico, em relação aos meandros que circulam e interpelam 

a mediação institucional-acadêmica, a primeira caracterização de James D. Levenson aponta 

para personificação do inacessível sinalizador da mensagem sobre Archanjo, aparecendo em 

páginas seguintes também como o tradutor dos seus textos para o público norte-americano, 

além de personificar um mecanismo difusor das obras do escritor baiano para o mundo, 

atribuindo-se a ele, num plano eivado de ironias, a interferência de transformar o bedel da 

Faculdade de Medicina em renomado professor, ou seja, violentando a imagem para 

reterritorializá-la nos parâmetros do seu universo demarcador, sendo D.Levenson o 

articulador das forças mobilizadora na formação de um novo Pedro Archanjo, como também 
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pela designação do protagonista enquanto alvo alavancado como esse “próprio”, de que nos 

fala Certeau (1998). 

Caberá também a Levenson, por razões alheias ao academicismo e à própria ciência, 

consoante demonstraremos mais adiante – “patrocinar” o pesquisador, misto de jornalista e 

poeta Fausto Pena, escalonando-o enquanto “soldado” e “militante” para, na estrutura 

textual, transmitir boa parte da história de Archanjo e dar os detalhes muitas vezes escusos 

sobre a composição de sua “pós-história”. Ou seja, se D. Levenson soergue Pedro Archanjo 

e o avaliza enquanto mensagem, caberá ao narrador Fausto Pena, “encarregado” e “porta-

voz”, num primeiro plano, de abrir o coro de narradores-mediadores, materializando a 

imagem de Archanjo numa pesquisa, posteriormente transformada em livro (o livro que o 

leitor tem nas mãos?) e sobre quem se estrutura parte do enredo. 

Mas, se no segundo capítulo há um visível destaque para o total desconhecimento da 

imprensa, da academia e da alta sociedade em relação à personagem – “Quem é esse tal 

Pedro Archanjo, do qual nunca se ouviu falar? – interrogavam-se os jornalistas, 

boquiabertos” (T.M.,p.18) – é portanto, por este caminho, que o narrador, em terceira pessoa, 

chama a atenção para o achado jornalístico de um “certo professor Ramos, reconhecido por 

seus inúmeros títulos e agora por mostrar-se como um dos únicos conhecedores de Pedro 

Archanjo” (T.M. p. 18), a recente celebridade que, pelo aval do estudioso estrangeiro e pelas 

lentes extravagantes da imprensa, por essas alturas, é tido como eminente etnólogo e 

antropólogo brasileiro. 

 Com essa espécie de enjambement, a configuração romanesca encadeia-se às ações 

do capítulo seguinte sem deixar de acrescentar uma possível ambiguidade, porque agora os 

relatos sobre a vida de Archanjo, aprofundados como reminiscências biográficas, transitarão 

no que toca à autoria, já que tanto podem ser lidos como o resultado da pesquisa de Fausto 

Pena, editorada e comercializada por Dmeval Chaves, sabidório livreiro e editor; como 

também podem ser atribuídos à entrevista do professor Ramos53, exímio conhecedor da vida 

e da obra archanjianas.  

Na superfície textual, entre os muitos interditos e suposições acomodados nas 

entrelinhas, somam-se as poucas informações sobre Archanjo àquelas que apresentam os 

detalhes mencionados pelo professor Ramos. Estas resumem-se a atestar a grandeza 

                                                           
53 Sobre a nomenclatura e a função dessa personagem em especial, Ana Maria Machado percebe uma rota 

que pode conduzir a uma possível homenagem de Amado ao professor etnólogo, antropólogo e psiquiatra 

alagoano Arthur Ramos falecido em 1949.  
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intelectual de suas obras e a falta de reconhecimento enquanto em vida, mesmo tendo 

recebido o aval de alguns acadêmicos sob a forma de “prefácios, notas de pé de página, 

explicações”. Também, é pela menção desta personagem que os leitores têm os primeiros 

contatos com a caracterização de Pedro Archanjo, uma vez que a recusa dada por editores à 

publicação de suas obras centra-se no fato de serem vistas, segundo Ramos, como meras 

“baboseiras de um negro bêbado. Bêbado e subversivo” (T.M., p.18).  

Desvendando essas nuances típicas da inserção no sistema acadêmico, sem 

excessivos pormenores, limitando-se a total abstração, Tenda dos milagres nos faz ver que 

as estratégias utilizadas pela academia encarregam-se principalmente de apresentar 

Archanjo como um autor de quatro livros de edições esgotados, tendo em vista a tímida 

tiragem de seus exemplares, quase todos impressos na tipografia do amigo Lídio Corró e que 

vem ao conhecimento da imprensa por intermédio do professor Azevedo, em cuja entrevista 

para o jornal A Tarde lança as bases para que ensaios, artigos e crônicas acadêmicas, 

tematizando Pedro Archanjo, fossem multiplicados. Como escritor, deixará como herança: 

A vida popular na Bahia, Influências africanas nos costumes da Bahia, Apontamentos sobre 

a mestiçagem da vida baiana e o último volume: A Culinária Baiana – suas origens e 

preceitos. 

Essa expansão ficará ainda mais clara a partir da página quarenta e oito, em que Jorge 

Amado apresenta ao leitor, sob o viés ácido da crítica condensada no título Onde se trata de 

gente ilustre e fina, intelectuais de alta categoria, em geral sabidíssimos (T.M., p.48), o 

emaranhado de situações desenvolvidas tanto pela intelectualidade como pela imprensa, na 

tentativa de demonstrar familiaridade com a figura laureada pelo “sábio” americano, de 

forma que: 

 

 
As páginas das gazetas, os microfones das rádios, as câmaras de tevê são 

postas a serviço da memória e da obra do baiano até então desconhecido – 

de súbito celebridade internacional. Reportagens, entrevistas, 

pronunciamentos dos bambambãs da cultura, artigos nos suplementos 

domingueiros, crônicas, mesas-redondas nos programas de maior 

audiência (T.M., p. 48). 

 

 

Aqui, a narrativa nos mostra que o âmbito mediador se estende dos registros 

acadêmicos preliminares, ainda concedidos por James D. Levenson, pelo professor Ramos 

e pelo professor Azevedo, para uma poderosa rede de atuação.  
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Esta engrenagem põe em evidência os mecanismos mediadores, a divulgação e a 

circulação de mensagens em toda sua logística, de maneira que o alvoroço proveniente do 

total despreparo das instituições locais a respeito do compatriota é contraposto à corrida 

dessa nova leva de receptores agora produtores:  

 

 

de súbito, não só os jornalistas mas os poderes públicos, a Universidade, 

os intelectuais, o Instituto, a Academia, a Faculdade de Medicina, os 

poetas, os professores, os estudantes, a classe teatral, a numerosa falange 

da etnologia e da antropologia, o Centro de Estudos Folclóricos, a turma 

do turismo e outros desocupados, todos se deram conta de que possuíamos 

um grande homem, um autor ilustre, e o desconhecíamos, não lhe dávamos 

serventia sequer em discursos, relegando-os ao anonimato mais completo, 

sem nenhuma promoção (T.M., p.20). 

 

 

E, se a pesquisa de Fausto Pena, quiçá transformada em livro, contará a vida de Pedro 

Archanjo até a sua morte, as transmissões assumidas por essa rede de mediadores 

acadêmicos, a partir da propositura de James D. Levenson, tratarão de restituir-lhe e 

disseminá-lo em outras tantas, recompostas e estratégicas, personificações condensadas nos 

quatro subgrupos do capítulo cinco. Nessa parte Jorge Amado sequencia a crítica às 

estratégias políticas inerente ao sistema acadêmico-científico, tratando como sintoma de 

desmascarada ironia a falta de humildade, a incapacidade de assumir a própria ignorância 

em se tratando da personalidade archanjiana, posta em cena pelo “prócer” americano, uma 

vez que, de imediato, ninguém “pudera prever a existência de tão grande número de 

discípulos de Pedro Archanjo, verdadeiro batalhão” (T.M.,p.49), reapropriando-se dos 

vestígios preconizados por Levenson, transmitindo-os através de aulas, seminários, ensaios, 

debates e uma infinidade de conferências. Conforme nos fala o texto:  

 

 

Surpreendentemente, descobriu-se que cada um dos nossos maiores 

talentos havia trombeteado, há longo tempo e por todos os meios, o 

inestimável valor da obra de máster Pedro (até o promoveram de bedel da 

Faculdade de Medicina a máster da Universidade), ante a ignominiosa 

indiferença dos colegas. Lendo-os, tinha-se a impressão de que o nome e 

os livros de Archanjo jamais se encontraram na obscuridade e no 

anonimato, de onde os foram retirar as citações de Levenson, e sim, em 

permanente evidência e brilho [...] (T.M., p. 48) 

 

 

 Não obstante esse multiplicar de mediadores, integrantes e representantes da 

organização acadêmica, com os epítetos irônicos de “gente fina e ilustre” “intelectuais de 



128 

 

fina categoria”, a narrativa destaca que muito pouco se aproveitou das mensagens produzidas 

por esses pares, denunciando pois, o oportunismo de certos autores em tentar vestir Archanjo 

numa espécie de “camisa-de-força acadêmico-científica”, tecida com os fios das teorias por 

ocasião em vigor e que amarravam Archanjo a um determinado perfil, limitando-o. De válido 

contudo, discorre sobre as materializações impetradas pelo professor Azevedo, em “extensa 

entrevista concedida para o jornal A Tarde”, como a “fonte principal em que beberam os 

signatários dos brilhantes artigos”, (T.M., p. 49), ensaios e conferências, e ainda, a crônica 

do literato e colunista Guerra, como a transmissão archanjiana que denuncia os “inúmeros 

plágios a que vinha sendo vítima uma das obras do mestre, a única a obter certa divulgação 

quando exposta nas montras das livrarias há mais de trinta anos” (T.M., p. 50).  

 Sem esquecer de pôr em descoberto a necessidade de adequações às regras 

delimitadoras do sistema universitário, o enredo de Tenda dos milagres dá notícia das 

resenhas e dos artigos produzidos, das entrevistas, ou seja, dos “suportes” alavancados 

enquanto estratégias validadoras de um protagonista reconstruído. Todas essas performances 

intentam recuperar a figura de um Pedro Archanjo enquanto tradicionalidade obscurecida, 

esquecida, que necessariamente, precisa ser rememorada. Para o sucesso dessa 

reapropriação, o romance escolhe desvendar as engrenagens da própria pesquisa, liderada 

por Fausto Pena, das entrevistas dos professores Ramos e Azevedo, as últimas, as atividades 

que resgatarão uma tradicional e, por assim dizer, “recortada” imagem archanjiana, para que, 

através dela, celebre-se o homem-mito enquanto imutabilidade válida, donde sobrevém a 

busca de fontes fidedignas, em lugares apropriados à conservação dessa herança.  

 Inextrincavelmente interligada às transmissões patrocinadas pela imprensa, a 

organização de um seminário especial sobre Pedro Archanjo, a se realizar no mês de 

aniversário do seu nascimento, sob a batuta das Faculdades de Filosofia e de Medicina, da 

Secretaria de Turismo e do professor Calazans, será outra contribuição estratégica para 

resgatar as obras e a mensagem archanjiana enquanto exemplares antisectarismo e que, 

conforme demonstraremos, fora frustrada pela intervenção de interpelações ao sistema 

acadêmico, a proporção que os vestígios de Archanjo, transmitidos pelo seminário, iriam de 

encontro aos interesses econômicos e políticos de então irrevogáveis no contexto de então.  

E, se “a transmissão faz-se geograficamente, procura ocupar o espaço, toma a forma 

de trajetos e influências, mas é para fazer história em melhores condições (o duro desejo de 

durar usando de todos os recursos).” (DEBRAY, 2000, p. 16), também a violência e 

modificações a que estão sujeitas as mensagens, interfaceadas por um complexo emaranhado 
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de determinantes, é exposta em Tenda dos milagres, sobretudo quando Jorge Amado nos faz 

pensar nas difíceis separações entre essas esferas em circulação no polissistema literário, à 

medida em que tanto a divulgação como o suporte, as redes de interesse e a própria 

instituição, componentes indispensáveis para visibilidade de qualquer ideia, são por ele, 

problematizadas.  

Conforme Debray (2000, p. 23), “transmitir é organizar, portanto, fazer território: 

solidificar um conjunto, traçar fronteiras, defender e expulsar” e, na narrativa, a tentativa de 

se modelizar a imagem de Pedro Archanjo estará ligada aos interesses de reterritorializá-lo 

nos padrões de cada sistema em que o protagonista será inserido. E, para que essa 

“remodelagem” seja eficaz é importante que se unam forças materiais e organizações 

institucionais a fim de divulgá-la e projetá-la, como fizera a universidade, convidada a dar 

esse tônus no texto em análise.   

 
 
Fausto Pena: a tática 

 

 

Se a apresentação de Pedro Archanjo, enquanto “próprio” e tradicional antropólogo, 

é a estratégia balizada pela instituição acadêmica, a divulgação da pesquisa sobre a vida 

desse protagonista desempenhada por Fausto Pena é o contraponto formulado por Amado 

para denotar as manipulações e restrições operadas pelos mediadores situados no ápice da 

hierarquia institucional: 

 

 

Encontrarão os leitores, nas páginas que se seguem, o resultado de minha 

pesquisa em torno da vida e da obra de Pedro Archanjo. Este trabalho foi-

me encomendado pelo grande James D. Levenson, e pago em dólares. 

Impõem-se alguns esclarecimentos preliminares, pois tal assunto resultou, 

do começo ao fim, um tanto absurdo, insensato jogo de equívocos (T.M, p. 

6) 

 

 

Conforme afirmamos, a configuração de Tenda dos milagres erige-se numa cadeia 

sincrônica de mediações e pela ação de um desses mediadores, em especial de Fausto Pena, 

o leitor se apropriará de dados relevantes sobre a história de Pedro Archanjo, evidenciará as 

múltiplas relações que determinaram o sucesso e/ou o fracasso de sua “encomendada” 

pesquisa acadêmica, posteriormente transformada em espetáculo teatral não encenado e, por 
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pura falta de opção, em livro: materialização possível, consoante explicações fornecidas no 

capítulo inicial da trama. 

Dando ênfase a essa tríade, em cujo cerne a figura do narrador enquanto ponte é 

projetada, perceberemos que a composição de Tenda dos milagres Jorge Amado replica uma 

atitude já efetuada em textos anteriores. Condensadas em seis dos dezesseis capítulos 

narrados, a intervenção do narrador Fausto Pena para o esclarecimento de fatos, ou mesmo 

para desempenhar uma espécie de “desabafo” endereçado ao leitor em virtude do não 

aproveitamento dos seus dados pelo estudioso americano, apresenta-se enquanto reflexão 

responsiva estabelecida entre o narrador-personagem e o público.  

Por outro lado, esses mesmos intervalos põem em cena tanto as peças como as regras 

do jogo da produção, da publicação e da editoração dos textos, e sobretudo, deixa opacos os 

mecanismos de funcionamento das materializações acadêmicas – quase sempre balizadas 

pela obediência ao cânone e à recuperação das supostas tradições – as suas imbricações com 

o mercado, com as instituições de patronagem e com os interesses escusos que as permeiam. 

No fragmento a seguir, por exemplo, Fausto Pena expressa toda essa complexa rede 

de inter-relação enfatizando os fatores que extrapolam o texto acadêmico que produz, mas 

que são fundamentais para sua projeção: 

 

 

É óbvio que o talento e o saber não bastam para assegurar o êxito, a vitória 

nas letras, nas artes, na ciência. Difícil é a luta de um jovem pela 

notoriedade, áspero seu caminho. [...]. Para obter-se pequeno aplauso, 

nome nas colunas, citação em jornais e revistas, vasqueiros bafejos do 

sucesso, paga-se alto preço em compromissos, hipocrisias, silêncios, 

omissões – digamos de uma vez a palavra: baixezas. Quem se nega a 

pagar? Entre os colegas da sociologia e musas, antropologia e ficção, e 

etnologia e crítica, não sei de nenhum que tenha regateado (T.M., p. 283). 

 

 

Por esse curso, o texto amadiano aprofunda-se em ironizar à suposta abstração com 

que se deseja fundamentar as estratégias acadêmicas, construindo um parêntese para melhor 

esclarecer os reais motivos da contratação do narrador/pesquisador, imiscuindo-se, portanto, 

em novas relações entre Fausto Pena e James D. Levenson, desta feita, intermediadas por 

Ana Mercedes, jornalista do Diário de Manhã, noiva de Fausto Pena e amante de Levenson 

durante a estada do americano na Bahia. Conforme o próprio narrador anuncia, num viés 

ressentido e metonimicamente personificado em seu nome e sobrenome:  
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Cheguei a Levenson pelas mãos de Ana Mercedes, autêntico valor da 

jovem poesia, hoje dedicada por completo à música popular brasileira, 

redatora na época de um matutino local e encarregada de cobrir a curta 

estada do sábio em nossa cidade. Tão bem cumpriu o mandato de seu 

diretor, que se fez inseparável do americano, acompanhante e intérprete dia 

e noite (T.M., p. 9). 

 

 

Assim, a motivação para o exercício do pesquisador e as condições mercadológicas 

que a determinam, segundo Fausto Pena “paga em dólares” (T.M., p.6), evidenciam-se no 

texto de Amado, bem como os esclarecimentos sobre os reais interesses do professor e 

“sábio”: manter Fausto Pena, o “noivo”, distante de Ana Mercedes, durante a sua 

permanência em Salvador: 

 

 

Viera por dois dias, ficará três – três dias e três noites e guardava da rápida 

estada uma ideia poética e absurda: Archanjo era um bruxo, disso se dera 

conta, e inventara aquela moça para ele, Levenson, com fim de lhe provar 

ao vivo tudo quanto escrevera. Como era mesmo o nome dela? Ann, 

acolhedora e impávida – e com o idiota do noivo a tiracolo (T.M. p. 60). 

 

 

Por esse prisma, na realização da pesquisa, futuramente transformada em livro, 

cruzam-se uma variedade de interesses não negligenciados na construção do texto de Jorge 

Amado que, do contrário, faz questão de opacizá-los numa projeção eivada de ironias. 

Destarte, é válido salientar que as chaves para se desvelar os primeiros movimentos 

mediadores, posteriormente desencadeados no suporte livro, dos quais nascerá uma imagem 

caleidoscópica de Pedro Archanjo, só serão oferecidas ao leitor na quarta parte do quinto 

capítulo quando de D. Levenson, já distante da Bahia, relembra os dias de regalo ao lado da 

moça e o contexto no qual contratara Fausto Pena: 

 

 

 – Quem é aquele tipo soturno que nos segue por toda parte? Um admirador 

ou um policial, um policia? – perguntou o sábio, conhecedor dos hábitos 

dos países subdesenvolvidos e de suas ditaduras, apontando o poeta Fausto 

Pena, sombra de seus passos. 

 – Aquele – Riu Ana, com desplante. – É meu noivo... Por falar nisso, você 

não disse que deseja contratar alguém para recolher dados sobre Pedro 

Archanjo? Pois ele é a pessoa indicada. É sociólogo e poeta, tem talento e 

tempo disponível, 

 – Se ele garantir que começa a trabalhar agora mesmo e nos deixa em paz, 

pode se considerar contratado (T.M., p. 62). 
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As palavras desse narrador, coletadas do capítulo oito – Filosofando sobre o talento 

e o sucesso, despede-se Fausto Pena: já era tempo (T.M., p. 283) – constituem-se recortes 

relevantes para observar o traço irônico com que Jorge Amado desnuda os mecanismos 

interpeladores da pesquisa acadêmica, ao mesmo tempo em que situa a mensagem canônica 

nessa rede de relações.  

O enfoque dado por Amado a essas interferências negadas e tantas vezes veladas do 

sistema acadêmico, é, portanto, destacado nas confissões de Fausto Pena. Fruto dessas 

agruras e negativas, a suposição de que o livro a ser lido, tematizando a história de Pedro 

Archanjo, é a possível materialização tática por ele encontrada para a divulgação da pesquisa 

realizada pelo Bacharel em Ciências Sociais: atividade remunerada”, por James D. 

Levenson, mas não levada a sério pelo “sábio”.  

Isto posto, é através do mediador Fausto Pena que o leitor tem acesso tanto a algumas 

informações sobre Pedro Archanjo – consoante o narrador, imprecisas e muito confusas –

como às singularizações demarcadoras do romance, fazendo com que parte dele seja 

dedicado às estratégicas mediações assumidas pelo discurso acadêmico oficializado e parte, 

à pesquisa: a tática que encontra nos livreiros e comercializadores informais o espaço para 

burlar os lugares oficiais. Logo, as engrenagens do discurso acadêmico, sob o rótulo de 

pesquisa científica e sob o aval de um professor americano, materializam Pedro Archanjo 

enquanto ideia, de maneira que as duas figuras iniciais: James D. Levenson e Fausto Pena, 

respeitando-se as devidas hierarquias, assumem a função de trazê-lo como vestígio 

estratégico e vestígio tático a ser recuperado no seu país que quase completamente o 

desconhecia.  

Sobre este ângulo, no capítulo sete, o leitor toma conhecimento de que antes de 

publicar como livro, os dados sobre Pedro Archanjo colhidos por Pena foram oferecidos ao 

dono do Jornal da Cidade, Dr. Zezinho que, com uma leitura rápida no material, constata 

ser mais válido comprar o silêncio do pesquisador do que utilizar as suas considerações nas 

páginas do diário.  

 

 

Isto é exatamente o que não quero: essa falta de respeito com um grande 

homem, om um grande espírito superior. Esse achincalhe, essa 

apequenamento da figura de Archanjo. Não admito! Se lhe comparamos 

essas laudas de tagarelices e maledicências é exatamente para pô-las fora, 

para que não sejam usadas e não se maculem a imagem de Pedro Archanjo. 

Meu caro Fausto, pense nas crianças das escolas (T.M., p, 101).   
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As impressões do diretor jornalístico são importantes porque demonstram o quanto 

Jorge Amado, em Tenda dos milagres, reflete sobre o transporte de uma ideia, sobre as 

implicações políticas e históricas em que estão submersas as relações de transmissão. E, se 

os vestígios archanjianos, coletados por Fausto, são considerados como inapropriados às 

configurações estratégicas transmissivas que os jornais desejam soerguer, resta ao 

pesquisador-mediador, sociólogo e poeta, a “comercialização” de seus dados com um 

livreiro e editor, erigindo-se essa ação enquanto mediação tática perpetrada nas brechas dos 

espaços oficiais. 

 Em síntese, podemos dizer, que as mediações outorgadas pela academia caminham 

em duas frentes: a primeira, ironicamente descrita na pauta de um passado glorioso, 

esquecido e imutável, em que Pedro Archanjo é percebido pelo viés romântico da tradição, 

com fulcro para suas origens, abstraído e recortado para figurara em resenhas, livros, 

traduções e seminários, outorgados por mediadores hierarquicamente autorizados; a 

segunda, condensada na pesquisa biográfica de Fausto Pena que não logrando êxito para 

adentrar nesse sistema hierárquico-acadêmico, mesmo sendo um dos seus “soldados”, 

assume a função tática de se transformar em livro posto em circulação por vias não 

tradicionais, quem sabe? “O próprio livro que o leitor tem nas mãos”, como bem observa 

Ana Maria Machado (2010), sendo pois, o caminho do consumo o espaço por ele encontrado 

para “driblar” as engrenagens do sistema de visibilidade das obras, assim como fizera há 

tempos o protagonista Pedro Archanjo e, nas entrelinhas do sistema literário, o próprio Jorge 

Amado.  

 

 

 “Glória jornalística de Pedro Archanjo”54:  

 

 

Diferentemente do que ocorrera nas materializações postas em cena pela organização 

acadêmica, as mediações em cujo centro esteja a imprensa, projetarão o reencenar de 

Archanjo para o contemporâneo contextual romanesco, canalizando seus esforços não para 

erigir o monumento com base no passado e nem na versão de Archanjo enquanto mônada, 

mas sim utilizando-se do perfil archanjiano como vestígio e mero traço a ser projetado no 

presente da narrativa, ao gosto da técnica e dos dispositivos então em vigor. 

                                                           
54 Fala da personagem Fausto Pena retirada do romance em foco.  
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Em nítida retomada ao que realizara em romances anteriores55, a participação da 

imprensa é também decisiva para o enredo de Tenda dos milagres, principalmente pela 

contribuição dessas instituições na transmissão de Pedro Archanjo pelos/para os meios de 

“massa”, atividades exponenciadas, ao mesmo tempo em que Jorge Amado estabelece a 

aproximação dessas instituições com a popularização que se deseja imprimir ao protagonista, 

fato verificável pela preocupação em demonstrar como as matérias produzidas por elas 

estarão condicionadas às exigências e às afinidades eletivas do grande público.  

E se Jorge Amado fora duramente criticado por obedecer, conforme algumas leituras, 

aos ditames da “Indústria Cultural”, as mediações desenvolvidas pelos jornais componentes 

da trama de Tenda dos milagres surgem como a oportunidade de ironizar essa suposta 

regulação de procedimentos, demonstrando, por fim, certo exagero dos meios de 

comunicação ditos de “massa”, ao tentar enformar e “manipular” Pedro Archanjo, a fim de 

que assuma os padrões específicos e harmônicos, um caráter homogêneo, monumento 

adequado à modelagem instransponível dos ditames técnicos, ou seja, como um resultado 

unidirecional massivo e estrategicamente configurado. 

Entendemos que com essa ironia, sinalizada pela titulação dos próprios capítulos, a 

organização dessas mediações é revelada. Por esse desvendar, Jorge Amado depõe contra 

posicionamentos apocalípticos (ECO, 2006), em relação aos dispositivos de massa, ao 

apresentar sempre uma saída criativa que desenquadra as submissões e as determinações 

com que esse conceito procurava explicar as novíssimas “recomposições do social” 

desenvolvidas no instante em que os meios técnicos imprimem imprevisíveis formas de 

produção, recepção, apropriação. 

 Na interface desses questionamentos, resta-nos analisar como Jorge Amado, em 

Tenda dos milagres, articula os mecanismos coletivizados pelos mediadores da imprensa, 

com ênfase principalmente ao médium jornal, projetado pelo presente da narrativa como o 

principal veículo transmissor das novas formas materializadoras de Pedro Archanjo, 

principalmente por perceber que as materializações jornalísticas do protagonistas são úteis 

ao denotar uma recuperação memorialística de Archanjo, enquanto texto que conserva algo 

do passado, sem contudo, isentar-se de uma reconfigura-se em processamentos mais 

“abertos” às dinâmicas tecno-políticas do presente.  

                                                           
55 Sinalizamos aqui para a recorrência de gazetas e jornais, agências publicitárias e outras instituições 

mediadoras, caracterizadas como aliadas à Indústria Cultural, como contextos preponderantes nos livros de 

Amado. Capitães da areia, por exemplo, tem como preâmbulo as notícias veiculadas nos jornais de Salvador 

sobre o bando infrator, O sumiço da santa, fala-nos de um documentário televisivo.  
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 Em que pesem algumas alusões aos canais de TV – presentificadas nos capítulos 

iniciais de Tenda dos milagres – a imprensa jornalística, ou seja, o médium que se estrutura 

em semantização escrita, é aquele que opera em maior evidência no texto em foco, sendo 

pois, a instituição a projetar a imagem archanjiana para o presente da narrativa, adequando-

a aos paradigmas de sua sintaxe, desprezando as informações causadoras de algum tipo de 

interferência em sua divulgação. Por meio dessa abordagem, o texto mostra-se basilar para 

pensar como os vestígios são confrontados frente à técnica, o suporte e às estratégias 

políticas essenciais à sua perenização.  

 Um dos momentos essenciais na projeção da imprensa jornalística deve ser buscado 

justamente na falta de interesse que alguns repórteres apresentam pela recuperação 

memorialística de muitos mediadores que com Archanjo conviveram, posto que não passem 

de:  

 

 

Depoimentos medrosos, testemunhas acanhadas ante os jornalistas de 

opressora exigência, ávidos de detalhes sensacionais, de sexo devassado e 

triste, de violência pela violência; memórias de um tempo e de uma gente 

sem encantos para a imprensa do mundo-cão. Um tempo e uma gente ainda 

próximos no calendário mas tão distantes nos hábitos, nos sentimentos, no 

estilo de vida (T.M., p. 63). 

 

 

 Assim, a primeira observação que o texto amadiano desvela em relação aos 

mecanismos de organização da imprensa é a eleição daquilo que será processado entre o 

passado e o presente e, por seu intermédio, o que fará o “futuro” de Pedro Archanjo, 

materializado em novos suportes técnicos, capazes de circular em dispositivos válidos na 

contemporaneidade narrada.  

A cobertura realizada pelo Jornal da Cidade, por exemplo, operará um renascimento 

para o protagonista Pedro Archanjo num quantitativo de público em muito distantes do seleto 

grupo acadêmico. Ou seja, caberá a imprensa avançar do Archanjo enquanto tradição a ser 

recuperada, ao Archanjo como instrução a ser incorporada em novas estratégias facilitadoras 

de sua popularidade. E se a perspectiva acadêmica centrava-se na exaltação dos seus textos 

como ícone memorialístico digno de serem reencenados, a ação da imprensa, com o aval de 

seu séquito de mediadores, levará em conta atividades disseminadoras de outro Archanjo em 

sintonia com as interpelações tecnopolíticas do momento inseridas numa lógica 

polissistemística mais declarada.  
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Apesar de figurar na narrativa desde as primeiras páginas, mesmo porque a presença 

de uma cobertura jornalística mostra-se como um dos fatores definitivos para interligar 

Fausto Pena a James D. Levenson, pela mediação da jornalista Ana Mercedes e, mesmo 

descrevendo nos dois capítulos iniciais as agruras da imprensa em busca de notícias 

relevantes sobre o ilustre desconhecido, apenas na terceira parte do capítulo cinco Jorge 

Amado arregimenta uma discussão sobre as decisões e imprecisões experimentadas por esta 

instituição na reapropriação de Pedro Archanjo, bem como dos enfrentamentos a que as 

gazetas locais são submetidas quando tentam “fabricar” um perfil archanjiano que seja a um 

só tempo: “verdadeiro”, “consistente” e, mais do que tudo, “inédito”.  

Sobre isso, um lance posto a descoberto por Tenda dos milagres é a emergência de 

pautas e da própria concorrência entre as gazetas na conquista de um público fiel. Através 

dele, questões que vão das problemáticas salarias até a tessitura inter-relacional de interesses 

na escolha do temário, da execução à publicação das reportagens, são visualizadas:  

 

 

Vinha o doutor Zezinho Pinto do almoço mensal onde os três magnatas da 

imprensa baiana, senhores dos diários de Salvador, acertavam seus 

relógios. Amigos de longa data, [...], gozavam-se uns aos outros, 

comentando as gafes das respectivas folhas. Naquele dia a vítima fora o 

doutor Zezinho, a propósito da pobre cobertura oferecida pelo Jornal da 

Cidade ao grande assunto em pauta: Pedro Archanjo. Uma redação com 

tantos talentos, a flor da intelectualidade, e no entanto as matérias sobre o 

momentoso tema ficavam longe dos êxitos de A Tarde – a entrevista do 

professor Azevedo, para citar um único exemplo – e dos do Diário da 

Manhã, com suplemento especial – Archanjo da Bahia –, sem recordar 

sequer as declarações exclusivas de Levenson concedidas a Ana Mercedes, 

transcritas pela imprensa do Rio e de São Paulo, de Porto Alegre, do Recife 

(T.M., p. 53).   

 

 

No fragmento anterior, por exemplo, a dinâmica dessas mediações como elementos 

preponderantes no desenvolver da mensagem fica evidente. As explicações do narrador são 

contextualizadas na figura de Dr. Zezinho Pinto, diretor do Jornal da Cidade que, a par do 

significativo pagamento aos “moços da redação”, não obtivera a audiência necessária à 

cobertura do seu jornal sobre a mais recente celebridade: Pedro Archanjo. 

Sobre essa situação, o capítulo sexto expõe detalhadamente a descrição do que fora 

promovido pelos jornais: A Tarde, Jornal da Cidade e Diário da Manhã, em cujo centro 

estão as matérias e as informações de fácil apreensão sobre Pedro Archanjo, de agora em 

diante, manchete e furo de reportagem. Tais descrições levam o leitor a tomar conhecimento 

das interferências a que essa mensagem é submetida, haja vista as conjunturas técnicas e 
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políticas desse médium o que, na narrativa, desencadeará novas faces de Archanjo. E se a 

alteração é a outra face da conservação (DEBRAY, 2000), é relevante apontar o quanto cada 

órgão estabelece um recorte do protagonista, adequando-a aos seus reais interesses, postos a 

nu pelo romance de Amado.  

Dessa forma, as minúcias da concorrência, o espírito de mercado, e a necessidade de 

se fazer consumir enquanto produto agendam as preocupações do diretor e dono do Jornal 

da Cidade fazendo com que das informações colhidas em conversa com Major Damião, um 

dos únicos contemporâneos de Archanjo ainda com vida, doutor Zezinho Pinto tome 

conhecimento de alguns fatos inéditos ou não percebidos pelas gazetas concorrentes e que 

se apresentam como trampolim para a imagem de Archanjo que se almeja construir. A 

descoberta de que, no ano de sessenta e oito, o presente da narrativa, mais precisamente no 

dia dezoito dezembro, Archanjo faria, se vivo, cem anos, é o elemento encontrado pelo 

proprietário do jornal para motivar a celebração do Centenário de Pedro Archanjo e do qual 

um evento extraordinário surgirá como um desdobramento da personagem principal:  

 

 

O centenário, Major, vamos comemorar o durante o ano inteiro a começar 

de amanhã. Para terminar na data de nascimento, com uma grande 

solenidade. [...]. O Jornal da Cidade vai patrocinar as comemorações do 

centenário do imortal Archanjo, [...], vamos fazer uma reunião ainda hoje, 

vamos lançar a maior promoção dos últimos tempos, em grande estilo. 

Convocaremos o governo, a Universidade com a Escola de Medicina à 

frente, O Instituto Histórico, a academia de Letras, o Centro de Estudos 

Folclóricos, os bancos, o comércio, a indústria, organizaremos uma 

comissão de honra, traremos gente do Rio. Ah! Vamos botar essas 

gazetinhas no chinelo, vamos mostrar como se faz um jornal. (T.M., p. 58).  

 

 

A par desses dados, a narrativa demonstrará as estratégias assumidas pela imprensa 

na montagem de uma rede de difusão sobre Pedro Archanjo, tornando-o “apetecível” aos 

mais variados dispositivos de propagação, bem como aos mais diversificados públicos. E, 

por meio desse jogo de interesses e intermediações, Amado fundamenta a sua ironia em 

relação à organização material necessária para se concretizar a transposição de Archanjo que 

vai do desconhecimento ao estrelato, do esquecimento à espetacularização.  

Nos estudos sobre a transmissão, Régis Debray esclarece que para uma ideia ser 

transmitida é necessária a união de dois eixos indispensáveis e complementares. Um que 

corresponde à matéria organizada, difundida em dispositivo e suportes – outro responsável 
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em avalizar a mensagem, o que corresponde, portanto, a organização materializada. Na 

concepção desse autor:  

Como indispensável à logística da transmissão, Debray (2000) esclarece-nos que a 

matéria organizada é a instrumentação necessária sem a qual nenhuma mensagem pode ser 

transposta, e para a qual converge tudo aquilo que está interligado ao processamento 

semiótico como a tipologia dos signos utilizados para formulação da mensagem, a partir dos 

vestígios selecionados, bem como os dispositivos de difusão que serão instrumentalizados 

no transporte dessa ideia. 

Em Tenda dos milagres percebemos a montagem do centenário archanjiano como a 

estratégia indispensável ao entendimento das mediações exercidas pela imprensa e ainda, 

como a demonstração fruitiva dessa memória processada em novos textos que, 

inextrincavelmente, posicionam várias instituições em relações polissistemística. Como 

exemplo, a montagem e a execução das comemorações do centenário, eventos pelos quais 

podemos ler a inter-relações e a multiplicidade de condicionantes que pressionam, 

interagem, acomodam e desacomodam a mensagem em transmissão.  

Essa apropriação archanjiana, a nosso ver, tem uma função por demais importante na 

trama para qual delegamos o título de “inter-sistêmica”, justamente porque, pela observação 

dessa logística, os condicionantes políticos e as diversas mediações são desveladas. 

Descritos no capítulo oitavo: De como a sociedade de consumo promoveu as 

comemorações do centenário de Pedro Archanjo, capitalizando-lhe a glória, dando-lhe 

sentido e consequência (T.M., p. 102), o projeto logístico para esse funcionamento está pois, 

esmiuçado em quatro subgrupos soerguidos para detalhar as organizações materiais, as 

estratégias políticas e as intermediações essenciais ao funcionamento do evento. Quanto à 

materialização do próprio momento laudatório, estendido por todo o ano de sessenta e oito, 

estará concentrada nos capítulos onze e quinze, respectivamente: Onde Pedro Archanjo é 

prêmio e assunto de prêmio (T.M., p. 163) e Da glória da pátria (T.M., 314) ocupados em 

pormenorizar os reais resultados das ações projetadas no capítulo oito, e por prestar contas 

ao leitor de como Pedro Archanjo é finalmente revivido pela intermediação jornalística.  

Novamente é importante dizer do caráter irônico com que Amado configura essas 

três faces e que já se anuncia na própria titulação. Tal constatação se verifica, precipuamente, 

na escolha de expressões como: “sociedade de consumo”, “capitalizando-lhe a glória” e 

“glória da pátria”, que, se não determinam, pelo menos metaforizam um tipo de 

entendimento das relações entre meios e receptores pautada apenas na imposição do segundo 
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termo pelo primeiro. Dito de outro modo, como se as ações focalizadas no meio para 

divulgação de Pedro Archanjo estivessem exageradamente demonstrando a unilateralidade 

de posicionamentos teóricos em cujo cerne há a resolução da equação meio e percepção 

através da supremacia da técnica frente aos receptores, os últimos como expressão de 

passividade e submissão uniformizadoras.  

Embrenhado nessa tarefa, Amado ocupa toda extensão do capítulo oito com os 

coletivos – e/ou suas representações – convidados pelo Dr. Zezinho Pinto para darem vazão 

ao projeto do centenário archanjiano e, consequentemente, de operacionalizarem a 

transmissão transfigurada dessa personalidade. Como primeiríssima estratégia, uma reunião 

preparatória na qual são organizadas duas comissões responsabilizadas pela estruturação 

direta e promoção do centenário: a Comissão Executiva, composta: 

 

 

Além do doutor Zezinho, seu nato presidente, e do secretário-geral, 

Calazans, presidentes do Instituto Histórico e Geográfico e da Academia 

de letras, os diretores da Faculdade de Medicina e da Faculdade de 

Filosofia, a secretária do Centro de Estudos Folclóricos, o Superintendente 

do Turismo, e o gerente-geral para a Bahia da Doping Promoção e 

Publicidade S.A. (T.M., p. 103). 

 

  

E a grande Comissão de Honra “(GCH de sigla; Carro Chefe de apelido)” (T.M., p. 

103) descrita como uma “antecipação da magnitude dos festejos”, pois:  

 

 

Colocada sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Governador do 

Estado, constituíram-na o Cardeal Primaz, os Comandantes Militares, o 

Magnífico Reitor, o Prefeito da Capital, os presidentes das instituições 

culturais e das diretorias dos bancos baianos, o gerente do Banco do Brasil, 

o diretor-geral do Centro Industrial de Aratu, o residente da Associação 

Comercial, os diretores dos jornais diários, o Secretário de Educação e 

Cultura e o major Damião de Souza (T.M., p. 103).   

 

 

A necessária hierarquização das organizações para fundamentar os coletivos é, a 

princípio, representada por esses dois grupos de influência e através deles Jorge Amado traz 

a Tenda dos milagres as peculiaridades das mediações que precisam ser desenvolvidas, 

pondo aos olhos do leitor um conjunto de estratégias que substancializam o trabalho 

necessário a essa transmissão, pela eleição de um próprio e demarcação de um lugar.  

Para Debray (2000, p. 158), “a força das ideias reside na organização dos portadores 

de tais ideias, e a socialização dos pensamentos encontra sua verdadeira linha de força na 
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politização daqueles que, socializando-as, formam um certo tipo de sociedade.” E, é desses 

agrupamentos, imersos cada uma em seus traços semióticos, políticos e técnicos, que Tenda 

dos milagres na fala, principalmente quando aborda a modificação dos vestígios 

archanjianos. 

No fragmento a seguir, coletado da primeira parte do capítulo oito, o narrador dá 

notícia dos preparativos iniciais para montagem do centenário, atribuindo a cada 

representante das instituições convidadas um papel e uma função importante para a 

socialização da personagem: 

 

 

Assim, ao dinâmico Prefeito da Capital, caberia dar o nome de Pedro 

Archanjo a uma das novas ruas da cidade, enquanto o Secretário de 

Educação e Cultura o daria a uma escola onde a memória de Archanjo 

brilhará, reverenciada pelas criancinhas que serão os homens de amanhã, 

o futuro esplendoroso do Brasil. Do Magnífico Reitor obter-se-ia a 

indispensável ajuda intelectual e material da Universidade à organização 

de toda a campanha e, em particular, do seminário previsto; do 

Superintendente do Turismo, passagens e hospedagens dos convidados 

vindos do Sul e do Norte do país. Dos diretores dos jornais, colegas e não 

concorrentes, esperava-se noticiário farto, incondicional apoio não só 

através dos órgãos da palavra escrita mas também das estações de rádio e 

de TV por eles igualmente controladas (T.M., p. 104).  

 

 

As coordenadas indispensáveis para comemoração do centenário de Pedro Archanjo, 

a um só tempo, desvendam as diversas mediações sem as quais a imprensa não conseguiria 

executar o seu intento. Elas caminham das ajudas intelectuais, angariadas com a Faculdade, 

às passagens e hospedagens para estada dos convidados; das homenagens configuradas em 

ruas e em escolas, às amplas coberturas de TVs e estações de rádio. 

Ao mesmo tempo, essas descrições pormenorizadas no texto de Jorge Amado 

mantêm o leitor informado da continuidade, na nova vida de um protagonista depois de 

morto, sobremaneira pelas materializações desencadeadas: a celebração do seu centenário 

de nascimento que, conforme argumentamos, não se reduzirá a replicagem do Pedro 

Archanjo de um século atrás, mas concentrar-se-á em fazer nascer um novo Archanjo, 

atravessado pelas mediações históricas, técnicas e políticas determinantes a essa 

transmutação. 

Cabe-nos dizer que a obra aborda, em grande projeção, as coordenadas para o evento 

do centenário archanjiano discutidas na reunião e esse detalhamento logístico pode ser lido 

como exemplar na demonstração das estratégias para materializações dessa “boa-nova” do 
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protagonista concentrada pela emergência de três eixos: a publicação de quatro cadernos 

como suplementos jornalísticos e com temática exclusiva sobre Pedro Archanjo nos 

domingos que antecedem o dia dezoito de dezembro; a realização de um seminário de 

estudos sobre “A democracia racial brasileira e o apartheid – afirmação e negação do 

humanismo”; uma “sessão solene para o encerramento das comemorações, a ser realizada 

na noite do dia dezoito de dezembro, no salão nobre do Instituto Histórico e Geográfico – 

local sobre todos indicado, sede de egrégio sodalício, recinto austero, majestoso e pequeno” 

(T.M., p. 105). 

Por conseguinte, na descrição desses eixos, Jorge Amado desvenda as intermediações 

necessárias ao processamento das ideias projetadas e nem sempre materializadas em 

obediência aos projetos inicias, principalmente porque as interferências de outros sistemas, 

as relações polissistemísticas, estabelecem mudanças, fazendo com que do âmbito dos 

planejamentos surjam os imprevistos desencadeadores de alterações e de devir.  

Tomemos como exemplo dessas relações interseccionadas aquelas condensadas na 

terceira parte do capítulo oitavo quando, por ocasião da segunda reunião preparatória do 

centenário de Pedro Archanjo, dar-se-á a suspensão do seminário científico, proposto pelo 

professor Ramos, para em seu lugar se instalar “o prêmio Pedro Archanjo”. A fala do Dr. 

Zezinho Pinto, diretor e proprietário do Jornal do Cidade, direcionada ao Professor 

Azevedo, representante da Faculdade de Filosofia e defensor do evento científico, ao 

Professor Calazans, secretário geral da Comissão Executiva e à secretária do Centro de 

Estudos Folclóricos, Edelweiss Vieira, é um recorte interessante para visualização dessas 

relações, um tanto veladas, mas que sustentam e proporcionam a existência, a disseminação 

e a circulação dessa mensagem:  

 
 
 – Certas coisas nos escapam, não estamos a par de detalhes que tornam 

indesejável, em determinado momento, aquilo que, em aparência, é uma 

boa ideia. Vou lhe revelar algo, algo muito confidencial: a diplomacia 

brasileira neste preciso instante está trabalhando num acordo de grandes 

proporções com a África do Sul. Temos o maior interesse em ampliar 

nossas relações com esse poderoso país, de extraordinário índice de 

crescimento. Mesmo uma aliança política contra o comunismo não está 

fora de cogitações, afinal na ONU já somos aliados, defendemos os 

mesmos pontos de vista. Uma linha aérea, direta, ligando o Rio a 

Johannesburgo, vai ser estabelecida nos próximos dias. Dão-se conta? 

Como então reunir nesta hora os sábios brasileiros para que eles baixem o 

pau no apartheid ou seja, na República da África do Sul? Não vou sequer 

me referir aos Estados Unidos, aos nossos compromissos com a grande 

nação americana. Exatamente quando aumentam suas dificuldades com os 
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negros, também nós vamos mandar-lhe lenha? Do racismo ao Vietnam é 

um passo. Um passinho de nada. São argumentos sérios, meus amigos, e 

por mais que eu desejasse defender a nossa ideia, não pude discutir (T.M., 

p.115).  

 

 

Anteriormente pensado como um dos eixos mais importantes para as comemorações 

do centenário, a exclusão do seminário dará conta das mediações assumidas pelo órgão numa 

tentativa de se adequar às forças exteriores determinantes para organização. Dessa maneira, 

longe de estabelecer-se em suposta liberdade, Dr. Zezinho precisa equilibrar-se nas 

fronteiras de outras tantas relações polissistemísticas fundamentais para o sucesso e 

materialização do evento, de modo que a liminaridade do médium jornalístico, quiçá de 

todos os médiuns, pode ser percebida na interface do texto amadiano.  

Mais adiante, no capítulo onze – Onde Pedro Archanjo é prêmio e assunto de prêmio 

(T.M., p. 163), Amado ratifica esses processamentos quando demonstra as facetas 

transmissivas que tanto podem modificar como podem mediar a passagem da mensagem 

archanjiana para outros espaços. Ali põe em evidência a influência das relações 

entrecruzadas para a montagem do prêmio Pedro Archanjo ironizando por fim, os meandros 

publicitários como aqueles que se sobressaem na construção, bem como a resistência do 

professor Calazans em se render ao mercado que a tudo tenta homogeneizar.  

A localização para deliberações sobre prêmio, cuja realização preencherá a lacuna 

deixada pelo seminário, ganha destaque na abertura do capítulo, conquanto esta encene a 

luta do professor Calazans, representante dos meios acadêmicos, em aceitar a nova 

configuração da mensagem archanjiana, como se percebe, imersa na semiosfera das relações 

pluridimensionais: 

 

 

Encontravam-se reunidos no Gabinete de Gastão Simas na Doping 

Promoção e Publicidade, para escolher o assunto a servir de tema ao 

Prêmio Pedro Archanjo. Quando terminadas as comemorações do 

centenário, decepção e raiva se transformaram em risonho anedotário, o 

professor considerou um sinal dos tempos o fato de terem discutido e 

resolvido na sede da agência de propaganda os problemas da maior 

realização cultural do ano (T.M., p. 163). 

 

 

Portanto, o narrador amadiano descreve tanto as exigências frustradas da academia 

em manter Pedro Archanjo com ênfase em sua originalidade primeva, como estabelece a 

descrição das mudanças que assolam esse Pedro Archanjo enquanto mensagem inédita, haja 

vista as interferências somadas aos seus vestígios iniciais e que experimentam, doravante, as 
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peculiaridades dos novos repertórios, códigos de comunicação, suportes, e dispositivos de 

difusão que desacomodam sua persona transmitida pela imprensa. 

E aqui Jorge Amado desempenha uma crítica ao comportamento didático-

pedagógico que a mídia jornalística, a imprensa local assume em relação a Archanjo, mesmo 

porque os “donos da função”, priorizam a montagem seletiva dessa figura tomando como 

base os padrões da matriz cultural dominante, estando esse último somado aos interesses 

comerciais que os atravessam. Por essa razão, presente está na narrativa a inadequação 

velada do seminário e as irrevogáveis contribuições da Faculdade de Medicina, da Faculdade 

de Filosofia, do Governo Estadual e Municipal, dos Centros de Estudos Folclóricos, 

Indústria e Comércio como instituições colaboradoras para o renascimento archanjiano 

dentro da padronização necessária e requerida pelas instituições canonizadas e centrais do 

sistema.  

Como corolário dessa ação, a culminância da cobertura jornalística estará 

concentrada no décimo quinto capítulo, quando então o texto dá um salto cronológico para 

o mês de dezembro de sessenta e oito, mais precisamente para o dia dezoito, contexto em 

que as várias instituições concelebram, em sessão solene, o centenário de Pedro Archanjo 

em moldes mais modestos do que se vislumbrara durante os preparativos idealizados pela 

Secretaria Executiva e patrocinado pela Comissão de Geral de Honra. Da glória da Pátria 

(T.M., p. 314) comporta, pois, a narração do que se desenvolve no salão nobre do Instituto 

Histórico e Geográfico da Bahia e funciona como espécie de “resultado” daquilo que fora 

projetado no capítulo oitavo. Ali, Jorge Amado posiciona Pedro Archanjo como redimida 

figura, trazida à cena pela sagacidade sensacionalista do Jornal da Cidade, de modo que 

tanto Pedro Archanjo, no plano geral, como a ação desta gazeta, em particular, são os méritos 

louvados.  

Sobre este aspecto, tomemos como exemplo o fragmento a seguir: 

 

 

Ao promover esses grandiosos festejos, o Jornal da Cidade efetiva um dos 

mais importantes itens de seu programa: honrar e divulgar os nomes dos 

varões excelsos cujo exemplo ilumina o caminho das novas gerações. 

Alertada pelos clarins do jornal da Cidade a Bahia finalmente em marcha 

célere sobre os trilhos do desenvolvimento e da indústria, vem saldar a 

dívida de gratidão contraída com Pedro Archanjo, que fatura glórias para a 

Pátria, fornece-lhe divisas de sucesso internacional (T.M., p. 314).  
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Com ênfase na crítica a essa espécie de entrelaçamento da imagem do jornal à figura 

archanjiana, a sessão solene é desenhada pelo traço do ritual e da pompa e, para tanto, Amado 

aglomera nas quatro páginas do capítulo vocábulos qualificadores eruditos como “ínclito”, 

para se referir ao Dr. Zezinho Pinto, “Magna” para adjetivar a sessão, além de ratificar 

exaustivamente os títulos dos oradores que fizeram uso da palavra em discurso laudatório a 

Pedro Archanjo, de maneira que “peças magistrais de erudição” sobre a “grandiosa 

efeméride centenária daquele que nos ensinou os nomes completos de nossos antepassados,” 

(T.M., p. 314) são proferidas por uma mesa composta das mais altas autoridades. 

Tais oradores-mediadores, por sua vez, representantes das organizações das quais são 

integrantes, adequarão os vestígios archanjianos aos procedimentos simbólicos de suas 

instituições, além de tentar atrelar à glória do escritor à importância de cada organização. 

Desta feita, uma linguagem laudatória, de elite e erudita; um código de comunicação 

específico ao contexto: os discursos pomposos e vangloriadores; um suporte comum a essas 

materializações, neste caso a própria voz como mecanismo que carrega a mensagem e, ao 

mesmo tempo, é capaz de difundi-la ao público presente, são os instrumentos utilizados e 

desvendados detalhadamente pelas descrições amadianas postas em cena em Tenda dos 

milagres.  

 

 

 “Viva Pedro Archanjo”56 
 

 

Interseccionada às atividades da imprensa e da academia, as ações mediadoras 

exercidas pela publicidade são partes importantes de Tenda dos milagres porque, por 

intermédio dessa espécie de núcleo, Jorge Amado tem a oportunidade de abordar as 

interferências mercadológicas na montagem do “novo” Archanjo, principalmente pela 

criação, para compor a narrativa, do Doping Promoção e Publicidade S.A, organização que 

acomoda personagens fundamentais ao devir archanjiano na “sociedade de consumo”. 

Entre essas personagens destacamos Gastão Simas, gerente da referida agência, um 

dos membros da Comissão Executiva para montagem do centenário, e o jovem Arno Melo, 

descrito como “raio de menino, importado do Rio” (T.M., p. 108) simpatia de carioca e um 

clássico da propaganda” “príncipe da publicidade, bárbaro talento, salário de meia 

congregação de uma faculdade” (T.M., p. 109) cuja habilidade será posta em cena pela 

                                                           
56 Frase extraída da redação do aluno Rai, de nove anos de idade, aluno do terceiro grau da Escola Jornalista 

Giovanni Guimarães uma das concorrentes ao Prêmio Pedro Archanjo. (T.M.,p. 175).  
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fabricação de anúncios publicitários indispensáveis tanto para o patrocínio, como para a 

efetivação do que fora projetado pelo jornal. 

Ocupando a segunda parte do capítulo oitavo, a descrição logística da agência 

publicitária é realizada por um narrador em terceira pessoa que, consoante afirmamos, erige-

se como uma incógnita ao leitor, porque se as memórias biográficas de Pedro Archanjo, do 

nascimento até a sua morte, podem ser atribuídas à pesquisa livro de Fausto Pena ou às 

informações colhidas na conversa com o professor Ramos, as ações narradas neste capítulo 

não podem ser atribuídas, com exatidão, a um narrador-personagem, mas a “alguém” que a 

tudo conhece e tudo vê. 

Por conseguinte, a descrição de Gastão Simas e o ofício da publicidade são trazidos 

ao texto revestidos numa ironia em cujo centro está a crítica aos aspectos “auráticos” com 

que se observam os recursos publicitários, entendendo estes como espécie de passaporte para 

“alta remuneração e prestígio social”. 

 

 

Todos sabemos, e nem o mais ordinário dos patifes se atreve a contestar, 

ser a arte da propaganda a mais eminente e augusta: nenhuma se lhe 

compara – nem a poesia, nem a pintura, nem a novelística, nem a música, 

nem o teatro, sequer o cinema. Quanto ao rádio e à televisão, pode-se dizer 

serem parte intrínseca da propaganda, sem existência autônoma (T. M., p. 

108). 

 

 

Conforme observamos, Jorge Amado faz uso mais uma vez de um acento crítico para 

ampliar os significados e as funções das organizações publicitárias na contemporaneidade, 

de maneira que a atividade de compor anúncios e a impressão desenfreada de um ritmo 

mercantil alçam-na à categoria de “profissão do século” capaz de, por si só, conferir projeção 

análoga àquela angariada por quaisquer artistas, conquanto: 

 

 

Pintor algum possui a técnica criadora dos plásticos da publicidade: nas 

agências pupulam os Picassos. Não há escritor capaz de igualar-se aos que 

redigem anúncios; não há estilo, em prosa e verso, com os recursos de 

imaginação, o realismo e o surrealismo, a comunicabilidade desses textos 

das agências onde dúzias de hemingways criam a nova literatura (T.M., p. 

108).  

 

 

Dessa forma, Tenda dos milagres deixa antever, pelo tom burlesco do narrador, 

severas críticas à supervalorização conferida ao ofício publicitário e à capacidade que este 

possui no que tange à projeção ao sucesso de quem muitas vezes não lhe é merecedor. No 
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fragmento a seguir, por exemplo, o narrador expõe precisamente a influência desse meio 

como ferramenta hábil para projeção identitária, pois:  

 

 

[...] basta lançar a vista pela praça das vaidades para perceber-se a maciça 

afluência daqueles vigaristas, daqueles sabidórios nascidos nas 

chocadeiras das agências e que, bem gerenciados em sua falta de talento, 

em sua sem-valia, brilham e faturam na maciota, sem ter de se matar em 

duas faculdades e em várias turmas - maratona para quadrados e tolo, tipo 

Calazans, sem o menor préstimo para o arrivismo indispensável, para a 

pilantragem, expressão maior de nossa época, de nossa admirável, 

benemérita, nunca suficientemente louvada sociedade de consumo (T.M., 

p. 108).  

 

 

Caberá, pois aos cinco “ases” liderados por Gastão Simas no decorrer das ações que 

antecedem o centenário, a função essencial à transmissão da mensagem archanjiana 

consolidada pela publicidade: a composição de anúncios com temática voltada à figura de 

Pedro Archanjo, de modo que tais propagandas venham a ser lidas enquanto materializações 

deste protagonista infiltrado no discurso publicitário enquanto vestígio (DEBRAY, 2000) e 

como estratégia indispensável ao “faturamento” monetário sem o qual as atividades do 

centenário estariam impossibilitadas de ocorrer. Portanto, como ferramentas mediadoras de 

uma dupla gênese: Pedro Archanjo reconfigurado na/pela publicidade e a efetiva mediação 

econômica e política para a celebração do seu centenário angariada com os anúncios e 

patrocínios. 

A propósito desse aspecto, o texto de Jorge Amado é generoso ao demonstrar o 

trabalho dos agentes publicitários na promoção de campanhas que figurarão nas páginas das 

quatro edições dominicais dos suplementos jornalísticos em homenagem a Archanjo. Por 

essa descrição, abre espaço em sua trama para visualização das intersecções desempenhadas 

entre imprensa e publicidade, pondo destaque na interdependência entre ambas. Como 

exemplo dessa interação, o fragmento a seguir, extraído da segunda parte do capítulo oitavo, 

retrata a reunião preparatória para as comemorações do centenário estabelecida entre Gastão 

Simas e os seus subordinados.  

 

 

– O espaço de cinco páginas, em cada suplemento de oito, é reservado aos 

anúncios. O quarto e último suplemento terá doze páginas e nos caberão 

de sete a sete e meia, poderemos chegar até oito, se necessário. Ademais, 

meus queridos, não devemos nos limitar aos suplementos. O campo é livre, 

é preciso soltar a imaginação, criar ser artista! (T.M.,p.107). 
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A importância dada ao quantitativo de anúncios fornece pistas suficientes para que o 

leitor perceba a posição irônica de Amado, em se tratando da logística da propaganda 

associada à imprensa. Aliás, uma leitura atenta de Tenda dos milagres promoverá a 

percepção do quanto esse imbricamento é visto como inevitável.  

Seguindo esse paradigma, o texto reserva uma das laudas do capítulo oitavo 

inteiramente para a exibição das “peças” publicitárias produzidas por Arno Melo – após 

“dois ou três dias de trabalho intenso, de reflexão profunda, ilimitada fantasia” – como 

resultado do que lhe solicitara Gastão Simas, da Doping S.A. Nesses anúncios, a imagem de 

Archanjo se vê reduzida à função mercadológica e canalizada ao objetivo de angariar 

consumidores para os mais inusitados produtos que vão de sapatos a refrigerantes, de 

seguradoras a máquinas de escrever: 

 

 

Traduzido ao inglês, ao alemão, ao russo 

PEDRO ARCHANJO É FONTE DE DIVISAS 

para o engrandecimento do Brasil também é fonte de divisas  

A COOPERATIVA DOS EXPORTADORES DE CACAU. (T.M.,p. 

109). 

 

 

  Por esse enfoque, em Tenda dos milagres, as organizações publicitárias e as suas 

estratégias erigem-se como importantes lugares configurados por Amado para a percepção 

de como as diferentes logísticas da transmissão são fundamentais para a mensagem que se 

quer transmitir, de maneira que a seleção do Pedro Archanjo para o mercado publicitário 

será diversa daquele que fora elencada pela imprensa e, ainda mais do que fora alavancado 

pela academia, estando essas três instituições, à luz do dos seus produtores, consumidores, 

repertórios e dispositivos, estabelecendo as mediações necessárias, ainda com outros 

sistemas, para o estabelecimento de sua missão. O que as une, entretanto, é o fato de que 

estruturam-se em torno das estratégias que tentam moldar um “Pedro Archanjo” 

“apropriado”, em sintonia com uma estruturalidade canônica e em consonância com os 

padrões das sintaxes de cada médium. 

Interessante perceber que o texto de Amado, por inúmeras vezes, busca salientar as 

estratégias transmissoras desses agentes que, no caso da imprensa, vem a ser Dr. Zezinho 

Pinto; da academia, James D. Levenson e Fausto Pena; da publicidade, Gastão Simas e Arno 

de Melo, sem abrir mão de trabalhar com ironia a sua localização geográfica e temporal, pois 

como mensageiros a serviço de instituições e agências diversas estão em processo de 
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articulação para transmissão estratégica de um conteúdo padronizado, mapeado e imposto. 

A consciência dessa nova configuração estratégica também não escapa à narrativa, posto 

que, no diálogo entre professor Calazans e professor Azevedo, explícita está a crítica aos 

procedimentos redutores e aos recortes homogeneizadores em domínio nas negociações de 

transcodificação em cada sistema. 

 

 
 – Tanto barulho, tanta corrida, tanto foguetório em torno das 

comemorações de Archanjo e, no entanto, deformam lhe a figura e a obra. 

Erguem-lhe um monumento, é verdade, mas o Archanjo que honram não é 

o nosso e sim um outro, transformado e diminuído. 

 –Sem dúvida – concordou o professor Azevedo: – Durante anos ignoram 

o homem e seus livros. Depois aparece Levenson e veem-se obrigados a 

retirar Archanjo do cômodo esquecimento. Escovam-no, colocam-no na 

moldura de seus interesses, veste-lhe novas roupas, tentam elevá-lo 

socialmente para que melhor o possam usar (T.M., p. 164-165). 

 

 

 Ainda no capítulo onze – Onde Pedro Archanjo é prêmio e assunto de prêmio, com 

poetas, publicitários, professorinhas e o Gaiato Crocodilo (T.M., p. 163) – Jorge Amado 

coloca novamente a importância das estratégias para organização de uma ação estereotipada 

de Pedro Archanjo desvendando ao leitor as tentativas impetradas na conciliação do 

celebrado mestre, por si, ícone da indisciplina, com as esferas já auratizadas pela cultura de 

“elite”. 

 Sobre essa concepção, o fragmento a seguir explicita a indignação do professor 

Calazans ao se dar conta das estratégias da imprensa jornalística e da publicidade para 

confabularem a figura archanjiana tentando travesti-la no modelo mais “rentável” e 

“comercial” não mais possível através do seminário, mas totalmente viável pela criação de 

um Prêmio: 

 

 
– Fernando Pessoa é um tema apaixonante e, de certa maneira, Pedro 

Archanjo era um poeta – argumentou Almir Hipólito, emigrado da poesia 

para a publicidade, [...] – O senhor não leu o artigo de Ápio Correia, Pedro 

Archanjo, Poeta da Ciência? O Diário da Manhã o transcreveu. Genial. 

 – E daí? O que foi que esse genial escriba encontrou de comum entre 

Archanjo e Pessoa – o professor Calazans criticava o abusivo emprego do 

adjetivo genial. Ouvia-o a cada momento, repetido pela filha e suas amigas 

a propósito de tudo e, em especial, dos namorados:  

– Pedro Archanjo era dado a uma cachacinha e nem por isso vamos criar o 

Prêmio Siri ou o Prêmio Crocodilo, propondo aos concorrentes o tema da 

excelência desses paratis (T.M., p. 164).  
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 Com essa exposição dos pormenores na formulação do prêmio, a narrativa volta-se 

para os usos que os meios publicitários fazem de uma “deixa” mencionada na última fala do 

professor Calazans para com ela angariarem um patrocínio da Aguardente Crocodilo. Daí 

em diante, por questões “operacionais”, o Prêmio Pedro Archanjo, será o Prêmio Aguardente 

Crocodilo: 

 

 
– Como é esse tal prêmio? 

– Muito simples: cada criança escreverá umas linhas sobre Pedro Archanjo, 

as professoras selecionarão as melhores, entre as quais uma comissão de 

pedagogos e escritores escolherá as cinco vencedoras do Prêmio 

Aguardente Crocodilo. 

– Prêmio Aguardente Crocodilo, que coisa! 

– Sabe de que constará, professor? Bolsas de estudo, num bom colégio, 

válida para todo o curso secundário dos cinco vitoriosos. A Crocodilo 

oferece as bolsas. 

Calazans amoleceu: cinco meninos pobres teriam a possibilidade de cursar 

o secundário (T.M., p. 168).   

 

 

  A partir dessa nova estratégia nascida na instituição publicitária, o texto abre espaço 

para que o leitor dimensione o quanto as mediações da cultura dita de “massa” não são 

experimentadas unicamente pela submissão ou pelo consenso (BARBERO, 2013), mas 

principalmente, por intermédio de táticas (CERTEAU, 1998) e hibridações 

desacomodadoras do que os discursos publicitário, jornalístico e acadêmico tentam delimitar 

como verdade. Daí em diante, Tenda dos milagres encenará, numa espécie de “virada” os 

desvios arregimentados pelo consumidor das mensagens que se querem delimitadas, mas 

que, na verdade, estão longe de se manterem isoladas ou livres de influências centrípetas. 

São pois, outros fluxos desviacionistas atuantes e desvendados no/pelo texto.  

 
 
 Ojuobá: astúcias e usos desviacionistas 

 

 

 A par desta aresta, é como se Tenda dos milagres estivesse fundamentado numa 

mensagem que demonstra o quanto há espaço para a inserção de práticas não 

institucionalizadas, ou mesmo, da probabilidade dessas práticas se inserirem nas fissuras que 

os ordenamentos pretendem delimitar. Dito de outro modo, em Tenda dos milagres, Jorge 

Amado não se restringe a ironizar as transmissões sistêmicas produzidas e disseminadas pela 

elite cultural canonizada, mas se ocupa, fundamentalmente, em demonstrar o quanto aquelas 
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práxis residuais, situadas nas zonas periféricas, articulam-se numa resistência, posto que 

estejam sempre prontas a “dar golpes no campo do outro”, através “astúcias” e 

“trampolinagens” (CERTEAU, 1998) pelos quais conseguem se infiltrar e encontrar o seu 

espaço. 

 Esse mecanismo é possível pela narração das sutis reapropriações da figura de Pedro 

Archanjo pelas massas marginalizadas (CERTEAU, 1998) que, mesmo inclusas em lugares 

institucionais, em lugares de poder – tais como uma das escolas concorrentes ao prêmio, 

e/ou a sessão solene em comemoração ao centenário – elegem o agir com astúcia, em cuja 

atuação se vivifica o “fazer uso”, “as táticas desviacionistas”, “as burlas” e as oblíquas 

mediações desenvolvidas por quem consome e recepciona os bem culturais produzidos pelas 

organizações materializadas e elitizadas. 

 Como representação narrativa dessas linhas de fuga, parece ser legítima a menção de 

dois movimentos presentes no romance, efetuados em face dos padrões impostos e das 

circunstâncias de atuação com as quais se pode contar, pois a partir deles, a reapropriação 

de Pedro Archanjo, em sua produção transmissiva, “assimilada” pelos receptores e/ou 

consumidores desviacionistas, são trilhas que “não são determinadas nem captadas pelos 

sistemas onde se desenvolvem” (CERTEAU, 1998, p. 45).  

 O primeiro deles, ocorre quando o professor Calazans é convidado a redigir uma 

pequena lauda sobre Pedro Archanjo a ser distribuída às escolas e aos professores, para que 

estes encontrem os subsídios necessários na preparação dos estudantes secundaristas, 

prováveis concorrentes ao “Prêmio Aguardente Crocodilo”.  

 Legitimando o título do capítulo, “Pedro Archanjo é assunto de prêmio”, as 

informações do professor Calazans são, por conseguinte, a apropriação dos fatos sobre a vida 

de Pedro Archanjo transformadas em dados, conforme sintetiza Gastão Simas ao mencionar 

que na execução do prêmio tematizando Archanjo tudo “será como o senhor ordene” (T.M., 

p. 167). Composto por seis parte, o capítulo ocupa os quatro últimos subgrupos para 

descrever a modificação na trajetória do que é transmitido pelo professor Calazans à Agência 

Doping S.A, passando pela trajeto do texto produzido pelos “Ases da Doping Promoção e 

Publicidade S.A.,Fornecido às Professoras das Escolas Primárias da Cidade de Salvador” 

(T.M., p. 172), chegando à “Preleção da Professora Dida Queiroz ao Alunos do Terceiro 

Grau, Turma da Manhã, na Escola Pública Jornalista Giovanni Guimarães, situada no Rio 

Vermelho” (T.M.,p. 174) para, por fim, dar notícia da “Redação de Raí, De Nove Anos de 
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Idade, Aluno do Terceiro Grau da Citada Escola Jornalista Giovanni Guimarães,” (T.M., p. 

175) que, obviamente, trabalhará de um modo diferente as informações a ele transmitidas: 

 

 
Pedro Archanjo era órfão muito pobre que fugiu de marinheiro com uma 

gringa igual que meu tio Zuca e foi pros Estados Unidos porque lá tem 

dinheiro para burro mas ele disse sou brasileiro e veio para o Brasil contar 

histórias de bichos e de gente e era tão sabido que não dava lição a menino 

só a médico e professor e quando morrer virou glória do Brasil e ganhou 

prêmio do jornal que era uma bolsa cheia de garrafas de cachaça. Viva 

Pedro Archanjo e o Gaiato Crocodilo! (T.M.,p.175).  

 

 

 Por esse esteio, o capítulo onze, recupera essa trajetória imprecisa que caminha dos 

fatos aos dados e dos dados ao léxico. A possibilidade de escolhas com as quais o público 

consumidor dos bens faz uso do que lhes é transmitido, no caso o texto, operando em brechas 

e astúcias desveladoras na logística imprevisível da transmissão. 

 Em contrariedade a uma suposta trajetória retilínea, o texto de Jorge Amado abre 

consideráveis espaços às astúcias impetradas pelos consumidores e, se as táticas 

desenvolvidas pelos publicitários, professores e alunos bem demonstram esses desvios em 

relação ao novo Archanjo, o personagem Major Damião de Souza, “rábula do povo”, é 

construído como metáfora dessa capacidade de “fazer com” de estabelecer-se enquanto 

consumidor tático em cuja recepção transforma o transportado encontrado os espaços que 

tantas vezes lhes são interditos. 

 Caracterizado como uma das personagens “secundárias” do romance, a trajetória 

assumida por tal figura não pode ser desconsidera nas análises desta tese, justamente porque 

ela personifica as mediações táticas desempenhadas pelos consumidores dos bens culturais 

produzidos pelas elites canonizadas.  

 Célebre em seus discursos e na defesa do povo, inclusive servindo de advogado em 

julgamentos de pessoas com menor poder aquisitivo, a vida de Major Damião é descrita em 

detalhes no decorrer de Tenda dos milagres. Os pormenores apresentados vão desde a sua 

infância, com filiação atribuída à negra Terência e Torto Souza, à juventude, com destaque 

para a rebeldia em não se adequar aos bancos escolares, e, consequentemente, o papel de 

Archanjo como aquele que lhe ensinou a ler, além de despertá-lo para a retórica dos grandes 

oradores como Gonçalves Dias e Castro Alves; chegando a fase adulta, em que se comporta 

como um exímio mediador. 
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 É válido atentar que Damião assume posicionamentos importantes em Tenda dos 

milagres, sobretudo porque ele está presente em ambos os universos cronológicos da 

narrativa, infiltrando-se em muitos lugares institucionais como fóruns e nos jornais, além de 

ser ele, por exemplo, que no passado narrado encontra o protagonista do romance, por 

ocasião do seu falecimento nas sarjetas do Pelourinho; sendo o principal responsável por 

“driblar” um “praça”, para liberar o corpo do finado “antes de chegar a polícia, o delegado, 

o doutor” (T.M., p.29), e um dos organizadores do sepultamento de Pedro Archanjo.  

 No outro polo, já no presente narrado, é pela ação do Major que se efetiva a 

transmissão das informações sobre a data de nascimento de Pedro Archanjo ao dono do 

Jornal da Cidade e ainda, as rememorações do seu aniversário de cinquenta anos. 

Consequentemente, é Damião de Souza quem rabisca a cartografia necessária para a 

montagem do centenário de Pedro Archanjo, assumindo a função desse mediador entre o 

passado e o presente, entre os fatos da biografia archanjiana  e a institucionalidade estratégica 

projetada pelo Jornal da Cidade e pela Doping Promoções e Publicidades S.A. Ao mesmo 

tempo, o Major que atesta a morte física de Archanjo é o mesmo que, astuciosamente, 

fornece os elementos para o renascimento do protagonista, nos repertórios da imprensa e da 

publicidade, vinte cinco anos depois. 

 Desse modo, a par da notoriedade assumida por Damião em conviver com Archanjo 

– fato comprovado pela ação ratificada nos capítulos que descrevem as memórias do Mestre 

– a narrativa amadiana aloca as singularizações sobre o tal Major no presente narrado, 

fazendo do capítulo seis (T.M., p.48), um espaço para descrever as influências e o livre 

acesso desta figura entre diversos campos: 

 

 

Raros, raríssimos aqueles que podiam meter a mão no trinco e entrar direto 

na sala do doutor Zezinho Pinto, diretor (e dono) do Jornal da Cidade, onde 

o poderoso cidadão se recolhia para pensar e decidir sobre projetos e 

negócios – [...].  

O Major Damião de Souza, porém, tinha trânsito livre em toda parte; meteu 

a mão ossuda, o trinco funcionou, foi entrando:[...] (T.M., p. 53). 

 

 

 Das ações do Major, o fragmento anterior permite observar um posicionamento tático 

e hábil em driblar as delimitações impostas pelos coletivos institucionais. Ele marca o 

encontro de Damião com Dr. Zezinho Pinto na sala do diretor do Jornal da Cidade e faz 

dessa confabulação a oportunidade encontrada pelo primeiro para apresentar seus bons 
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préstimos ao jornal que, conforme salientamos, não lograra êxito com as pautas sobre Pedro 

Archanjo. 

 

 
 – Doutor Zezinho, meu preclaro, Deus lhe guarde e à Excelentíssima. Em 

casa, todos bem? A saúde idem a fortuna crescendo, não é? Assim é que se 

quer e vale a pena. Pois vim aqui para falar de Pedro Archanjo. Os meninos 

de seu jornal ouvem todo mundo, publicam retratos de qualquer borra-

botas, mas seu criado, que é só quem sabe de Archanjo, na Bahia, fica 

relegado, esquecido, abandonado. O que é isso, meu doutor? Desprezou o 

Major? (T.M.,p. 52). 

 

 

  Por esse prisma, aproveitando-se da pouca visibilidade angariada pela cobertura 

jornalística realizada pelo Jornal da Cidade, Major Damião emblematiza a lógica do 

movimento resistente das culturas e práticas não legitimadas”, como tática:| aquela atividade 

que no dizer de Certeau (1998, p. 45): 

 

 

Só tem por lugar o do outro. Ela age se insinua, fragmentariamente, sem 

apreendê-lo por inteiro, sem poder retê-lo à distância. Ela não dispõe de 

base onde capitalizar os seus proveitos, prepara suas expansões e assegura 

uma independência em face das circunstâncias. [...], a tática depende do 

tempo, vigiando para “captar voo” possibilidades de ganho. [...]. Tem 

constantemente que jogar com os acontecimentos para os transformar em 

“ocasiões.” 

 

 

 Esse aproveitamento das circunstâncias do qual nos fala Certeau (1998), está 

metaforicamente condensado em Tenda dos milagres, principalmente nas ações de Major 

Damião, pois tal personagem, não tendo como escapar das apropriações archanjianas 

realizadas pelos coletivos institucionais – academia, imprensa e publicidade – articulará sua 

inusitada presença nos lugares cerceados pelas práticas dominantes. Em outras palavras, 

através de suas ações astuciosas, há uma logística de sobrevivência na qual se encontra 

metaforizada a oportunidade para se inserir em alguma “brecha” proporcionada pelos 

proprietários autorizados do discurso sobre Pedro Archanjo e assim o faz, na medida em que 

faz uso da pouca visibilidade do Jornal da Cidade para fornecer, quase que por acaso, as 

ferramentas fundamentais ao evento centenário: 

 

 

– Faz vinte e cinco anos que ele morreu, exatamente. E em dezembro, uma 

semana antes do Natal, no dia 18, fará cem anos que ele nasceu. 
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Ouviu-se uma exclamação: era o doutor Zezinho finalmente na posse do 

que queria e buscava: 

– O que foi que você disse, Major? Cem anos? Repita isso! 

– É verdade: o centenário de Archanjo. Quando festejou os cinquenta, meu 

doutor, a festa foi de arromba, uma semana inteira, que semana! 

(T.M.,p.58). 

 

 

 Assim, como se percebe, é por intermédio de Damião de Souza, infiltrado de maneira 

imprevista nos lugares institucionais, que surgirá o mote para as estratégias norteadoras do 

centenário de Pedro Archanjo, sendo o Major caracterizado como aquele que “consegue estar 

onde ninguém espera (CERTEAU, 1998, p. 101), o mediador habitante das zonas 

fronteiriças, aquele que projeta as ações marginalizadas dos sujeitos em zonas periféricas 

para que essas venham a usufruir de algum tipo de visibilidade.  

 Portanto, em Tenda dos milagres, Major Damião de Souza funciona como uma 

espécie de “duplo” da protagonista, no que tange à resistência aos sectarismos e 

circunscrições que permeiam e silenciam, delimitam e alocam. E nessa medida, serão 

ratificados no decorrer de sua atuação, as diversas infiltrações e “golpes”, “trampolinagens” 

(CERTEAU, 1998) com as quais ele conseguirá romper toda sorte de cerceamento.  

 Dando corpo a tais ações, na interface textual, o leitor encontrará ainda o esforço da 

imprensa para, depois de colhida a informação necessária à montagem do centenário, alocar 

Major Damião num lugar específico e estratégico dentro dessas atividades, de maneira que 

como componente da Grande Comissão de Honra, ladeado por reitores, governadores e 

secretários, aqueles que “nela figuravam com fim específico e determinado”, o Major 

Damião é o último escalonado, quase esquecido pelo então “dono” da promoção e diretor do 

Jornal da Cidade: Dr. Zezinho Pinto:  

 

 
Esquecera de citar algum nome, por acaso? Ah! sim, o do major Damião 

de Souza, paladino das causas populares, figura alegórica de nossa urbe; 

tendo sido amigo pessoal de Pedro Archanjo, era autêntico representante 

do povo na Grande Comissão de Honra: não podemos esquecer que 

Archanjo proveio do povo, das classes humildes e laboriosas, delas se 

elevando às culminâncias da ciência e das letras (Palmas) (T.M., p. 104). 

 

 

 No fragmento em recorte, algumas questões mostram-se decisivas. Primeiro: o fato 

de que esta fala de Dr. Zezinho venha a ser proferida numa reunião na qual o Major Damião 

figura como convidado, de modo que a sua participação, inesperada no primeiro movimento, 

como integrante da GCH (Grande Comissão de Honra) marca a um só tempo, sua inclusão 
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e exclusão dos preparativos para a festividade, uma vez que os demais membros: governador, 

secretário de turismo, chefe de polícia e empresários nela figuram com fins específicos: 

angariar algum tipo de provimento à celebração, enquanto ele, vindo do povo, pobre e sem 

condição financeira favorável, não tem serventia. Por esse esteio, para o Dr. Zezinho, a 

contribuição do Major passa a ser vaga, simbólica e desfigurada.  

 Segundo: a fala de Dr. Zezinho, dá o tom de uma marginalização estratégica em 

relação ao Major, pois esse, enquanto “figura alegórica de nossa urbe” e “autêntico 

representante de um povo”, silenciado e submisso, estará pronto a receber a transmissão 

burilada e recortada de Pedro Archanjo.  

 Terceiro: a própria grafia da palavra “Major”, que durante todo o texto aparece em 

letra maiúscula e no dizer do dono do jornal, agora está grafada em minúsculo. 

 Ainda para complementar esse distanciamento imposto ao Major pelas agências 

promotoras de cultura, é importante perceber como Jorge Amado monta um jogo entre o 

discurso direto, proferido pela personagem na conversa informal com Dr. Zezinho sobre 

Pedro Archanjo, e o posterior silenciamento delegado ao Major até o dia da sessão solene. 

 Durante o capítulo cinco (T.M., p.48), quando o Major Damião entra na sala do Dr. 

Zezinho Pinto e apresenta informações relevantes ao dono do jornal sobre Archanjo, há toda 

uma construção ancorada no discurso direto, em que a própria personagem, “o paladino das 

causas populares” (T.M., p. 104), pode expor aquilo que deseja transmitir. “Os meninos do 

seu jornal ouvem todo mundo, publicam retratos de qualquer borra-botas, mas seu criado 

que é só que sabe de Archanjo, na Bahia, fica relegado, esquecido, abandonado. O que é 

isso, me doutor? Desprezou o Major?” (T.M.,p.53).  

 Daí em diante, agora no capítulo oitavo – momento em que se definem as 

coordenadas para a celebração do centenário – mesmo presente à reunião, do Major não se 

ouve a fala, pois esse direito agora pertence ao Dr. Zezinho Pinto, o diretor do jornal e seus 

subordinados, ao diretor da agência publicitária e seus “ases”, aos donos das campanhas 

publicitárias e aos professores universitários, que de posse das informações necessárias, 

tentam transformá-lo, de agora em diante, em mero consumidor da nova mensagem 

esculpida e apropriada.  

 Não ingenuamente, os preparativos para o centenário de Pedro Archanjo expressos 

nos capítulos seis, oito e onze, estão ambientadas em lugares fechados e contextualizadas 

em três reuniões para quem um pequeno número de pessoas é convocado e onde a fala do 

povo, personificada em Major Damião, é impedida ou desconsiderada.  
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 Atentando para esse fato, Tenda dos milagres revela a logística implícita nos espaços 

fechados, as delimitações das áreas e as definições dos papéis como fatores importantes na 

construção e na manutenção de uma mensagem que se deseja durável, de maneira que o 

plano traçado pelas instituições, trazido à baila pelo romance, descortina o interesse em 

cercear, através de uma racionalidade niveladora, os modos de apreensão e funcionamento 

da mensagem sobre Pedro Archanjo num grande e “supostamente” homogêneo público 

receptor.  

 Todavia, desconsiderando o previsível, o texto elege as atitudes de rebeldia e astúcia 

de Major Damião para tornar ativa os diferentes usos que os receptores realizam das 

mensagens transmitidas pelas instituições oficiais, principalmente quando encontra essa 

personagem os espaços necessários para transformar em outra coisa aquilo que fora dado 

pelos poderes instituídos, atuando por conseguinte, num eixo de transposição e negociação.  

 A nosso ver, será no penúltimo movimento do romance, naquele que compõe o seu 

décimo quinto capítulo – Da Glória da Pátria (T.M., p. 314), o momento em que Jorge 

Amado apresenta com maior clareza tal astúcia desenvolvida pelos receptores comuns, pelo 

povo em sua cotidianidade, pois é ali, na descrição do que ocorrera na sessão solene, 

demarcadora e culminância das celebrações do centenário, que novamente o Major Damião, 

encontra as brechas para inaugurar um uso não previsto à mensagem archanjiana, de maneira 

que sua atitude, mais uma vez, irá personificar o gesto extrapolador das redes de vigilância 

institucionais: 

 

 
Muito bem, minhas Senhoras, meus Senhores! Todas essas homenagens 

prestadas a mestre Archanjo no decorrer do mês de dezembro, reunindo o 

que há de mais excelso na inteligência da Bahia, todas elas muito justas e 

maravilhosas, porém... [...].  

 – Levante-se, minha filha, ponha-se de pé para que todos vejam em que 

estado se encontra uma descendente, uma parenta próxima do imortal 

Pedro Archanjo, glória da Bahia e do Brasil, glória da Pátria! 

De pé, cabeça baixa, sem saber onde botar as mãos e para onde olhar, a 

barriga estofada, os sapatos cambaios, o vestido surrado, ínfima pobreza. 

Alguns erguiam-se das cadeiras para ver melhor. 

– Senhoras e Senhores, em vez de adjetivos e elogios, agora eu vos peço a 

dádiva de um óbolo para essa pobre mulher em cujas veias corre o sangue 

de Archanjo! (T.M.,p.319).   

 

 

Essa é então a maneira de fazer um uso diferente da imagem archanjiana 

corporificada na intromissão do personagem Major Damião, nos discursos laureadores a 



157 

 

Pedro Archanjo, e ela inscreve-se numa lógica contraditória ao que fora mapeado pelas 

instituições, uma vez que ele, o Major, utiliza-se das circunstâncias e do contexto 

comemorativo para angariar a ajuda a uma desconhecida grávida a quem apresenta aos 

convidados e oradores como parente de Pedro Archanjo. 

Assim, as ações por ele desenvolvidas durante a sessão solene, à luz dos 

enquadramentos e delimitações do campo em que atua, embora não consigam se 

desvencilhar das circunstâncias e mesmo atuando em meio ao que fora delimitado pelo 

sistema, metaforizam as trajetórias imprevisíveis que os consumidores comuns 

desempenham a partir do que lhes é apresentado como próprio pelas “elites” produtoras.  

Isto posto, ainda com Certeau (1998, p., 94-95), é possível ler a atividade de Major 

Damião como a subversão da ordem dominante, não rejeitando-a, mas empregando-a “a 

serviço de regras, costumes ou convicções estranhas à colonização da qual não podiam 

fugir”. Essas ações desenvolvidas nas malhas institucionais, protagonizadas pelo Major 

Damião, abrem espaço no texto para que as rebeldias dos “consumidores” possam enfim, ser 

descritas como as formas e usos não determinados e que, na maioria das vezes culmina num 

fazer original, imprevisível.  

Sobre aquela que escolhemos como símbolo dessas astúcias metaforizadas em Tenda 

dos milagres falaremos nas rotas a seguir.
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V 

 

 

DO ENTRUDO À PASSARELA:  
OS MILAGRES DE TENDA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sempre é útil, para começar, separar o que parece estar 

junto[...]. Nunca é inútil, num segundo momento juntar o 

que parece estar separado”  

                        

Régis Debray 
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V. Do entrudo à passarela: os milagres de Tenda 

 

Em que pesem a amplitude transmissiva realizada pelos poderes institucionais 

apresentados por parte da confabulação mediada de Pedro Archanjo, resta-nos agora observar 

a mensagem que, a nosso ver, funciona como o centro de convergência da obra, ou seja: a 

visibilidade atribuída por Jorge Amado aos usos imprevistos e oblíquos com os quais os 

consumidores se reapropriam do que lhes é oferecido pelos produtores “autorizados” dos bens 

culturais. Isso se torna possível porque Tenda dos milagres é um texto no qual as atuações do 

homem comum exemplificam o agenciamento de uma lógica diferente e destoante, no que toca 

à reapropriação desses bens, constituindo-se como uma obra pertinente para se perceber que: 

 

 

A uma produção racionalizada, expansionista além de centralizada, barulhenta 

e espetacular, corresponde outra produção, qualificada de “consumo”: esta é 

astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua ubiquamente, 

silenciosa e quase invisível, pois não se faz notar com produtos próprios mas 

nas maneiras de empregar os produtos impostos por uma ordem econômica 

dominante (CERTEAU, 1998, p. 39).  

 

 

Essas apropriações e reapropriações são hábeis em demonstrar como a figura de Pedro 

Archanjo, comercializada e difundida pela academia, pela imprensa e pela publicidade, 

desenvolve um percurso insuspeito e inusitado frente à ação desses consumidores em nada 

passivos. E, como se não bastassem as astúcias de Major Damião e do próprio Fausto Pena, a 

narrativa mostra-se profícua ao detalhar as atividades de Pedro Archanjo, em vida e, 

posteriormente, transmitida no pós-vida, como emblemáticas dessa insurgência ao que fora 

outorgado pelas organizações institucionais. 

Dentro desse quadro de atuações, escolhemos trazer as manifestações carnavalescas 

presentes no texto como metáforas dessas reapropriações desviacionistas. Elas, de certo modo, 

servem para demonstrar como o homem comum, imersos nas padronizações das elites culturais, 

é hábil em se contrapor e até mesmo, dispor dessas produções, para trabalhá-las de um modo 

diferente, insurgindo-se nos estratos de sistemas cuja atuação é cercear a sua entrada.  

Dentro desse parâmetro, são dois momentos essências que escolhemos analisar em 

Tenda dos milagres. Primeiro a luta do próprio Archanjo para inserir nas festividades 

carnavalescas do seu tempo os traços e padrões de cunho e de matriz africana – discussão 

situada no início do texto. Segundo: a transformação de Pedro Archanjo, na comemoração do 

seu centenário, em desfile de escola de samba, manifestação carnavalesca ocorrida no carnaval 

de mil novecentos e sessenta e nove, acomodada por Amado numa espécie de posfácio textual, 
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e que, posteriormente, servirá enquanto “mote” para que o próprio romance seja transposto às 

semioses dos desfiles carnavalescos.  

Interessante observar que, entre tantas mediações mais ordenadas – tais como os artigos 

científicos escritos, as entrevistas suscitadas, os anúncios publicitários, os prêmios oferecidos 

e até mesmo a sessão solene – é a descrição dessas festividades carnavalescas, em dois tempos 

distintos, o instrumento encontrado por Jorge Amado para alavancar essas possíveis e originais 

insurgências, pois o texto nos mostra que por meio dessas rebeldias imprevisíveis a 

semiodiversidade logra o espaço para acontecer. 

No caso de Tenda dos milagres, as atividades carnavalescas potencializam não somente 

as ações celebrativas extraordinárias advindas justamente do homem comum, longe das 

intercorrências disciplinares institucionais, mas, sobretudo, inauguram outra faceta para o 

carnaval57 na obra de Jorge Amado: aquela que pretende encontrar na replicagem anual da 

festividade a primazia utópica de um tempo e de um modo de viver diferentes.  

Na perspectiva de Rita de Cássia Amaral (1998), especificamente sobre a capacidade 

mediativa da festa carnavalesca, temos a noção de que ela é um fundamento da comunicação, 

da transmissão de valores, estabelecendo-se pois, como uma espécie de léxico a fim de que os 

seus participantes utilizem-se dessa linguagem no intuito de aproximar os contrários, na 

promoção de uma reconciliação entre muitos opostos. Segundo afirma: 

 

 

A festa é ainda mediadora entre os anseios individuais e os coletivos, mito e 

história, fantasia e realidade, passado, presente e futuro, nós e os outros, por 

isso mesmo revelando e exaltando as contradições impostas à vida humana 

pela dicotomia natureza e cultura, mediando ainda os encontros culturais e 

absorvendo, digerindo e transformando em pontes os opostos tidos como 

irreconciliáveis (AMARAL, 1998, p.52). 

 

 

Ao eleger a festa enquanto espaço de mediação, enquanto prática que se fundamenta na 

reconciliação do irreconciliável, Jorge Amado estabelece a possibilidade da comunicação 

transmissiva entre o passado, o presente e o futuro do protagonista em Tenda dos milagres, bem 

como uma outra ordem e lógica de valor, pois insinua uma forma de viver a realidade de 

maneira diversa daquela pela qual ela mesma se apresenta e na qual a mestiçagem étnico-

cultural é o anseio a ser alcançado. Ou seja, Jorge Amado elege as manifestações carnavalesca 

para apresentar tanto o viver em astúcia, como o reviver da personagem principal e, ao mesmo 

                                                           
57 De acordo com Maria Isaura Pereira de Queiroz (1992), o carnaval chegou ao Brasil na “caravela dos 

colonizadores”, ou seja, a partir do século XVI, e daquele momento em diante, passou a ser modificado pela 

concorrência amalgamada de outras celebrações indígenas e africanas.  
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tempo, projetar para semioses futuras a reencenação do próprio texto, conforme 

demonstraremos mais adiante. 

Sobre este ponto, vale a pena recordar que as festividades carnavalescas nitidamente são 

outro tópico recorrente nas narrativas de Jorge Amado, porque as singularidades desta festa e 

deste ritual aqui no Brasil (DAMATTA, 1997), aparecem em sua produção desde a titulação do 

primeiro livro publicado, O país do carnaval 58(1931), estendendo-se para as ações de outras 

obras por ele produzidas, como por exemplo: Dona Flor e seus Dois maridos59 (1966). 

No entanto, se no primeiro texto os festejos carnavalescos surgem como atividades 

perturbadoras da ordem pretendida e em cuja face, metaforicamente, jubjaz a problemática 

formação da identidade nacional erigida pela crise entre os sistemas institucionais e as práticas 

cotidianamente desempenhadas pelo povo, no romance escrito três décadas após, essa mesma 

festa apresenta-se como o pontapé inicial para o que DaMatta(1997) chama da “síndrome 

carnavalesca”, ou seja, a potência que os textos amadianos agregam, em especial, Dona Flor e 

seus dois maridos, de opacizar a condição relacional, as possíveis inversões de ordem, a 

emergência de reagrupamentos entre sistemas distintos e a busca por uma espécie de “sociedade 

alternativa” que o carnaval brasileiro parece agenciar. Para esse autor: 

 

 

O carnaval estabelece nas sociedades hierarquizadas um continuum marcado 

pelo diálogo e pela comunicação explosiva, sensual e concreta de todas as 

categorias e grupos sociais. As distâncias são eliminadas e são eliminadas 

precisamente porque o mundo está de cabeça para baixo, perdendo 

temporariamente a sociedade os seus centros regulares de poder e 

hierarquização (DAMATTA, 1987, p. 119).  

 
 

De acordo com suas análises, o carnaval representa a cronologia em que muitos diálogos 

entre sistemas são acionados, apresentando-se por conseguinte, como um instante em que há 

“uma pulverização” do que é tido como dominante, mesmo que momentaneamente.  

Ainda com esse autor, através da “síndrome carnavalesca”, Jorge Amado pode construir 

obras destoantes da univocidade presente em seus primeiros escritos, já que nos textos pós 

Gabriela(1961), como marco dessa passagem, desorganizam e/ou reorganizam múltiplos 

estratos do sistema literário em inversões desordenadoras que vão do modo de narrar, ao modo 

                                                           
58 Não obstante o título em que o substantivo “carnaval” aparece, há em O país do carnaval vários momentos nos 

quais este ritual anual acontece, como por exemplo, o encontro de Paulo Rigger, o protagonista, com uma foliona 

e quando se envolveu na festividade “misturando-se” com o povo. 
59 Em Dona Flor e seus dois maridos (1966), Jorge Amado contextualiza a morte de Vadinho, primeiro marido da 

cozinheira Florípedes, num dia de carnaval. Simbolicamente, a partir dessa passagem, a vivência carnavalizada de 

Flor passa a ser um terceiro possível Cf. DaMatta (1997).  
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de configurar as personagens, passando ainda, pela implantação no literário de técnicas e traços 

de outros sistemas, como por exemplo, da linguagem cinematográfica e dos próprios desfiles 

de escola de samba, como percebeu Tânia Pellegrini (1999). 

A priori, DaMatta entende a obra amadiana como lócus privilegiado para visualização 

da carnavalização inerente à sociedade brasileira, e em cuja práxis notifica-se o arrefecimento 

dos dualismos, bem como o apogeu da mediação entre universos ideologicamente 

intransponíveis. Tal mediação é responsável por negar as escolhas monológicas e pela 

proposição de singulares alternativas para convivência entre contrários, formalizando aquilo 

que chama de “sistema relacional triangular”. Conforme explica, esse sistema é tipificado de 

um modo particular de funcionamento no qual há a habilitação para o surgimento de relações 

triangulares. Estas, por sua vez, são pautadas em momentos de ordenamentos, momentos de 

inversão e suspensão da ordem e momentos de ordem em outras esferas de legalidade, no caso, 

metafísicas.  

Para DaMatta, Jorge Amado,  

 

 

É daqueles raros autores que fala do Brasil sem dissimular – de modo aberto 

e direto. Sua obra descreve e mediuniza o Brasil, exprimindo-o por meio de 

muitas vozes, enredos, personagens, planos, situações e assuntos, deixando 

ver a sua tessitura densa ou ingênua, larga ou curta, inovadora ou 

estereotipada, um panorama amplo e claro dos nossos valores, instituições e 

dilemas (DAMATTA,1997, p. 121).  

 

 

Outrossim, DaMatta elege o carnaval, os desfiles cívicos e os rituais religiosos como 

símbolos de um sistema que caracteriza a realidade social brasileira – então cambiante entre a 

ordem, a inversão parodística e a neutralidade religiosa – composição inusitada e 

desarticuladora da percepção bisseccionada com a qual se tentou explicá-la, jurídico-

legalmente, com vistas a adequá-la aos padrões sócioantropológicos europeus. Por essas 

observações, propõe a noção de sociedade relacional como própria à configuração sociológica 

brasileira, ancorada no estabelecimento de elos condensadores do “misturar”, do “juntar”, do 

“confundir”, do “conciliar”.  

Jorge Amado, para o antropólogo, conseguiu captar para o universo literário a essência 

questionadora de sua época, pois numa fase inicial, abordara a problemática particular de um 

Brasil em conflito consigo mesmo, cambiante entre as escolhas monolíticas, às vezes, 

necessárias para a demarcação da identidade nacional. “Um Brasil dividido em dois: de um lado 

há o Brasil Estado-nacional que não funciona e gera desigualdades, corrupção e desânimo, em 

vez de promover o progresso e a civilização; do outro, a sociedade brasileira, com seus 
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costumes, seu poder de sedução, seus preconceitos e o seu todo e sedutor carnaval” 

(DAMATTA, 1997, p.124). 60O declínio desse dualismo ocorre, segundo DaMatta nas obras 

em que a individualização dos heróis é mitigada em prol de configurações entre determinados 

conjuntos – supostamente delimitados e intransponíveis – estabelece-se por intercurso 

carnavalizador das lógicas modelares. A partir dessas relações imprevistas, nasce a 

possibilidade de “novas vozes e de muitos diálogos” (DAMATTA, 1987). 

Outro ponto relevante nessa segunda fase, consoante a perspectiva dammatiana, é a 

importância conferida aos fatos do cotidiano em convivência com os fatores históricos na 

diegese de suas narrativas. Quando abre mão de um exclusivismo documental, a vida privada e 

dos espaços procrastinados, longe das explicações econômicas e políticas, sugere possibilidades 

alhures e pontos de interesses enriquecidos pelas relações ali organizadas. Ou seja, DaMatta 

focaliza uma postura inovadora em Amado quando há um recrudescimento do herói partidário 

e quando a ênfase recai nos personagens do povo, na criatividade cotidiana, distanciada de 

ideologias políticas ou determinismos sectários, doravante inserindo as relações de amizade, os 

contratos sociais de uma realidade calorosa, como essenciais na montagem dos romances61. A 

nosso ver, essa postura daria conta de uma atitude não autorizada e criativa tipicamente 

brasileira.   

Em Dona Flor, a dubiedade maniqueísta é desconstruída pela possibilidade de um 

terceiro que se une, se funde, que se cria na diferença e na desordem, haja vista a possibilidade 

do triângulo amoroso: Vadinho – Flor – Teodoro, metaforizar essa ligação entre mundos 

distintos. O entre-lugar, nessa configuração é a própria Florípedes, espécie de elo entre vida-

morte; materialismo-espiritualidade; desordem-ordem; paixão-amor; certo-errado. Para 

DaMatta, o romance relacional condensa esta “fórmula” literária e empresta à Antropologia, 

uma espécie de refração para se pensar as saídas aos inúmeros contrastes da sociedade 

brasileira. 

Em linha investigativa paralela, Affonso Romano de Sant’Anna (1983), no ensaio 

crítico sobre A morte e a morte de Quincas Berro d’Água (1961), erige a ambiguidade caótica 

como marca presente nos textos de Amado e, segundo afirma, ela sobrevém, em parte, do 

                                                           
60 Paulo Ringer, de O país do carnaval (1931), Sergipano, de Cacau (1933), Antônio Balduíno, de Jubiabá (1935), 

Pedro Bala, de Capitães da areia (1937) e o próprio partido comunista, em Os subterrâneos da liberdade (1954) 

são alguns dos exemplos da postura convencional do ser em sociedade, baseada numa “vertente erudita”, cuja 

interpretação do Brasil perpassa, necessariamente, pela escolha entre oposições bem demarcadas. 
61 Note-se, por exemplo, o grande número de personagens participantes de suas narrativas na forma de elos 

multiplamente conectados e a pluralidade de existências que muitos desfrutam. 
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caráter carnavalizador, principalmente daquelas configurações à semelhança de “Quincas”, 

eixo privilegiado para suas reflexões.  

Em suas considerações, Sant’Anna parte dos pressupostos teóricos “sistematizados” por 

Mikhail Bakhtin sobre a carnavalização, sem, contudo, desconsiderar as construções teórico-

antropológicas desenvolvidas por Roberto DaMatta, sobre o caráter relacional e carnavalizador 

do sistema social brasileiro. Ele entende que Jorge Amado, mesmo sem pretensão de adequar 

seus últimos livros à teoria bakhitiana, trouxe para o que escreveu as caraterísticas desta 

linguagem carnavalizada, já que foi exitoso em 

 

 

Transmitir a percepção carnavalesca do mundo, peculiar, porém complexa 

[...]. Essa visão, oposta à toda ideia de acabamento e perfeição, a toda 

pretensão de imutabilidade e eternidade, necessitava manifestar-se através das 

formas de expressão dinâmica e mutáveis (proteicas), flutuantes e ativas. [...]. 

Ela caracteriza-se pela lógica original das coisas “ao avesso”, das permutações 

constantes do alto e do baixo [...], degradações, profanações, coroamento e 

destronamento bufões (BAKHTIN, 2010, p.9). 

 

 

Nos textos amadianos pós-engajamento militante, Sant’Anna percebe os mecanismos 

da engrenagem carnavalizadora, conquanto se coloquem enquanto paródia das realidades 

experimentadas, aproximando zonas atualmente irreconciliáveis, primando pela inversão que 

suaviza o peso da ordem, ícones de um dinamismo “oxigenador” dos sistemas ao tematizarem 

situações de trocas e intercâmbios entre esferas intransponíveis, mesmo que apenas 

temporariamente.  

Ao debruçar-se por sobre as astúcias carnavalizadoras executadas por Amado, a leitura 

de Sant’Anna atesta a criatividade em sua verve e atenta para as múltiplas possibilidades desse 

carnaval ser encenado: quer seja pelo plurifacetado viver das personagens, pela dessacralização 

irônica do sagrado cristocêntrico, quer seja pela natureza polifônica das vozes narrativas (o 

narrador malandro) que envolve os leitores numa teia de possibilidades. Consoante afirma, 

outro aspecto essencial à carnavalização executada por Amado está na recuperação de 

arquetípicos da cultura popular por ele reconfigurada. Para Sant’Anna, Jorge Amado atualiza 

as técnicas da sátira menipeia, a pluralidade do herói proteiforme, os elementos da farsa, a 

possibilidade do sonho e do fantástico, como ideais utópico-filosóficos e a 

entronização/destronização repletas de bufonarias, como ferramentas carnavalizadoras. 

Somadas a todas essas instigantes opiniões, entendemos que, em Tenda dos milagres, 

Jorge Amado replica tanto a carnavalização nos moldes bakhtinianos, visibilizada nas múltiplas 

inversões e desordens a que a história de Ojuobá se propõem a alavancar; como e “síndrome 



165 

 

carnavalesca”, em cujo hífen concentraria a figura de Pedro Archanjo, o entre-lugar mediador 

representante da aproximação entre os sistemas e pela inversão desordenadora elencadas no 

bojo das coerções institucionais. Contudo, há em nosso entendimento a observação de que a 

essência” arquetípica das festividades carnavalescas – utilizada como metáfora para as atitudes 

relacionais vivificadas em Dona Flor – na história de Pedro Archanjo, assume função 

“substantiva”, conquanto passe a congregar ela mesma a potência mediadora do homem 

comum, do povo, bem como dessa busca por uma sociedade diferente em cuja feição a quebra 

de hierarquia, a vivência comunitária e um outro tipo de atuação do ser, frente ao mundo, são 

experimentados. 

Não deixa de suscitar a percepção do leitor o fato de que a composição da história de 

Pedro Archanjo-Ojuobá, nas reminiscências de suas atuações em vida – naquele que forma um 

dos eixos cronológicos do romance – a ação “abre-alas” para as múltiplas mediações desse 

protagonista, seja, justamente, a descrição de sua atuante insurreição no carnaval da Bahia em 

finais do século XIX e início do século XX.  

Pensamos que, é por intermédio desse vértice que Jorge Amado demonstra as astúcias 

do homem ordinário (CERTEAU,1998), no caso Pedro Archanjo e seus pares, como forças 

motrizes, modificadoras e mediadoras do próprio sistema carnavalesco baiano, alocando com 

isso, na superfície textual, as brechas articuladas para configuração extraordinária da festa, por 

essa época, institucionalizada enquanto réplica do carnaval parisiense e veneziano.  

Posteriormente, num reviver mítico e cíclico das utopias carnavalescas, o epílogo do 

texto traz a recomposição de Pedro Archanjo por intermédio de um desfile da Escola de Samba 

Filhos do Tororó em mil novecentos e sessenta e nove, aproximando, consoante veremos, as 

polaridades e, simbolicamente, concretizando os anseios do protagonista Ojuobá, à medida em 

que dá passagem para que o próprio romance seja transportado em desfiles pelos carnavais do 

país, sem esquecer de misturar, no âmbito ficcional, acontecimentos experimentados pelo 

próprio autor também homenageado por uma escola de samba no último carnaval da década de 

sessenta.   

 

 

O Grande Carnaval é o Afoxé 
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Como vimos, o carnaval, festividade que assume contornos imprecisos ao desembarcar 

em solo brasileiro,62 fora elemento constante nas composições de Jorge aparecendo em seu 

primeiro texto e sendo reencenado em narrativas futuras, como acontece mais explicitamente 

em Tenda dos milagres, por exemplo. E essa reiteração temática permite-nos projetar o 

entendimento de que, para além da simples busca pela inversão momentânea, do destronamento 

dos poderosos para a entronação dos marginalizados, o carnaval anunciado no “início” e no 

“final” da história de Pedro Archanjo-Ojuobá apresenta-se como um rito que, em seu caráter 

cíclico, representaria “a reprodução, em espaços de tempo bem demarcados, de uma esperança 

que permanece semelhante [...], e está sustentado por esta esperança de uma sociedade diferente 

que poderá um dia se estabelecer, e para sempre” (QUEIROZ, 1992, p.183). 

Assim, é pelo papel astucioso de Pedro Archanjo, nos festejos carnavalescos relatados 

na diegese, que encerramos a visualização das mediações por ele assumidas, ao mesmo tempo 

em que ratificamos a importância dessa festividade como uma das chaves de leitura do romance, 

porque, se o reviver de Pedro Archanjo, por ocasião do seu centenário, culmina na descrição de 

um desfile carnavalesco, também as ações da vida dessa personagem, suas táticas e métodos 

para se infiltrar nos lugares interditos, não de maneira fortuita, são relatadas a partir de sua 

atuação dos carnavais brasileiros dos quais, segundo a narrativa, fora peça importante, 

principalmente no que tange à transformação de tal evento.  

Para explicar esse percurso, chama-nos atenção as ações situadas na sexta parte do texto 

– Onde se conta de entrudos, brigas de rua outras mágicas, com mulatas, negras e sueca (que 

na verdade era finlandesa) (T.M., p.48) – cuja titulação, por si só, interliga-se às manifestações 

carnavalescas experimentadas no Brasil, principalmente dando entrada na diversidade inerente 

a essa festa. Permite-nos essa primeira leitura, a utilização feita por Amado da palavra “entrudo” 

que nesse contexto interliga o leitor aos primeiros acordes da inter-relação entre os traços dos 

sistemas carnavalescos nos quais Pedro Archanjo atuou. 

No compêndio Carnaval: seis milênios de história (2000), Hiram Araújo esclarece que 

o vocábulo entrudo, oriundo do léxico latino introitu, significa “início”, “começo” “abertura” 

e, para esse pesquisador, a expressão passou a nomear um tipo de celebração ocorrida três dias 

antes do jejum da Quaresma, por volta de 590 d.C. Nessa manifestação coletiva que perdurou 

                                                           
62 Não faremos menção às peculiaridades históricas do carnaval brasileiro, suas prováveis origens e influências 

europeias e/ou contribuições locais, uma vez que não se trata nesta tese de alavancar um tipo tradicional 

carnavalesco em detrimento de outros, sobretudo porque o nosso interesse concentra-se na dinâmica que o romance 

traz ao atualizar a festa fazendo com que nela ocorram vários e ininterruptos contextos de mediações.  
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de dez a doze séculos, era comum verdadeiras batalhas entre os partícipes, utilizando-se como 

projéteis as mais inusitadas substâncias líquidas e sólidas. 

Especificamente sobre o entrudo no Brasil, no livro Carnaval brasileiro: o vivido e o 

mito (1992), Maria Isaura Pereira de Queiroz ratifica o sentido de “entrada” e de “início” de 

uma palavra utilizada para designar as celebrações da chegada da primavera no hemisfério 

norte, para, depois de solidificado os ritos cristão e com eles seu calendário festivo, denominar 

as festividades cuja ocorrência cronológica antecedia as celebrações da Quaresma, sendo, por 

esse esteio, uma festa conectada ao mundo religioso. No caso brasileiro, a autora atribui como 

principal característica a replicagem ao modelo lusitano: paradigma seguido na implantação 

desse costume entre as famílias dos colonos e dos autóctones.  

Na perspectiva desta estudiosa, o rito anual do entrudo português caracterizava-se pela 

emergência de cinco nortes singularizadores: 1) A existência de um desfile no qual figuravam 

em especial dois bonecos: “Entrudo” ou “João” e “Dona Quaresma”. Esse cortejo era 

acompanhado por jovens ao som de cantigas burlescas e culminava como o enterro do primeiro 

boneco que neste caso, encerrava as comemorações. 2) A ocorrência de vários festins em que 

se comia com abundância iguarias fabricadas com carne de porco. 3) Troças entre jovens de 

famílias vizinhas, sobretudo pelo arremesso de água de substâncias repugnantes como lama, 

cinza, farinha. 4) O desfile de grupos mascarados pela região tocando instrumentos percussivos 

improvisados como panelas, tachos e colheres. 5) A culminância com bailes tradicionais 

frequentados pelos que participavam ativamente da festa (QUEIROZ, 1992). Essa celebração 

coletiva repetia-se em várias aldeias e era um hábito voltado às brincadeiras e ao divertimento 

familiar ou, quando muito, entre aldeãos que usufruíam de liberdade suficiente para executar 

as molhadelas e as troças reciprocamente. 63 

Por esse prisma, as primeiras expectativas criadas pela inserção da palavra “entrudo” na 

titulação dada ao capítulo, de certa forma, concatenam as ações de Pedro Archanjo a essa antiga 

manifestação carnavalesca já em declínio e em arrefecimento no contexto cronológico de base 

às peripécias archanjianas. Elas podem ser lidas como a entrada, o início de um novo ciclo em 

que as atuações desorganizadoras e contestadoras de sistemas supostamente instransponíveis 

são amplificadas na formulação do enredo de Tenda.  

Não obstante perceber que, se nas manifestações primitivas do entrudo carnavalesco a 

festividade será encerrada com o enterro do boneco “entrudo”, no texto de Jorge Amado, toda 

                                                           
63 Estudando essa perspectiva, Maria Isaura Pereira de Queiroz esclarece que o entrudo resguardava fortemente 

as hierarquias sociais, somente sendo aceitável entre membros de uma mesma classe. Cf. (QUEIROZ, 1992).  
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vida de Pedro Archanjo é relatada a partir do dia de sua morte e, consequentemente, da 

grandiosidade de seu cortejo fúnebre alocado naquele que compõem o terceiro capítulo.  

Contudo, não se dedicará Jorge Amado a relatar a tradição ou o saudosismo em relação 

à festa recebida das mãos do colonizador português e em latente esmaecimento durante o século 

XIX, uma vez que o próprio entrudo, convidado a figuras na “entrada” da configuração capitular 

será, na verdade, o portal por onde o leitor chegará ao conhecimento das atividades de Pedro 

Archanjo na inserção dos afoxés, dos blocos e embaixadas africanas. Estes, por sua vez, 

instrumentos mediadores essenciais para o ingresso dos caracteres africanos no sistema 

carnavalesco brasileiro, ou como muitos historiadores e folcloristas têm apontado, pela sua 

criativa “africanização”. 

Nas malhas de Tenda dos milagres, o processo de transformação do carnaval na Bahia 

de São Salvador não poderá se imiscuir das atitudes astuciosas de Pedro Archanjo, pois a sua 

completa desobediência aos ditames legais – ao frequentar os “dias gordos” do carnaval local 

com um bloco de afoxé – será o instrumento mediador fundamental para arregimentar a 

simpatia e anuência do povo, do “homem comum”, principalmente acomodando um novo tipo 

de manifestação carnavalesca insurgente, frente aos préstitos organizados pelas Sociedades 

Carnavalescas durante as atividades elitizadas do “Grande Carnaval”: 

Assim, as astúcias desenvolvidas por Pedro Archanjo, as peripécias nas atividades que 

marcaram o final do século XIX e início do século XX – sendo inclusive a ele atribuído a 

organização do desfile do primeiro afoxé: A Embaixada Africana ainda nos anos de noventa e 

cinco – são recortados no fragmento e ele dá a dimensão das relações interssitêmicas 

desenvolvidas por Ojuobá na inserção de seus usos nas brechas da cultura dominante, e ainda, 

das interligações carnavalescas com traços do sistema religioso afro-brasileiro, amalgamada na 

composição dos novos blocos:  

 

 

Afoxé significa encantamento, e o primeiro de todos, o inicial, fora posto em 

mãos de Pedro Archanjo por Majé Bassã, a temível: Archanjo viera lhe 

comunicar a decisão e pedir bênção e conselho. Lídio Corró, José Aussá, 

Manoel de Praxedes, Buldião, Sabina e ele, de acordo com um pessoal 

animado do Tororó, pretendiam organizar uma Folia Carnavalesca, a 

Embaixada Africana, em honra dos encantados e para exibir no entrudo a 

civilização de onde provinham negros e mulatos (T.M., p.68).  
 
 

Segundo o texto, pelo encantamento articulado nos desdobramentos do sistema 

religioso, a Embaixada Africana vem a ser o primeiro afoxé a disputar com as Grandes 

Sociedade Carnavalescas a atenção e os aplausos do público e assim, encontrando tanta 
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repercussão que até o ano de mil novecentos e três “as gazetas protestavam contra o modo por 

que se tem africanizado entre nós, a festa do Carnaval, essa grande festa da civilização” 

(T.M.,p.69), alcançado no interior do texto a polarização entre o carnaval da elite cultural, 

aquele das Grandes Sociedades, em que figuravam a os lugares restritos e fantasias elaboradas, 

em detrimento do carnaval de rua, em que se expressa o homem do povo, o entrudo, a 

participação astuciosa nas brigas e a criação de um carnaval amalgamado com as celebrações 

de matriz africana.  

Inicialmente, sobre este aspecto, o texto de Jorge Amado aciona o contexto carnavalesco 

no entremeio entre dois séculos e, através das ações de Pedro Archanjo, na configuração das 

primeiras embaixadas africanas, encena as mediações assumidas pela população desprovida dos 

recursos necessários para arcar com as despesas à participação no Grande Carnaval. Logo, abre 

espaço para se pensar como uma parcela da sociedade pobre, negra e marginalizada, 

impossibilitada de participar dos festejos tradicionais, organizava suas brincadeiras nos 

subúrbios das cidades, inserindo seus ritmos e seus costumes na confabulação da festa64, muitas 

vezes invadindo os espaços bem delimitados para as brincadeiras organizadas pela/para os 

brancos: 

 

 

O nome de Grande carnaval dado aos folguedos dos Dias Gordos nos fins do 

século XIX tinha sua razão de ser; por volta de 1870, pequenos grupos de 

negros e mulatos, habitando bairros pobres e periféricos do Rio de Janeiro, se 

reuniam para cantar e dançar nas vielas e nos quintais durante o Carnaval; as 

canções, o ritmo sincopado da música mostravam a origem afro-brasileira; 

surgia o Pequeno Carnaval (QUEIROZ, 1992, p.57). 

 

 

Queiroz (1992) não nega a insurgência da participação das populações negras, recém 

“beneficiadas” com a “abolição”, como um dos fatores imprescindíveis para que o carnaval 

deixasse de ser uma festa em que a simples inversão parodística ou mesmo a catarse comunitária 

fossem celebradas. Segundo explica, nos dias gordos dos últimos anos do século XIX, era 

comum perceber a presença dos negros recém libertados dividindo as brincadeiras ou mesmo, 

“maculando” a elite branca e ainda escravocrata com a sua audaciosa presença. Para Queiroz 

(1992, p. 55): 

 

 

                                                           
64 De acordo com Queiroz (1992), ainda na década de quarenta do século dezenove, surgem no Brasil os primeiros 

bailes de máscaras imitando um novo costume experimentado nas principais cidades europeias:Veneza e Paris. A 

inserção desse novo modelo carnavalesco suplantou pouco a pouco a prática do entrudo e deu origem às Grandes 

Sociedades Carnavalescas.  
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A liberdade civil outorgada aos antigos escravos desenvolvera um profundo 

sentimento de medo nas camadas superiores, que jazia muito mais no 

inconsciente do que vinha à tona, mas que produzia, como consequência, 

evidentes comportamentos de defesa contra o que poderia acontecer, agora 

que a massa das gentes de cor não estava mais sob o domínio dos senhores 

 

 

 Dessa maneira, a criação de clubes e confrarias carnavalescas, seguindo os paradigmas 

europeus, mostrou-se como um instrumento eficaz para novamente reestabelecer a segregação 

entre as classes provisoriamente perturbadas pelas leis abolicionistas e assim, a criação das 

Grandes Sociedades Carnavalescas apresenta-se como ferramenta preponderante no 

reestabelecimento das fronteiras da festa, em que deveria existir um compartimento para cada 

coisa e onde cada coisa ocuparia o seu lugar.  

 Sobre isso, Tenda dos milagres desvenda ao leitor os primeiros embates históricos 

demarcadores da competição entre as Grandes Sociedades Carnavalescas soteropolitanas. Com 

essa obra, Jorge Amado intensifica o intercâmbio entre ficção e a realidade, contextualizando 

as ações de Pedro Archanjo aos episódios singulares dos antigos carnavais de Salvador no final 

do século XIX e início do século XX, pois nela, as Sociedades Carnavalescas como “a todo-

poderosa Cruz Vermelha, o monumental Congresso de Vulcano, os Fantoches da Eutuerpe, os 

Inocentes em Progresso” (T.M., p.68), em que pesem suas estratégias para manutenção de um 

tipo específico de carnaval, são perturbadas pelo surgimento da “Embaixada Africana, primeiro 

afoxé a vir disputar a preferência e os aplausos na praça pública” (T.M.,p.68), de maneira que 

a história desses antigos carnavais passa a ser romanceada e encenada numa ênfase que delega 

as práticas do homem comum o status de protagonista da festa, inclusive sendo definitivas para 

sua ininterrupta transformação. 

As ações organizadas no sexto capítulo de Tenda dos milagres mostram como o Grande 

Carnaval, aquele vivido pelas elites econômicas e culturais, o préstito que busca em Veneza o 

seu modelo de funcionamento, caracterizado pela produção de carros alegóricos luxuosos e pelo 

desfile em corsos suntuosos fora perturbado pelas rompimento imprevisto do carnaval de rua 

baiano, graças à união de Pedro Archanjo e seus convivas na celebração da Embaixada Africana 

em mil oitocentos e noventa e cinco, dos Pândegos da África em noventa e seis e, por fim, em 

mil novecentos e quatro, do Afoxé Filhos do Tororó, aquele que segundo o texto, ousara 

desobedecer os ordenamentos espaciais já especificadores dos lugares nos quais deveriam se 

desenvolver a folia: 
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O povo aplaudia o insubmisso, valente desafio; onde já se viu, senhor doutor 

Francisco Antônio de Castro Loureiro, interino da polícia e branco de cu preto, 

onde já se viu carnaval sem afoxé, brinquedo do povo pobre, do mais pobre, 

seu teatro e seu balé, sua representação? Parece-vos pouco a miséria, a falta 

de comida e de trabalho, as doenças, a bexiga, a febre maldita, a maleita, a 

disenteria a matar meninos, ainda quereis, senhor doutor Francisco Antônio 

Mata Negros, empobrecê-los mais reduzi-lo. Fit-ó-fó para o chefe da polícia, 

na vaia, no assovio, na risada, fit-ó-fó. Palmas e vivas para os intimoratos do 

afoxé, viva, viva vivôo (T.M., p.66).  

 

 

No entendimento de Antônio Risério (1981), a expressão “afoxé”, tomada com uma só 

palavra em solo brasileiro é, na verdade, o resultado da aglutinação de três morfemas originários 

da língua iorubá: o prefixo nominal “a”, associado ao verbo “fo” que significa “dizer”, 

“pronunciar”, acrescido do “xé”, forma verbal em cuja semântica está concentrada a noção de 

realização e possibilidade. Ou seja, para esse estudioso, a expressão “afoxé significa: a 

enunciação que faz (alguma coisa) acontecer, ou numa tradução mais poética, “a fala que faz. 

[...], afoxé em iorubá significa, pois, encantamento, palavra eficaz operante” (RISÉRIO, 1981, 

p. 12).  

Já Para Yeda Pessoa de Castro, em seu estudo Falares africanos na Bahia (2001), o 

termo tem significados distintos e condicionados ao lugar de onde venha a ser proferida. Para 

essa pesquisadora, no idioma usado no âmbito religioso, essencialmente pelos iniciados e 

conhecedores do Candomblé, a palavra afoxé significa “praga ou maldição” ou mesmo uma 

“festividade ritual pública considerada de qualidade inferior.” Já para o povo brasileiro de um 

modo geral, afoxé tanto significa “um cortejo real, na representação de um grupo de caçadores 

nobres originários da África, que carregam como símbolo, um boneco preto (babalotim),” 

como significa “um cortejo carnavalesco da Bahia, no qual predomina a característica africana 

nas roupas, cânticos e instrumentos musicais”(CASTRO,2001, p.144). 

Pelo que se apresenta na narrativa de Jorge Amado, o afoxé descrito no texto desenvolve 

um trânsito semelhante na exposição de seu significado, pois ele tanto é atribuído ao 

encantamento preparado pela ação da mãe de santo Majé Bassã, como representa a parte 

profana, a manifestação carnavalesca que traz às ruas e às avenidas, dominadas pelos préstitos 

das Grandes Sociedades, os rituais de matriz africana, amalgamando e desconstruindo as 

fronteiras entre os festejos carnavalescos e as atividades religiosas, presentes nos sistema 

canônico, mas que é irrelevante e inexistente nas manifestações do homem ordinário. 

O fragmento a seguir, por exemplo, dá o tom da expansão que esta atividade 

carnavalesca assumira, ao mesmo tempo em que aciona as engrenagens repressivas no intuito 

de coibir a resistência do povo, delimitar as fronteiras e eleger um tipo apropriado de carnaval: 
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Alastravam as ruas os afoxés, a corromper, a envilecer. O povo, nos requebros 

do samba, já não tinha olhos nem admiração para os carros alegóricos das 

Grandes Sociedades, para seus temas da corte da França; distante o tempo 

quando o entusiasmo explodia à passagem dos clubes vitoriosos, 

monopolizando todas as atenções (T.M., p. 69).  

 

 

Ainda em ressonância ao que nos revela Certeau (1998), sobre as práticas do homem 

comum em seus usos cotidianos, vale a pena salientar que a opção pela ausência de um lugar 

específico e na carência de algo apropriado e validado pelas elites produtoras de linguagem, 

resta a esse homem procurar as brechas para desempenhar as suas atividades no campo do outro, 

aproveitando-se das oportunidades para se fazer inserir num ambiente mapeado. Segundo 

afirma, é típico das ações táticas abrir espaços na vigilância do poder proprietário, e como 

verdadeira “prestidigitação”, introduzir-se como surpresa numa ordem (CERTEAU, 1998). 

Também Lótman (1996) entende que na ambiência da semiosfera, os estratos culturais 

articulam-se e movimentam-se entre fronteiras transportando-se e traduzindo-se a fim de que 

ocorra a semiodiversidade. Quando nessas zonas de tensionalidade acontece algo fora do 

previsto, temos a explosão semiótica e, consequentemente, a expansão signíca estará 

acompanhada da transformação criativa da cultura e de seus produtos.  

Em Tenda dos milagres, essas atuações táticas ficam evidentes na conduta de Pedro 

Archanjo, como se observa no enxerto a seguir. Nele a presença do Afoxé Filhos da Bahia, em 

meio ao carnaval elitizado, dá o tom desse tipo de composição “explosiva” protagonizada pelo 

homem do povo: 

 

 
A surpresa fazia o delírio ainda maior: o doutor Francisco Antônio de Castro 

Loureiro, diretor interino da Secretaria de Polícia, não proibira por motivos 

étnicos e sociais, em defesa das famílias, dos costumes, da moral e do bem-

estar público, no combate ao crime, ao deboche e à desordem, a saída e o 

desfile dos afoxés, a partir de 1904, sob qualquer pretexto e onde quer que 

fosse na cidade? Quem ousara então? (T.M.,p.65).  

 

 

Por esse esteio, é justo não negligenciar a inserção do Afoxé, por assim, dizer, como 

“abre-alas” das astúcias desenvolvidas por Pedro Archanjo em Tenda dos milagres 

principalmente porque, através dessa inserção, o texto oferece a entrada para se pensar as 

resistências às imposições das organizações institucionais desempenhadas por Pedro Archanjo, 

ao mesmo tempo em que se revela importante ao situar o carnaval, as folias dos “dias gordos” 
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como um contexto relevante na quebra ou confrontação dos mapeamentos delimitadores, a fim 

de que um novo seja criado.  

Em contraponto a uma percepção unívoca do carnaval, o parágrafo inicial do capítulo 

sexto, por exemplo, tece a descrição das obliquidades assumidas pelo homem comum na 

confabulação da festa e que, em meio aos ordenamentos, buscará os espaços para inserção de 

suas fabricações, de maneira que: 

 

 

O povo veio correndo para ver e batia palmas, gritava, a pular e a dançar, em 

louco entusiasmo. Veio o entrudo inteiro: máscaras, zé-pereiras, mandus, 

zabumbas, fantasias, blocos, cordões, esfarrapados, cabeçorras, caretas. 

Quando o afoxé despontou no Polietama, ouviu-se um grito uníssono de 

saudação, um clamor de aplauso: viva, viva, vivôo! (T.M., p. 65).  

 

 

  Ou seja, na primeira parte desse movimento, Tenda dos milagres demonstra que na 

configuração do carnaval da Bahia encontram-se em atuação tanto as estratégias mantenedoras 

de um ordenamento, referendado pelas gazetas e pelas Grandes Sociedades Carnavalescas, em 

atuação no início do século XX, em detrimento do carnaval de rua, desordenado, mergulhado 

nos ranchos que darão margem à formação explosiva das Embaixadas Africanas e dos blocos 

de afoxés. Na expansão desses novos produtos culturais, as instituições organizadas e 

disciplinadoras apontam a ameaça à identidade carnavalesca baiana, posto que eles suplantem 

a transmissão delimitada e elitizada que desejam ver transmitida para, em seu lugar, encontrar 

um espaço aos rituais africanos, desauratizados e desautorizados a um só tempo.  

 Assim, conforme bem salienta o enxerto posto em destaque, vemos a opinião de um 

jornalista sobre a quebra da tradicionalidade e do previsível do sistema carnavalesco em vistas 

da audácia criativa de Pedro Archanjo como outro possível:  

 

 

Se alguém julgar a Bahia pelo Carnaval, não pode deixar de colocá-la a para 

da África, e note-se, para nossa vergonha, que aqui se acha hospedada uma 

comissão de sábios austríacos, que naturalmente, de pena engatilhada, vai 

registrando esses fatos, para divulgar nos jornais da culta Europa. Onde estava 

a polícia? Que fazia para demonstrar que essa terra tem civilização? A 

continuar essa escandalosa exibição de África: as orquestras de atabaques, as 

alas de mestiças e de todos os graus de mestiçagem – desde as opulentas 

crioulas às galantes mulatas brancas –, o samba embriagador, esse 

encantamento, esse sortilégio, esse feitiço, então onde iria parar nossa 

latinidade? Pois somos latinos, bem sabeis, se não sabeis, aprendereis à custa 

de relho e de porrada (T.M., p.70).  
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É justamente por “driblar”, num gesto de astúcia e transformação de códigos estanques, 

as proibições impetradas pela polícia no ano de 1903, por encontrar as brechas necessárias a 

exibição dos blocos, bem como por atuar numa reconfiguração reterritorializada (DELEUZE & 

GUATTARI, 1995) dos traços culturais de matriz africana que Pedro Archanjo erige-se como 

o protagonista mediador de todos os desvios. O primeior deles: levar às avenidas da capital 

baiana, em pleno apogeu do carnaval europeizado, um ano após as legislações contra as 

Embaixadas e “batuques,”, a exibição de uma agremiação afro-carnavalesca: o Afoxé dos Filhos 

da Bahia, exibição duplamente insubmissa, primeiro porque se opusera, astutamente, às 

restrições desenvolvidas pelo carnaval das instituições e organizações inserindo nelas 

transposições de outras semioses desauratizadas; segundo, porque esse mesmo afoxé 

tematizava a corte de Zumbi, o rei de Palmares, consoante se descreve no fragmento posterior: 

 

 

Ousara o Afoxé dos Filhos da Bahia; nunca saíra antes e jamais se concebera 

e vira afoxé assim de majestade, de figuração tão grande e bela. [...]. 

Duplamente ousara, pois trouxe às ruas a República dos Palmares armada em 

guerra, os heróis combatentes e Zumbi, seu chefe e comandante, o maior de 

todos os guerreiros, vencedor de três exércitos, a enfrentar o quarto, no 

instante da batalha, pondo em perigo Império e Imperador, vitorioso em sua 

montanha de fogo e de liberdade (T.M., p. 65).  

 

 

  A descrição em detalhes do Afoxé é, por esse veio, importante aspecto projetado por 

Jorge Amado em Tenda dos milagres a fim de demonstrar os valores estéticos trabalhados pelos 

homens comuns como instrumentos políticos para sua afirmação. No decorrer da descrição 

daqueles que não detém um lugar específico para articular a sua prática e que, necessariamente 

precisam atuar no campo do outro, a obra traz a rasura aos ordenamentos ao tempo que descreve 

essa alternativa semiótica transformada. 

 Nas entrelinhas e na superfície textual está portanto, fundamentada a presença no Brasil 

do Grande Carnaval: o carnaval das máscaras, das orquestras65, dos bailes e dos corsos, das 

fantasias luxuosas, que deveriam ocupar de uma vez por todas as ruas e principais avenidas das 

cidades ao som de marchas e de óperas tradicionais. Por seu turno, também e fundamentalmente 

está presente em Tenda dos milagres o “Pequeno Carnaval”, o carnaval dos negros e dos que 

habitavam as zonas periféricas da cidade e da sociedade, que deveriam ocorrer nos subúrbios e 

                                                           
65 Importante observar, segundo Queiroz (1992), as músicas que embalavam os folguedos do Grande Carnaval não 

se diferenciavam de outras peças executadas em bailes da sociedade sendo elas valsas, polcas e xotes.  
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nos quintais, mas que se mostra insubmisso e resistente, em busca e em luta num rol de 

mediações necessárias na transformação de todos esses espaços.   

 

 

A invenção do povo é a única verdade,”66 

 

 

Depois de visualizarmos as mediações carnavalescas, “abre-alas” dos fatos biográficos 

sobre Archanjo, depois de analisarmos as operações transmissivas realizadas pelas mediações 

estratégicas das instituições e das astúcias e brechas encontradas por alguns dos memoráveis 

personagens elencados nas páginas anteriores, resta-nos daqui para frente perceber como Tenda 

dos milagres volta-se para o modo como os consumidores “comuns”, imersos numa atmosfera  

de ordenamentos, apropriam-se da mensagem archanjiana desenvolvendo cartografias 

imprevisíveis e em muito distantes daquelas que foram traçadas e planejadas pelos mapas 

organizacionais.  

Com fulcro em Certeau (1998, p. 40), “a presença e a circulação de uma representação 

(ensinada como código de promoção socioeconômica por pregadores, por educadores ou por 

vulgarizadores) não indicam de modo algum o que ela é para os seus usuários” e, aqui diríamos, 

muito menos, o que eles podem realizar a partir dela, ou seja, é necessário que se perceba o 

quanto a palavra “assimilação”, ainda com Certeau (1998, p. 41), não quer necessariamente 

dizer  “torna-se semelhante” àquilo que se absorve e sim torna-se “semelhante ao que se é, fazê-

lo próprio, apropriar-se ou reapropriar-se dele.”  

E é justamente sobre esses usos performáticos realizados por tais consumidores que 

Jorge Amado reconstrói a trajetória de Pedro Archanjo, de maneira que o conhecimento 

propagado pelo que ele produziu enquanto escritor, pelo que academia, como agência discursiva 

educadora tentou didatizar sobre ele; pela imprensa, enquanto órgão difusor e pela publicidade, 

enquanto motor “publicizador” da imagem archanjiana; não são a palavra final e nem 

representam o arcabouço estratégico irreversível a um tipo programado de recepção, porque, 

conforme o texto, passados dois meses das comemorações do centenário archanjiano, os 

“consumidores” dessas produções lançam mão de outras práticas para operacionalizar o 

renascer do protagonista  por meio de uma espécie de “bricolagem” atualizadora do projeto 

original, ao tempo em que “reajusta os resíduos de construções e destruições anteriores” às 

práticas cotidianos e pouco cerceadas desses receptores. (CERTEAU, 1998, p. 270). 

                                                           
66 Frase do professor Fraga Neto por ocasião das comemorações do centenário de Pedro Archanjo no romance 

Tenda dos milagres 
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Ao contrário dos detalhes com que recheara o quantitativo capitular de Tenda dos 

milagres, sobretudo quando retratara os processos de burla e de chiste iniciado por Major 

Damião – na sessão solene em que traz à cena uma “aparentada” de Archanjo para quem 

solicitara donativos – Jorge Amado utiliza-se de apenas três laudas para descrever as 

transposições da personagem archanjiana realizadas por uma Escola de Samba, atuando no 

carnaval de Salvador e que desfilara no carnaval de mil novecentos e sessenta e nove 

tematizando Pedro Archanjo. Conforme expressa o narrador, esse evento extraordinário 

apresenta-se como o mais genuíno ato performático para celebrar Pedro Archanjo, 

consolidando na prática o que teorizara o professor Fraga Neto: ser “a invenção do povo [...] a 

única verdade, nenhum poder conseguirá jamais negá-la ou corrompê-la” (T.M., p.320).     

Entendemos aqui, que a reapropriação realizada pela entidade carnavalesca, trazida à 

baila pela cena literária, é uma das linhas de fuga tecidas por Amado para demonstrar o quanto 

os “usos” dos homens comuns escapam da mera reprodução e replicagem ao que fora 

disseminado pelas organizações culturais e institucionais. 

Nessa tarefa, a transmissão de Archanjo como enredo de escola de samba, será um 

mecanismo de astúcia encontrada por sua gente para comemorar os seus cem anos de 

nascimento o que, não deixa de trazer para o cerne de Tenda dos milagres a exaltação gloriosa 

do homem ordinário e suas práticas, tidas como instâncias de libertação e imprevisibilidade, 

mediante às imposições transmitidas pelas agências disciplinadoras. Por outro lado, essa 

rebeldia, construída como “apoteose” do texto, está interligada à “entrada” nas mediações 

realizadas por Pedro Archanjo em vida, de maneira que um movimento cíclico flui no cerne 

romanesco, sobretudo pela atuação do protagonista nos festejos carnavalescos, para seu 

renascimento também em desvio, cem anos depois, num novo modo de celebrar o carnaval.  

Consoante o fragmento deste último ato:   

 

 

No carnaval de 1969, a Escola de Samba Filhos do Tororó levou às ruas o 

enredo Pedro Archanjo em Quatro Tempos, obteve grande sucesso e alguns 

prêmios. Ao som do samba-enredo de Waldir Lima, vitoriosos sobre cinco 

ótimos concorrentes da ala dos compositores, a Escola desfilou pela cidade a 

cantar:[...]. (T.M.,p. 321). 
 

 

Em que pese a brevidade das ações aí estruturadas, interessante observar que, se o 

“entrudo” de Pedro Archanjo é acionado pela inserção mediadora e astuciosa do Afoxé Filhos 

da Bahia – sendo esta a ferramenta que impulsiona o sistema carnavalesco em vigor rumo à 

desestabilização – as atividades concentradas nessa última parte do texto apresentam ao leitor 
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outro ângulo das atuações carnavalescas oriundas das massas marginalizadas, desta feita, os 

desfiles de escolas de samba no carnaval brasileiro, especificamente, para os cortejos festivos 

desenvolvidos em Salvador no final da década de sessenta do século XX, trazendo para o 

epílogo da diegese uma outra faceta do carnaval popularizado. 

Consoante as análises de Queiroz (1992), cronologicamente, as primeiras exibições das 

chamadas escolas de samba ocorreram na segunda década do século XX tendo o Rio de Janeiro 

como a geografia de sua gênese. Surgem como resposta, ou mesmo, como “astúcia” encontrada 

pelas camadas subalternizadas, principalmente como “burla” às imposições geográficas hábeis 

em demarcar os lugares onde cada classe social deveria encenar o seu carnaval: bailes, teatros 

e desfiles patrocinado pelo comércio e onde imperava o luxo, as premiações aos corsos melhor 

caracterizados, para as elites; ao passo que às camadas marginalizadas, a grande “massa”, cabia 

a função de espectadora passiva, uma vez não ser detentora do status social, nem tão pouco das 

condições econômicas para bancar os custos da participação no Grande Carnaval. Contudo, 

como demonstra a autora, a esperada submissão muitas vezes era desconstruída pela presença 

inesperada de negros, sambistas, doqueiros e outros tantos desempregados que ousavam 

“sambar nas proximidades das grandes artérias centrais” (QUEIROZ, 1992, p. 93) 

desobedecendo à legislação em vigor e trazendo ao público a criatividade de suas práticas.  

Para essa estudiosa, a originalidade do ritmo e dos instrumentos que acompanhavam 

esses carnavais subalternizados foram os elementos principiantes para visibilidade e empatia 

com essa nova dinâmica das festividades no Brasil. A esse primeiro movimento no sistema 

carnavalesco, a essa “brecha” encontrada pelos foliões, em sua maioria afrodescendentes e 

habitantes dos subúrbios carioca, a autora acrescenta o nascente sentimento de nacionalismo 

experimentado pela intelectualidade, durante as primeiras três décadas do século XX, como 

fatores essenciais para que o samba, ritmo executado por essa leva de foliões, fosse aceito como 

expressão de uma identidade genuinamente brasileira.  

No entender de Muniz Sodré (1998, p.35): 

 

 

O samba desenvolveu-se no Rio a partir dos redutos negros (os baianos do 

bairro da Saúde e da Praça Onze). Nas festas familiares, tocava-se e dançava-

se o samba em seus diversos estilos, para o divertimento dos presentes. E 

através dos ranchos – que se constituíam e se ensaiavam naquelas casas – o 

samba experimentava o seu contato com a sociedade global (branca). Não é 

exagero falar-se de experiências, de táticas com recuos e avanços, quando se 

considera que, desde o final do século XIX, o samba já se infiltrava na 

sociedade branca sob os nomes de tango, polca, marcha etc.  
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Na gênese dessa socialização, Sodré elege a importância dos ranchos como elementos 

preponderantes na reapropriação de caracteres culturais advindos de vários matizes e que 

projetaram a inclusão de um carnaval em que o ritmo e os costumes africanos começavam a 

ganhar espaço. Esses ranchos, de acordo com Hiram Araújo (2000), compõem a típica 

manifestação do negro suburbano em vigor no final do século XIX e em declínio por volta dos 

anos quarenta do século procedente. Segundo argumenta, essas comunidades carnavalescas 

tinham na sua constituição a presença de trabalhadores das docas e dos negros outorgados como 

tenentes da Guarda Nacional67, de maneira que:   

 

 

Com seus emblemas e símbolos formavam cortejos, cantando chulas ingênuas 

de origens africanas, uma espécie de lundu sapateado, acompanhados por uma 

“orquestra” composta de violões, violas, ganzás, pratos, castanholas e, às 

vezes, flautas. [...]. Durante a apresentação, desenvolviam uma “dança 

dramática” na qual a figura principal do enredo (de acordo com a procedência 

totêmica: caçador quando era animal, pescador quando era peixe e, assim por 

diante lutava com um personagem da história e saía sempre vencedor. As 

danças eram cerimônias de origem africana ligadas à caça, ao casamento, à 

puberdade, etc. (ARAÚJO, 2000, p. 177) 

 

 

A projeção desses agremiações ganha espaço no carnaval durante as décadas de vinte e 

trinta do século XX, quando passam a desfilar nas principais avenidas, além de apresentarem 

por essa época, uma estrutura organizacional específica na qual figuram o “abre-alas” que na 

forma de um pórtico traz o nome de cada entidade; a comissão de frente, composta por membros 

da diretoria de cada grupo; figurantes: grupos de pessoas com fantasias relacionadas ao enredo 

anual; alegorias: criações plásticas movimentadas sob rodas, geralmente com grande proporção 

de tamanho, peso e altura e que tematizam, em esculturas, tecidos e outros materiais, aspectos 

relativos ao enredo; mestre de manobra: o responsável pela montagem do desfile; mestre-sala 

(baliza) e porta-estandarte: o par que, com uma dança específica conduz a bandeira da 

agremiação(ARAÚJO, 2000).  

Ainda com Muniz Sodré (1998, p. 36), “Os ranchos aproveitaram a festa europeia do 

carnaval para retomar dos cordões a tática de penetração coletiva (espacial, temporária) no 

território urbano e afirmar, através da música e da dança, um aspecto da identidade cultural 

negra” para, posteriormente, afincarem-se na pura teatralidade representacional. Conforme 

afirma, a mutação agenciada por essa passagem caminha dos ranchos mais africanizados, 

                                                           
67 Conforme os estudos de Hiram Araújo, a criação de ranchos no carnaval carioca em fins do século XIX deve-

se ao Tenente Hilário Jovino Ferreira em cuja reapropriação do que era realizada na Bahia, criou os ranchos 

carnavalescos sendo o primeiro deles o “Rei de Ouros”.   
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aqueles formulados no final do século XIX e em que se inscrevia a busca pela inserção das 

atuações culturais periféricas, aos ranchos-escola atuantes no carnaval como uma espécie de 

“teatro lírico ambulante.” Consoante esclarece: 

 

 
O aparecimento da palavra escola é o sintoma de uma mutação ideológica: o 

rancho-escola abandonava as características (mais negras) dos cordões em 

favor de significações mais integradas na sociedade branca. A partir dos 

ranchos-escolas, surgiram, de 1923 em diante, as escolas de samba (no 

começo, apenas blocos) mantendo grande parte das antigas características 

(passeata, porta-bandeira, mestre-sala, orquestra, etc.), mas também o ‘direito 

de penetração no espaço urbano branco (SODRÉ, 1998, p. 37).  

 

 

O “motivo” originário para a realização dos desfiles de escola, essa busca por um espaço 

nos lugares específicos em que se celebravam o carnaval das elites e, sem deixar de lado essas 

novas formas de sociabilidade urbana, faz com que tais agremiações agreguem elementos das 

atuações que as precederam e com elas coexistiram – cordões, ranchos, blocos e Grandes 

Sociedades, mas também não se mostrem isentas ou temerárias dos contatos com outros tantos 

elementos da cultura carnavalesca vividos em sua contemporaneidade, envolvidas que estão 

numa complexa atuação histórica. Assim, de acordo com Queiroz (1992), as escolas de samba 

designam um tipo de sociedade civil de cultura e lazer, originária do subúrbio carioca, 

espalhadas por várias cidades do país e que, necessariamente, têm a finalidade de desenvolver 

desfiles luxuosos em torno de um tema específico.  

No entendimento de Maria Luíza de Moraes (1996, p.8), as escolas de samba  

 

 

Não nascem prontas, e o longo processo de sua formação é também um 

processo contínuo de transformação, implicando diálogos e intercâmbios 

múltiplos, onde se fundem tradições de origens as mais variadas, no bojo da 

evolução da celebração do carnaval, de que se tem registro pelo menos desde 

o século XIX (MORAES, 1996, p. 8). 

 

 

Ratificando esse posicionamento, Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti (1999, p. 

83) esclarece que elas, as escolas:  

 

 

Definiram uma forma artística notável, feita de muitos empréstimos e 

contribuições originais. Seu cortejo festivo, acompanhado pelo poderoso 

ritmo da bateria, conta a cada ano, um enredo inovado sob a forma de 

fantasias, alegorias e samba-enredo. [...]. Na década de 1950, a forma artística 

e ritual do desfile completou-se. Definiu-se também, desde cedo, um conjunto 

de quesitos de julgamento, motivo de muitos debates e reafirmações 
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consensuais. Engendrou-se, desse modo, uma forma de competição apta a 

incorporar novas escolas (surgidas em diferentes bairros da cidade e de seus 

arredores) e a eliminar escolas antigas (que ou combinaram-se formando 

novas, ou simplesmente desapareceram).  

 

 

Fundamentalmente, um desfile de escola de samba organiza-se com base em um enredo: 

espécie de tema ou motivo que será desenvolvido, apresentado, de modo fluído, aos 

espectadores (telespectadores) num período temporal bem demarcado. A escolha dessa espécie 

de “mote” acontece aproximadamente um ano antes do carnaval, ou seja, logo que uma 

competição é encerrada, os dirigentes e a comunidade observam o melhor enredo para o 

carnaval que se sucederá.  

 Oriundo do léxico narratológico, a palavra enredo, nas suas primevas significações, dá 

conta de uma “composição de atos” que devem apresentar começo meio e fim. No caso do 

enredo carnavalesco, Cavalcanti salienta que: 

 

 

Funciona apenas parcialmente como princípio organizador da narrativa ritual. 

O termo indica, no ponto de partida da criação coletiva, um ideal de unidade 

que assegura de fato uma espécie de moeda simbólica comum e sempre pronta 

a ser trocada, desfeita ou renovada em muitos outros sentidos expressos 

simultaneamente em diferentes linguagens artísticas (CAVALCANTI, 1999, 

p, 26). 

 

 

Por outro ângulo, é também o enredo o espaço fronteiriço, o elemento pelo o qual a 

“estética padronizada” do desfile, com seu repertório próprio em alas, alegorias, adereços, 

sonoridade e, atualmente, iluminação, abre-se para modelização das outras linguagens, para as 

informações colhidas no contexto sociocultural, necessariamente reapropriadas e transpostas 

para sintaxe carnavalesca  

Ainda com Cavalcanti (1999, p.82), “orientando o espetáculo, os enredos promovem a 

cada ano imensas conversas urbanas sobre os mais diferentes assuntos” e ainda, a continuidade 

na descontinuidade, a presença da memória cultural acrescida da novidade com que se 

apresentam anualmente. 

Reafirmando o intercâmbio entre a realização carnavalesca escola de samba e o texto 

ficcional amadiano, interessante perceber que no início de mil novecentos e sessenta e nove, 

em pleno carnaval baiano, e já consagrado, nacionalmente e internacionalmente, como grande 

escritor, Jorge Amado fora homenageado pela agremiação carnavalesca soteropolitana “Filhos 

do Tororó”, uma Escola de Samba responsável por abrilhantar muitos dos carnavais de rua de 

Salvador desde a primeira metade do século XX, pois, de acordo com Lisboa Júnior (1996), “a 
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Bahia durante muitos anos teve no carnaval o desfile das Escolas de Samba como seu ponto 

alto, era verdadeiramente belo vê-las desfilar, com seus mestres salas, porta-bandeiras, alas de 

baianas, bateria e tudo que tinham direito, trazendo uma alegria e um colorido inigualável a 

nossa grande festa.” 

Entre as agremiações baianas, a Escola de Samba Filhos do Tororó, imortalizada no 

livro de Amado, tem sua gênese ligada à fundação de um bloco carnavalesco, em mil 

novecentos e quarenta e três posteriormente transformado na escola de samba homônima, 

presidida por Arnaldo Silva. 68Em concorrência com outro grupo soteropolitano, a Escola de 

Samba Juventude do Garcia, a Filhos do Tororó agrega em sua ala de compositores nomes como 

o de Ederaldo Gentil69 e, mais tarde, para tentar alcançar a vitória no campeonato de mil 

novecentos e sessenta e nove, Walmir Lima70, compositor responsável pelo samba-enredo 

Jorge Amado em cinco tempos: 

 

 

Escritor emocionante, realista, sensacional  

Deslumbrou o mundo, ó Jorge Amado genial  

Suas obras em 4 tempos apresentamos neste carnaval  

Do território mágico e real  

Grandeza da literatura nacional  

Extraiu dos seres e das coisas um lirismo espontâneo  

Glória, glória do romance brasileiro contemporâneo  

Glória, glória do romance brasileiro contemporâneo  

Foram essas suas obras escolhidas  

Para serem exaltadas, reunidas:  

Bahia de Todos os Santos, Gabriela Cravo e Canela,  

Dona Flor e Seus Dois Maridos e o País do Carnaval  

Louvemos, pois as glórias alcançadas  

Nas suas grandes jornadas neste mundo de meu Deus  

E tudo que expomos na avenida  

                                                           
68A partir da década de sessenta, quando realmente se inicia o grande ciclo dos desfiles das escolas de samba no 

carnaval de Salvador, o samba-enredo era um quesito de maior destaque e a referida escola alcançou notoriedade, 

quando apresentou seu primeiro samba-enredo intitulado, “Postais da Bahia”, da autoria de Nelson Rufino 

(LISBOA JÚNIOR, 1996). 
69Ederaldo Gentil Pereira, mais conhecido como Ederaldo Gentil, foi um compositor soteropolitano nascido em 

setembro de 1947 e falecido em março de 2012. Cantor e autor de samba, destacou-se pela intensa atividade na 

década de sessenta nas ruas do Tororó, Amaralina, berço original do Bloco Apaches do Tororó e da Escola de 

Samba Filhos do Tororó. Autor de O Ouro e a Madeira, Barraco, Identidade, teve algumas de suas composições 

interpretadas por Clara Nunes.  
70Walmir Lima nasceu 18 de junho de 1931 na Rua do Futuro, no bairro do Tororó em Salvador. Seu pai, Carlos 

Lima era maestro e dono da Orquestra Bahia Serenaders, sendo em sua época um dos grandes animadores de bailes 

da Bahia. Foi nesse clima musical que se deu a formação do futuro grande sambista. Desde muito cedo Walmir 

Lima demonstrou o seu talento artístico e em 1954 compõe sua primeira música denominada Sem o seu amor 

apresentada como uma das concorrentes do concurso de carnaval promovido pela prefeitura de Salvador e 

defendida pela jovem cantora Lina Ferreira. Infleunciado pela notoriedade da Escola de Samba Filhos do Tororó 

compõem o samba enredo em homenagem a Jorge Amado que, no mesmo ano, por ocasião de Tenda dos milagres, 

será imortalizado na literatura. 
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São histórias já vividas contadas nos livros seus 71(LIMA, 1969, apud 

LISBOA JR). 

 

 

Mediante as informação de que os festejos carnavalescos naquele ano ocorreram entre 

os dias dezesseis e dezoito de fevereiro, bem como daquelas que datam a confecção de Tenda 

dos milagres, entre junho e setembro do mesmo ano, segundo informações apresentadas no 

próprio livro, ratificamos que o décimo sexto romance de Jorge Amado realiza um espécie de 

“feedback” do escritor em relação ao desfile em sua homenagem, criado pela agremiação Filhos 

do Tororó, quando transporta para o que chama de “universo mágico e real”, o vigésimo sexto 

capítulo da narrativa, um desfile em homenagem a Pedro Archanjo, inclusive preservando boa 

parte da letra do samba de enredo, modificando apenas o nome “Jorge Amado”, presente no 

segundo verso de Walmir Lima, pelo de “Pedro Archanjo”, desta feita com autoria fictícia de 

Waldir Lima. Chama-nos atenção para esta tese, o fato de que, ao finalizar o romance, Jorge 

Amado o faz utilizando-se de um final “apoteótico” em que intensifica a mistura entre a 

realidade e ficção, posto que encerre seu texto, justamente com um desfile carnavalesco 

desenvolvido pela escola que, na narrativa homenageará Pedro Archanjo. 

Desse modo, tanto o compositor do samba, da Escola Filhos do Tororó, Walmir Lima, 

como Jorge Amado, e a própria agremiação estão aqui situados no entre-lugar, em trânsito do 

fictício ao imaginário, num capítulo, conforme o próprio título – colhido do quarto verso da 

composição do sambista –, sem fronteiras entre o mágico (ficção) e o real (vida). Simbiose 

carnavalizadora que desconcerta os espaços e prerrogativas do sistema literário. 

Impregnado pela essência carnavalesca, esse último movimento textual desconstrói as 

demarcações entre a arte e a vida, ao mesmo tempo em que passa a ser o prelúdio para a 

execução, em outra semiose, da proposta advinda do samba-enredo e do próprio enredo da 

escola, donde um caráter cíclico e de renovação mais uma vez se sobressai.  

Para Goldstein (2003, p. 190), 

 

 

Tenda dos milagres contém, de fato, muitas intersecções entre os mundos 

ficcionais e extraficcionais, entre o que dizem as personagens e o que pensa o 

narrador. Há falas do herói Pedro Archanjo que serão repetidas por Jorge 

Amado em entrevistas ao longo de sua vida. [...]. O romance, mais uma vez, 

alterna ficção e realidade, inserindo como personagens intelectuais, artistas e 

figuras populares notórias.  

 

                                                           
71A audição deste samba enredo pode ser conferida em entrevista concedida pelo próprio compositor no link: 

http://www.youtube.com/watch?v=DmeOtOxmSs4&noredirect=1 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DmeOtOxmSs4&noredirect=1
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Por esse aspecto, é latente o estabelecimento do diálogo entre o que seja “literário” e as 

outras linguagens, percebidas por Amado, como espaços possíveis às suas intervenções, de 

maneira que, dessa astuciosa troca, em “mão dupla”, a partir da década de sessenta, os desfiles 

das agremiações carnavalescas iniciam um processo de captação nos romances amadiano, agora 

“sementes” mantenedoras de continuidade às suas narrativas. Por outro lado, notório perceber 

que a partir desse momento, algumas de suas futuras obras venham a estabelecer, em sua 

sintaxe, referências às engrenagens constituintes das escolas de samba, como bem percebeu 

Pellegrini (1999) em seu texto sobre O sumiço da santa (1988).  

Retornando ao enredo textual apresentado no epílogo, importante perceber que as ações 

realizadas pelos integrantes da Escola de Samba Unidos do Tororó, principalmente na 

montagem plástica do desfile, tematizam, via ficção, Pedro Archanjo. 

O “método” confabulado na criação desse enredo está pautado num distanciamento 

daquilo que fora prescrito sobre ele pelas instituições oficiais, estabelecendo uma réplica da 

duplicidade marcadora dos usos em torno do protagonista já vistos nos capítulos do texto: ora 

como estratégia, em cujo veio se verifica a conformidade, ora como astúcia, ao transpor Pedro 

Archanjo na linguagem reapropriada dos consumidores não autorizados. Ou seja, a própria 

utilização de um enredo que não tematizará, unicamente, o Pedro Archanjo escritor, laureado e 

eleito como próprio pelas instituições organizacionais, estabelece a dimensão de burla e 

rebeldia dessa montagem, justamente no carnaval de sessenta e nove, instante em que o Brasil 

experimentava a primeira projeção da festa posterior ao Ato Institucional de nº 5 que coibia 

qualquer tipo de manifestação contra as ações do governo militar  

Para Monique Augras, no texto A ordem e a desordem: A regulamentação do desfile 

das escolas de samba e a exigência de "motivos nacionais", (1992) é na década de quarenta que 

os poderes instituídos lançam mão de estratégias coercitivas mais abrangentes para direcionar 

os enredos das escolas de samba à exaltação de motivos e heróis brasileiros, de modo que um 

ufanismo patriótico fora determinante nas composições realizadas por no mínimo, três décadas 

seguintes.  

E se Pedro Archanjo – Ojuobá vem à avenida, não percorrerá ela obedecendo às regras 

das instituições, conforme preconiza os enredos nacionalistas da época e consoante agira os 

integrantes da Filhos do Tororó, no ano de sessenta e nove, quando laurearam o escritor Jorge 

Amado. Do contrário, em Tenda dos milagres, o que se sobressaem são as atitudes insolentes 

assumidas por Pedro Archanjo o que fazem do desfile ficcional uma coletânea de atos 

audaciosos e insubmissos do protagonista.  
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Reencenando esse primeiro eixo, o texto apresenta o samba-enredo, quase uma réplica 

do que fora produzido por Walmir Lima em homenagem a Amado. Ali, o roman à clef que é 

Tenda dos milagres escolhe como mote a glorificação de Pedro Archanjo, amalgamado pelo 

leitor curioso, à figura do próprio Jorge Amado: 

 

 
Escritor emocionante/ 

Realista sensacional/ 

Deslumbrou o mundo/ 

Oh! Pedro Archanjo genial/ 

Sua vida em quatro tempos/ 

Apresentamos neste carnaval 

Do território mágico e real 

Grandeza da inteligência nacional 

Extraiu dos seres e das coisas 

Um lirismo espontâneo 

Glória glória 

Do mulato brasileiro 

Contemporâneo 

Glória, glória 

Louvemos pois as glórias alcançadas 

Nas suas jornadas 

Nesse mundo de meu Deus 

E tudo que expomos nas avenidas 

São histórias já vividas  

Contadas nos livros seus 

Glória, glória (T.M., p. 321-322-323)  

 

 

Depois de realizar essa primeira apropriação, em cujo cerne nota-se a recuperação do 

recorte acadêmico e publicitário, das atividades escriturísticas desenvolvidas por Pedro 

Archanjo, interessante observar o quanto o texto se distancia das estratégias transmissivas de 

Archanjo para enfatizar as suas astúcias, pois a descrição das alas e das alegorias, do ponto de 

vista do narrador, não mais se detém no didatismo projetado pelas organizações 

convencionalmente produtoras de cultura, à proporção que imprimem destaque aos traços 

biográficos archanjianos, para aquelas informações que a própria imprensa e academia 

decidiram não projetar. Ou seja, clarifica-se ao leitor que há uma dissociação manifesta entre a 

letra do samba e as apresentações visuais referendadas nas alegorias e nos adereços escolhidos 

pela atividade estética do homem comum, ao passo que estas reaproximam Pedro Archanjo das 

suas peripécias iniciadas e apresentadas a partir do carnaval nos afoxés, o seu portal de entrada.  

Entre tais passagens, há na descrição da escola uma primeiríssima alusão a Ana 

Mercedes, travestida de Rosa de Oxalá: o grande amor não realizado de Pedro Archanjo. E, se 

no presente da narrativa fora Ana Mercedes que abrira passagem para recepcionar James D. 
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Levenson na chegada do professor americano ao Brasil – inclusive tendo ampla projeção nos 

dois primeiros capítulos de Tenda dos milagres, não seria diferente no seu epílogo, posto que 

aqui ela seja caracterizada como um dos grandes destaques no desfile da Filhos do Tororó: 

 

 

Finalmente Ana Mercedes pode ser Rosa de Oxalá e nada ficou a lhe dever 

em requebro e dengue. A bunda solta, os seios livres, sob a bata de cambraia 

e rendas, o olhar de frente a pedir cama e estrovenga competente – porque essa 

mulata, ai, não é para qualquer bimbinha de fazer pipi – enlouqueceu a praça 

e o povo (T.M., p. 321). 

 

 

  O leitor atento, perceberá que não somente a descrição do desfile estará pautada na 

reapropriação carnavalesca das principais fatos e personagens componentes de Tenda dos 

milagres, situados no corte cronológico interligado ao passado archanjiano, como serão 

utilizadas as reapropriações de trechos do próprio texto reconfigurados em contextos diferentes, 

de modo que o texto, em seus capítulos anteriores, funcionará como enredo e script para o 

desfile descrito no epílogo.  

 Por essa leitura, pode-se conceber a descrição condensada no capítulo dezesseis de 

Tenda dos milagres como rizoma intertextual da própria obra. Ela funciona como uma espécie 

de “link” e, ao mesmo tempo, como ciclo, cuja função é conduzir o leitor a visibilizar a 

reprodução criativa das inúmeras passagens já lidas e reacomodadas, ou desacomodadas, em 

contextos diferentes, como percebe o narrador, pelos recursos audiovisuais carnavalescos.   

Corolário dessa “intertextualidade de si”, o epílogo de Tenda dos milagres liga a 

descrição de uma das alas do desfile da Filhos do Tororó, por exemplo, aquilo que fora narrado 

no capítulo seis – Onde se conta de entrudos, brigas de rua e outras mágicas, com mulatas, 

negras e sueca (que na verdade era finlandesa (T.M., p.65). Ali, por conseguinte, é descrita a 

alegoria que demarca a participação do Afoxé Filhos da Bahia, reapropriando-se de um episódio 

de sua biografia para ser reencenado através de um recurso alegórico: 

 

 

No carro alegórico, o Afoxé Filhos da Bahia, o Embaixador, o Dançador, 

Zumbi e Domingos Jorge Velho, os negros Palmares, os soldados do Império, 

o começo da luta. Despedaçavam-se no canto: Do território mágico e 

real/Grandeza da inteligência nacional/extraiu dos seres e das coisas um 

lirismo espontâneo (T.M., p.321).   
 

 

E se nos capítulos de Tenda dos milagres a vida de Pedro Archanjo é contada a partir 

do dia de sua morte, as lembranças rememoradas pelo epílogo-enredo de escola de samba 

partirá dos momentos marcantes de sua existência, de sua atuação no carnaval de Salvador 
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insurgindo-se inesperadamente nas avenidas baianas como um dos líderes e fundadores das 

troças carnavalescas de matriz africana, manifestações culturais subalternizadas mas que 

expressavam, segundo o texto, a forma encontrada pelo homem comum, longe dos 

ordenamentos e da repressão, para celebrar os dias de folia. 

No momento seguinte, ainda em relação aquilo que é narrado no sexto capítulo, a 

descrição do desfile volta-se para a presença de Kirsi, a “sueca-finlandesa” retratada como um 

dos amores de Ojuobá, aquela que como tantas outras mulheres dividira o leito de Mestre 

Archanjo: 

 

 

Kirsi de neve e trigo, vestida de Estrela-d’alva, à frente do pastoril, tão loira e 

branca, linda sasará da Escandinávia. Dezenas e dezenas de mulheres, grande 

parte da ala feminina onde se acham inscritas beldades, estrelas, princesas e 

domésticas da mais alta qualidade, todas em poses sensuais num leito colossal 

a ocupar sozinho um dos carros alegóricos, talvez o de maior impacto. 

Precedendo-o no tablado, o mestre-de-cerimônias exibe um cartaz com o título 

alegoria de tantas mulheres reunidas em leito comum e infinito: O DOCE 

OFÍCIO DE PEDRO ARCHANJO (T.M., p.322).   

 

 

Descrita pelo narrador, essa alegoria retoma aspectos importantes do que fora narrado 

durante o texto inclusive estando concatenada ao episódio em que Fausto Pena envia inéditas 

informações sobre a vida de Pedro Archanjo para James D. Levenson, ou mesmo o episódio em 

que o pesquisador e poeta tenta comercializar suas informações com o diretor do Jornal da 

Cidade que, enojado com as possíveis “prevaricações” de Archanjo, faz questão de pagar para 

que nada daquilo venha a ser publicizado.   

Na sequência, a descrição das alas da Filhos do Tororó reconduz o leitor às 

reapropriações dos fatos biográficos vindo à luz durante o capítulo doze, aquele no qual são 

dimensionadas as lutas das quais Ojuobá participara com relevo para a peleja com o delegado 

Pedrito Gordo. Intitulado Da batalha civil de Pedro Archanjo Ojuobá e de como o povo ocupou 

a praça (T.M., p.176), esse recorte do texto narra às diversas “guerras” assumidas por Archanjo 

– ao logo de sua existência – e por alguns dos seus amigos mais próximos, na manutenção dos 

direitos religiosos do povo. 

Pela inserção de uma espécie de mural de ações e valentias rumo ao que é justo, Jorge 

Amado conduz seu leitor a se deparar com empreitadas protagonizadas pelas personagens da 

trama e que abarcam desde as verdadeiras “lutas” teóricas dos professores de Medicina, em prol 

do próprio nível de conhecimento, até a batalha de Archanjo para aquisição de conhecimento 

científico em contraponto aos ideias deterministas, personificados no professor Nilo Argolo, 
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peleja que, segundo o texto, durou “ mais de um decênio”, exigindo de Archanjo “método, 

vontade e obstinação” (T.M., p. 188). Nele a narrativa alude diretamente à perseguição aos 

candomblés e às casas de santo liderada pelo delegado Pedrito Gordo e às e resistências 

desempenhadas pelos adeptos religiosos afro-brasileiros contra a verdadeira “Guerra Santa”, 

por sua vez, balizada nas teorias raciais defendidas e difundidas pelos catedráticos da Faculdade 

de Medicina. Naquela época, segundo o fragmento extraído do romance, “cabisbaixos, homens 

e mulheres recolhiam-se às suas casas enquanto os orixás retornavam à montanha, à floresta, 

ao mar, de onde haviam vindo para a dança e o canto nos terreiros (T.M., 231). 

Durante seis anos, conforme o texto, “os costumes de origem negra, sem exceção, das 

vendedoras de comida até os orixás, foram objeto de violência contínua e crescente” (T.M., p. 

258), e a reação a essa truculência policial é encenada por babalorixás e por ialorixás mantidas 

na resistência do culto aos santos, na realização de suas obrigações rituais. Consoante a 

narrativa, um dos ícones dessa resistência era o babalorixá do Ile Ogunjá, Procópio Xavier de 

Souza.  

Em sequência, nesse capítulo são relatadas, por exemplo, as ações cruciais iniciadas por 

Pedro Archanjo, ao transmitir os sortilégios iorubás repassados pela mãe de santo e assim, 

suscitar o transe de um dos policiais incorporando o orixá Ogum. Tal episódio garante a 

desmoralização do delegado Pedrito Gordo, e, ao mesmo tempo, acena para a vitória dos 

candomblés na liberdade de culto e expressão. 

 

 

Contam que, nessa hora exata, Exu de volta do horizonte penetrou na sala. 

Ojuobá disse: Laroiê, Exu! Foi tudo muito rápido. Quando Zé Alma Grande 

deu mais um passo em direção a Oxóssi, encontrou pela frente a Pedro 

Archanjo, Ojuobá, ou o próprio Exu, conforme opinião de muitos. A voz se 

abriu imperativa no anátema terrível, na objurgatória fatal: 

– Ogum kapê dan meji, dan pelo oniban! 

Do tamanho de um sobrado, os olhos de assassino, o braço de guindaste, as 

mãos de morte, o negro Zé Alma Grande parou ao ouvir o sortilégio. Zé de 

Ogum deu um salto e um berro, atirou longe os sapatos, rodopiou na sala, 

virou orixá, no santo, sua força duplicava. Ogunyê, gritou, e todos os presentes 

responderam: Ogunyê, meu pai Ogum! (T.M., p. 264).  

 
 

Nas alas do desfile descrito no epílogo, a batalha do preconceito contra a resistência, a 

sobrevivência e o reencontro do candomblé são reconvertidas nas astúcias desempenhadas 

pelos organizadores agora na linguagem modelizada da escola de samba:  

 

 

Nos atabaques, agogôs, chocalhos e cabaças, o candomblé de feitas e iaôs e 

orixás. Procópio apanha de chicote no balé sinistro dos secretas, Ogum, 
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imenso negro do tamanho de um sobrado, bota o delegado-auxiliar Pedrito 

Gordo a correr na rua, a se mijar de medo. Prossegue a invencível dança (T.M., 

p.322). 

 

 

Outro dado interessante consiste em observar como o narrador, agora espectador desse 

desfile carnavalesco, põe em evidência a “reencarnação” e o renascimento das figuras e ações 

com os quais Pedro Archanjo conviveu e que se atualizam durante o “território mágico e real” 

que é o carnaval.  

Enquanto há uma alusão ao que Ana Mercedes representa, no caso a figura misteriosa 

de Rosa de Oxalá sobre quem pouco se sabe no decorrer da trama, os demais personagens que 

figuraram no desfile não são descritos como representações, mas como as personagens genuínas 

das quais se ouviram as histórias no desenvolver do texto agora revividas na geografia mágica 

do carnaval. “Com chifres de diaba, envolta em chamas de papel vermelho, Dorotéia anuncia o 

término do cortejo, desaparece num fogaréu de enxofre” “Mané Lima e a Gorda Fernanda 

bailam o maxixe e o tango” “Sabina dos Anjos, Rosenda, Rosália, Risoleta, Terência pensativa, 

cada uma sua vez” (T.M., p. 322).  

Assim, depois dos pormenores descritivos dos eventos em que Mestre Archanjo esteve 

envolvido, o olhar do narrador ao desfile volta-se para os mediadores de cultura com os quais 

Pedro Archanjo conviveu e os “capoeiristas, filhas-de-santo, iaôs, pastoras, orixás, Terno de 

Reis e o Afoxé” (T.M., p. 323) são os motes buscados no passado de Archanjo, o enredo, para 

ser reencenado nas alas e segmentos da escola. 

Finalmente, exercendo a dupla função de encerrar tanto o romance como o desfile, eis 

que o grande homenageado “pede passagem” e, desta feita, o texto não mais elege a distância 

da representação por fantasias e carros alegóricos  

 

 

Pedro Archanjo Ojuobá, vem dançando, não é um só, é vário, numeroso, 

múltiplo, velho, quarentão, moço, rapazola, andarilho, dançador, boa-prosa, 

bom no trago, rebelde, sedicioso, grevista, arruaceiro, tocador de violão e 

cavaquinho, namorado, terno amante, pai-d’égua, escritor, sábio, um 

feiticeiro. Todos pobres, pardos e paisanos (T.M., p. 323). 

 

 

Assim, com esse final “apoteótico”, ao que parece, Jorge Amado eleva o grau de sua 

crítica em relação à validade dos saberes e práticas taxados como fidedignos e genuínos. Ele 

retira esse poder dos lugares canonizados, a partir de uma lógica pautada na inversão, pois se 

as instituições demarcadas e produtoras de bens culturais construíram um “Archanjo” para 

“inglês ver”, o poder libertador e astucioso de recuperar Pedro Archanjo-Ojuobá com maior 
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propriedade, dinâmico e híbrido entre sistemas é atribuído ao homem comum, em suas 

invenções cotidianas, distante das regras e das convenções. Aqueles que, na surdina, planejam 

e executam a “caça não autorizada” (CERTEAU,1998) e preenchem os lugares com suas rotas 

e passagens.   

Por outro lado, a transmissão da vida de Archanjo-Ojuobá, tema para o carnaval descrito 

no final da trama, aquele que será o resultado maior das comemorações do seu centenário, 

permite situar os cinco capítulos sobre Archanjo em refração ao enredo, de onde os 

organizadores do desfile colheram os elementos para fundamentar o diálogo entre a vida do 

homenageado e a sua nova vida na estética da passarela, estando, por esse aspecto consolidado 

o intercâmbio explosivo (LÓTMAN, 1996) das engrenagens de Tenda dos milagres para os 

desfiles carnavalescos, com seus enredos e modelos de funcionamento.  

 

 

Os “milagres” em transmissões intersemióticas e carnavalescas  

 

 

Lembra-nos Roberto DaMatta(1997) que as festividades carnavalescas são encenadas 

como um ritual. Por isso, o carnaval nunca termina, ele se replica ano após ano, trazendo de 

volta as suas renovadas utopias.  

Especificamente sobre os desfiles de escola de samba, dada a sua ascensão ocorrida a 

partir da década de quarenta do século XX, é possível perceber que, na estruturação do que será 

apresentado nas atuais passarelas do samba, trabalha-se sério durante o ano inteiro, de modo 

que o encerramento festivo ocasionado pela chegada da Quaresma, demarca no calendário das 

escolas o recomeço de um outro ano preparatório em que se vive e se reconstrói o próprio 

carnaval. 

Ciente dessa ritualização anual, importante atentar para o quanto Tenda dos milagres ao 

praticamente ser iniciado e concluído com desfiles e cortejos carnavalescos, capta e reproduz 

esse movimento cíclico, ao mesmo tempo em que antecipa, de alguma maneira, o intercâmbio 

intersemiótico da escrita amadiana com esses desfiles, em cujo cerne podemos destacar a busca 

dos saberes e práticas do homem subalternizado, pela inserção em espaços mormente ocupado 

pelas elites produtoras de bens culturais e ainda, a tentativa de agregar as suas dinâmicas 

culturais às demandas tecno-históricas das quais não pretendem se imiscuir, sobretudo porque, 

dada a expansão e visibilidade alcançadas pelas escolas de samba, elas têm assumido outras 

tantas configurações em muito distantes das simples exposições de resistência em cujo cerne 

demarcamos a sua gênese de funcionamento.  
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Na compreensão de Maria Luiza de Moraes (1996, p.22), as escolas de samba 

representam na atualidade: 

 

 

A profunda capacidade de persistência e recriação dessas culturas negras que 

se integram ao Novo Mundo, para acabar por investi-lo por dentro, 

transformando até a medula as instituições que buscaram enquadrá-las e 

domesticá-las, ao lhes conferir novos e extraordinários significados. Culturas 

que, sob o peso da escravidão nas Américas, não podem existir senão sob a 

forma de fragmentos que, no entanto, como num maravilhoso caleidoscópio, 

incessantemente se recombinam, para produzir novas figuras insuspeitadas. 

 

 

Assim, cabe-nos nesse tópico catalogar as reapropriações transpositivas dos textos de 

Jorge Amado – e em homenagem ao autor – realizadas pelas escolas de samba, principalmente 

a partir da década de sessenta, a fim de demonstrar que essas transmissões do texto literário 

para os desfiles carnavalescos sinalizam esse reencenação cíclica já apresentada em Tenda dos 

milagres. 

Compreendemos que, ao finalizar o texto elegendo especificamente uma composição 

carnavalesca em completa evidência midiática na década de sessenta e seguintes, Jorge Amado 

parece atentar para o devir do texto literário por ele produzido como chave de leitura desdobrada 

em outros mecanismos de sentido, roteirizando, previamente, as transposições realizadas desse 

texto para os enredos e sambas de enredo de várias agremiações pelos carnavais do país. 

E isso se dá, conforme demonstramos, a partir de uma espécie de “ironia hipertextual” 

(ECO, 2011) às avessas, porque ao mesmo tempo em que Jorge Amado apropria-se dos enredos 

de Escola de Samba para figurar como epílogo astucioso em Tenda dos milagres, transforma a 

história do autodidata e bedel da Faculdade de Medicina numa espécie de “semente” e de 

“mote”, texto-fonte de onde emanarão, num futuro não muito longínquo à cronologia de seu 

lançamento, transposições desse romance para desfiles carnavalescos pautados numa remissão 

intertextual (ECO, 2011) à narrativa amadiana. 

Então por este enfoque, é pertinente pensar esse epílogo narrativo como uma espécie de 

linha de fuga a ser projetada num novo texto da cultura (LÓTMAN, 2006), numa explosão de 

originalidade capaz de modificar também o próprio texto literário como ponto desse processo. 

A princípio, assinalamos o ano de mil novecentos e sessenta e nove – ano que coincide 

com a confabulação de Tenda dos milagres, bem como com o seu lançamento – como o marco 

inaugural do fluxo entre os textos de Jorge Amado e os enredos carnavalescos. Ou seja, sessenta 

e nove é, em paralelo, o início diacrônico da primeira homenagem prestada a Jorge Amado por 

uma escola de samba – Jorge Amado em cinco tempos; da transposição dessa homenagem para 
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as páginas de Tenda dos milagres (1969) – Pedro Archanjo em quatro tempos; e também da 

primeira transposição de um dos seus romances do autor  para a sintaxe carnavalesca, posto que 

a composição realizada pela agremiação do carnaval carioca Unidos de São Carlos,72 com 

enredo sobre o romance Gabriela, cravo e canela (1958), destaque-se como a pioneira nessa 

tarefa. 73 

Desse percurso iniciado com Gabriela (1969) no carnaval fluminense, conseguimos 

identificar algumas informações apresentadas no quadro 01. Nestas singulzarizações, 

concentramos o detalhamento sobre os desfiles de blocos e de outras entidades carnavalescas, 

em homenagem a Jorge Amado, realizadas por intermédio do carnaval e que não são 

sistematizadas como escolas de samba, ou mesmo registros de desfiles de escolas de samba fora 

do eixo Rio/São Paulo. 

De antemão, é importante esclarecer que, nos limites dessa tese, catalogamos tão 

somente as transposições realizadas nas escolas de samba e blocos de enredo que, em algum 

momento, ingressaram nos chamados Grupo Especial ou nos demais grupos componentes dos 

carnavais de Salvador/Ilhéus/ Rio de Janeiro/São Paulo e que complementam as informações 

presentes nos arquivos da Fundação Casa de Jorge Amado.  

Em princípio, almejamos criar um panorama das escolas de samba em cujo enredo Jorge 

Amado e/ou as suas obras figuraram como motivação para a montagem daquele que hoje é 

conhecido como “o maior espetáculo da terra”  

Destarte, agremiações carnavalescas se espalham pelas cinco regiões do país sem, 

contudo, possuírem a estrutura de conservação dos registros disponibilizada pelo eixo Rio de 

Janeiro-São Paulo. Assim, pelo quantitativo de escolas e de Ligas responsáveis pela 

organização desses eventos existentes em nosso território, pela mobilidade dessas produções, 

bem como pela popularidade inerente às obras de Jorge Amado, acreditamos que o número de 

transposições dos textos desse autor aqui apontado seja em muito inferior ao que realmente 

existiu, mas que se perdeu na efemeridade da própria difusão/armazenamento do sistema 

carnavalesco. Contudo, acreditamos que pesquisas futuras estarão encarregadas de expandir, e 

                                                           
72 A Escola de Samba Unidos de São Carlos é a junção de várias agremiações de samba alocadas no morro 

homônimo. Fundada em cinquenta e cinco, essa agremiação passa a ser chamada de Estácio de Sá, a partir de 

oitenta e três. Segundo a historiografia oficial da escola: “a primeira Escola de Samba do país nasceu em 1928, 

criada por uma turma de bambas como Ismael Silva, Bide, Marçal, Baiaco, Brancura e Mano Edgar. Eles 

costumavam se reunir na subida do Morro de São Carlos, no Estácio – um dos pontos quentes de um Rio de Janeiro 

que vivia mil transformações e transgressões. Acabaram inventando a Deixa Falar.” Cf. História da Estácio de Sá. 

Disponível em: http://www.gresestaciodesa.com.br/index.php?Escolha=0&SubEsco=1 

 

 

http://www.gresestaciodesa.com.br/index.php?Escolha=0&SubEsco=1
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melhor clarificar, os dados levantados por esta tese, cujo escopo é lançar luzes a essa seara há 

tempos obscurecida, ou mesmo negligenciada pelos pesquisadores dedicadas à vida e às obras 

do autor. 

 

 
Quadro 01: Enredos carnavalescos JorgeAmado e/ou suas obras: 

AGREMIAÇÃO LOCAL ANO ENREDO RESPONSÁVEIS 

01 ESCOLA DE SAMBA 

FILHOS DO TORORÓ 

Salvador 1969 Jorge Amado em Cinco 

Tempos 

Não consta.  

02 SOCIEDADE 

RECREATIVA E 

CARNAVALESCA 

“FILHOS DE GANDHY”. 

Salvador 1977 Diploma de Sócio 

benemérito 

Filhos de Gandhi. 

03 GRÊMIO RECREATIVO 

ESCOLA IMPÉRIO DO 

SAMBA 

Santos 1978 Pastores da Noite Geraldo C. Pierotti. 

04 BLOCO DENGO DA 

BAHIA 

Salvador 1982 Bahia de Jorge Amado Não consta. 

05 BAHIA CARNAVAL Salvador 1985 O país do carnaval Bahiatursa 

06 APACHES DO TORORÓ Salvador 1985 Diploma “Amigo Apache” Apaches do Tororó 

07 CARNAVAL DE 

SALVADOR 

Salvador 1989 Gabriela  Bahiatursa 

08 BLOCO OS AMADOS 

AMIGOS DE JORGE 

Salvador 1997 Tieta: eta carnaval porreta Não consta 

09 DIDA ESCOLA DE 

MÚSICA 

Salvador 1997 A luz de Tieta Apoio Fundação Casa de 

Jorge Amado. 

10 GRÊMIO RECREATIVO 

ESCOLA DE SAMBA 

ACADÊMICO DA FIEL.  

Mogi das Cruzes 2003 Jorge + que amado. Não consta 

11 BLOCO CARNAVALESCO 

K-TE-ESPERO  

Não informada s/i Tenda dos 

Milagres/Homenagem a 

Jorge Amado 

Vicente de Paulo e Miro  

Fonte:Elaborado pelo pesquisador /2014 

 

 

Importante sinalizar que as informações catalogadas na Fundação Casa de Jorge 

Amado (Quadro 01) apresentam apenas um recorte da importância que essas passagens 

assumem frente à biografia e à bibliografia de Jorge Amado, de modo que, em sites oficiais do 

carnaval do Rio de Janeiro, sob a tutela da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio 

de Janeiro (LIESA)74, responsável pelas escolas que desfilam no chamado “grupo especial”, e 

da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, a LIERJ, responsável pelas 

agremiações que desfilam no grupo de acesso, bem como nas informações contidas na 

                                                           
74 A LIESA – Liga Independente das Escolas de Samba - foi fundada em 24 de julho de 1984 pelos dirigentes das 

principais escolas do Rio de Janeiro com fins de deliberar sobre a festividade e de repassarem os lucros 

provenientes do espetáculo às próprias escolas componentes do chamado grupo especial. Cf. 

http://liesa.globo.com/ 

http://liesa.globo.com/
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Associação das Escolas de Samba da Cidade do Rio de Janeiro (AESCRJ)75 foi possível a  

captação de mais alguns dados amplificadores dessa mediação entre Jorge Amado e seus textos, 

com os desfiles e homenagens carnavalescas:76 

Na busca por esses vestígios, conseguimos catalogar o quantitativo de doze enredos 

tematizando Jorge Amado e/ou as suas obras no carnaval do Rio de Janeiro, conhecido 

mundialmente como o grande berço das escolas de samba.  

 

 

Quadro 02: Registro dos enredos de ES, tematizando Jorge Amado e suas obras Rio de Janeiro: 
  

 AGREMIAÇÃO PAVILHÃO ANO ENREDO CARNAVALESCO COLOC. 

1 G.R.E.S UNIDOS DE 

SÃO CARLOS77 

Não consta 1969 Gabriela, Cravo e Canela78 José Coelho 6º colocação  

Grupo 1 

2 S.R.E.S LINS 

IMPERIAL79 

      

1973 Bahia de Jorge Amado80 Não consta 3ª colocação 

Grupo acesso 

3 S. R. E. S. LINS 

IMPERIAL 

      

1975 Dona Flor e Seus Dois Maridos81 Não consta 1ª acesso –   

ESPECIAL  

4 G.R.E.S. 

ACADÊMICOS DE 

SANTA CRUZ82 
       

1975 Bahia de São Salvador, Tenda dos 

Milagres83 

Charrão 9ª colocação 

Grupo II 

5 G.R.E.S. SOUZA 

SOARES84 

         

1979 Dos País do carnaval a Tieta do 

Agreste 

Não consta Não consta 

6 G.R.E.S UNIDOS DO 

SAO NICOLAU85 

     Não consta 1981 Tributo a Jorge Amado: carnaval 81 Não consta Não consta 

7 S. R. E. S. LINS 

IMPERIAL 

        

1987 Tenda dos Milagres- Pedro Archanjo, 

Ojuobá86 

Jerônimo Guimarães e 

Geraldo Luiz 

8ª colocação 

Grupo II 

                                                           
75 A Associação das Escolas de Samba da Cidade do Rio de Janeiro foi fundada em 1952 e possui mais de quarenta 

escolas de samba filiadas. Cf. http://aescrj.com.br/cgi-sys/suspendedpage.cgi 
76 Outras entidades responsáveis pela organização institucional do carnaval fluminense são: a Liga das Escolas de 

Samba do Grupo de Acesso (LIESGA); a União Cívica das Escolas de Samba (UCES); a União das Escolas de 

Samba e Blocos de Niterói (UESBN); Liga das Escolas de Samba de Cabo Frio (LIESCF); Liga das Escolas de 

Samba e Blocos de Enredo de Nova Friburgo (LIESBENF); Associação Carnavalesca de Duque de Caxias 

(ACDUC); Liga das Escolas de Samba de Teresópolis (LIEST); e a Liga de Nova Iguaçu.  
77 Atual Estácio de Sá.  
78 Confira, no anexo 01, maiores informações sobre este desfile.   
79 O S.R.E.S Lins Imperial, fundada em 1963, é o resultado da união de duas escolas: Filhos do Deserto (1933) e 

Flor de Lis (1946) ambas situadas no Bairro Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro. Em 1975, com o enredo sobre 

Dona Flor e seus dois maridos (1966), a escola alcança o campeonato do grupo 2 e passa a integrar o Grupo 

Especial. Suas cores são o verde e o rosa. Cf. http://www.linsimperial.com/. 
80 Confira, no anexo 02, maiores informações sobre este desfile. 
81 Confira, no anexo 03, maiores informações sobre este desfile. 
82 O G.R.E.S. Acadêmicos de Santa Cruz foi fundado em 18 de fevereiro de 1959, na época, bloco carnavalesco. 

Apenas em 1962, passou a categoria de escola de samba. Suas cores são o verde e o branco. Cf. 

http://www.academicosdesantacruz.com/s08/a-hist-ria-de-santa-cruz.html 
83 Confira, no anexo 04, maiores informações sobre este desfile. 
84 Essa agremiação desfila no carnaval de Niterói e São Gonçalo. Cores: verde e branco. Não encontramos registros 

desse enredo além da referência a ele.  
85 Não encontramos registros que apresentem maiores detalhes sobre a agremiação. Apenas há uma referência 

sobre o desfile catalogado no acervo da FCJA.  
86 Confira, no anexo 05, maiores informações sobre este desfile. 

http://aescrj.com.br/cgi-sys/suspendedpage.cgi
http://www.linsimperial.com/
http://www.academicosdesantacruz.com/s08/a-hist-ria-de-santa-cruz.html
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8 G.R.E.S IMPÉRIO 

SERRANO87 

      

1989 Jorge Amado – Axé Brasil88 Oswaldo Jardim 10ª colocação 

Grupo 

especial 

9 G.R.E.S ARRASTÃO 

DE CASCADURA89 

       

1997 Oju-Obá: os olhos do rei90 Jerônimo Guimarães e 

Orlando Júnior 

8ª colocação 

Grupo B 

10 G.R.E.S. DIFÍCIL É O 

NOME91 

      

1998 São Amados Jorges Guerreiros92 Marinaldo Bezerra 5ª colocação 

Grupo C 

11 G.R.E.S.  ACADÊMICOS 

DO ENG. DA RAINHA93 

                                   

2004 São Amados os Jorges Brasileiros94 Renato Cabral e 

Marinaldo Bezerra 

3ª colocação 

Grupo C 

12 G.R.E.S. IMPERATRIZ 

LEOPOLDINENSE95 

       

2012 Jorge, Amado, Jorge96 Max Lopes 10ª colocação 

Grupo especial 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador/2014 

 

 Pelos registros apontados no quadro dois, percebemos que no carnaval fluminense 

(incluindo as Escolas de Niterói e São Gonçalo), considerado um dos mais expressivos no país, 

em se tratando dos desfiles de Escolas de Samba e blocos de enredo, dez agremiações 

tematizaram a obras e a vida de Jorge Amado, sendo que a Escola de Samba Lins Imperial 

atrelou os seus enredos a esse autor – e/ou às suas obras – por três vezes, contabilizando um 

total de doze enredos ligados ao escritor somente em solo fluminense. 

Por sua vez, nos arquivos disponibilizados pela LIGASP, no carnaval de São Paulo, e 

naqueles coletados na Sociedade Amantes do Samba Paulista, a SASP, no Portal do 

Carnaval de São Paulo, encontram-se mais sete desfiles temantizando Jorge Amado e /ou suas 

                                                           
87 Fundado em março de 1947, em Madureira, por dissidentes da antiga escola “Prazer da Serrinha”, “O Império 

Serrano nasceu sob o signo da liberdade de expressão, de opinião.” Nove vezes campeã do carnaval carioca, tem 

como cores o verde e o branco e como símbolo, a coroa. Cf. http://www.gresimperioserrano.com/ 
88 Confira, no anexo 06, maiores informações sobre este desfile. 
89 Antes de possuir uma escola de samba, o bairro de Cascadura era animado por um bloco, o Unidos do Arrastão. 

Em 1973, membros do bloco decidiram fundar a escola de samba do bairro. A princípio, 12 pessoas diretamente 

fundaram a agremiação. Suas cores são o verde e o branco.  
90 Confira, no anexo 07, maiores informações sobre este desfile. 
91 Agremiação localizada no bairro de Pilares – Rio de Janeiro, oriunda do bloco homônimo fundado em 1973, seu 

ingresso no sistema escola de samba denota do ano de 1989. Suas cores são vermelhas e brancas. Cf. 

http://gresdificileonome.blogspot.com.br/ 
92 Confira, no anexo 08, maiores informações sobre este desfile. 
93 Fundada em 1949, a escola de samba congrega integrantes de vários bairros vizinhos ao engenho. Suas cores 

são verde, rosa e branco. 
94 Confira, no anexo 09, maiores informações sobre este desfile. 
95“A ideia de se fundar uma escola de samba na Zona da Leopoldina, se deu pelo fato de que era preciso ter na 

região uma entidade carnavalesca à altura do Recreio de Ramos e cujos frequentadores eram integrantes da mais 

alta estirpe musical da cidade: Armando Marçal, Pixinguinha, Villa-Lobos, Heitor dos Prazeres, Bidê (Alcebíades 

Barcelos), Mano Décio da Viola e outros mais. O articulador de tal empreendimento foi Amaury Jório, que reuniu 

no dia 6 de março de 1959, na sua própria casa na Rua Euclides Faria 22, em Ramos, um número de sambistas 

para criar a escola de samba. Cada um ali reunido opinou para a criação dos símbolos que marcariam e 

identificariam essa nova entidade carnavalesca. Jório deu a sugestão de que a área de atuação da recém fundada 

escola, a Leopoldina, fizesse parte do nome; articulação com fins de agregar as variadas agremiações carnavalescas 

do bairro.” Suas cores, verde e branco. Cf. http://www.imperatrizleopoldinense.com.br/#!/page_history 
96 Confira, no anexo 10, maiores informações sobre este desfile. 

http://www.gresimperioserrano.com/
http://gresdificileonome.blogspot.com.br/
http://www.imperatrizleopoldinense.com.br/#!/page_history


195 

 

obras, somando-se àqueles realizados na capital do Rio e robustecendo o nomadismo entre o 

“literário” em outras plataformas de sentido. 

 
Quadro 03: Registro dos enredos de ES tematizando Jorge Amado e/ou as suas obras – São Paulo: 

 AGREMIAÇÃO PAVILHÃO ANO ENREDO CARNAVALESC. COLOCAÇÃO 

01 G.R.C.E.S. ÁGUIA DE OURO97 

         

1977 A Bahia de Jorge Amado98 José Coelho 2ª colocação 
Grupo II UESP 

02 G. R. E. S. ACADÊMICOS DO 

TATUAPÉ99 

    

1982 A Tenda dos Milagres Não consta 5ª colocação 
Grupo IV  

03 G.R.E.S VAI-VAI100 

   

1988 Amado Jorge, a História de uma 

Raça Brasileira101 

 1ª colocação 

Grupo Especial 

04 G.R.E.S. UNIDOS DE VILA MARIA102 

 

1996 Jorge Amado: de Pirangi à 

Literatura Brasileira103 

Não consta 10ª colocação 

Grupo II 

05 G.R.E.S. UNIDOS DE SÃO MIGUEL104 

 

2002 Jorge Amado no Reino de Oxalá Paulo Trindade 6ª colocação 

Grupo 1A 

06 G.R.C.E.S VALENÇA DE PERUS105 

   

2005 Jorge Amado e Suas Quatro 

Mulheres 

Binho 3ª colocação 

Grupo 3ª Oeste 

                                                           
97 A história da Agremiação paulista Águia de Ouro está ligada ao time de futebol Faísca de Ouro da Vila Anglo 

Brasileira, Pompeia-São Paulo. Originada das rodas de samba realizadas após o término das partidas, a Águia de 

Ouro foi fundada em maio de 1976. Suas cores são azul e branca e seu símbolo é uma águia carregando um surdo 

nas patas. Cf. http://www.aguiadeouro.com.br/aguia-ficha.asp 
98 Maiores detalhes sobre esse enredo, o samba enredo e a ficha técnica dessa apresentação podem ser conferidos 

no anexo 11. 
99 “O Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé nasceu no dia 26 de outubro de 1952, fundada 

por Osvaldo Vilaça, o Mala, e seus amigos, a escola tinha, nessa época, o nome de Unidos de Vila Santa Isabel, 

em referência e homenagem ao local onde foi fundada a vila Santa Isabel. Em 1964, com a mudança da sede para 

a Rua Antônio de Barros, a escola passa a chamar-se Acadêmicos do Tatuapé.” Suas cores são azul e branca.  

Cf. http://www.academicosdotatuape.com.br/a-escola.html 
100  O G.R.E.S VAI-VAI é, em suas origens, uma das mais antigas agremiações carnavalescas da cidade de São 

Paulo. Fundada em 1930, ainda como cordão de carnaval, tem como integrantes dissidentes do bloco Cai-Cai. 

Passa a categoria escola de samba no ano de 1972, já como integrante do grupo especial.  Cf. 

http://www.vaivai.com.br/index.asp 
101 Maiores detalhes sobre esse enredo, o samba de enredo e a ficha técnica dessa apresentação podem ser 

conferidos no anexo 13. 
102 A Unidos de Vila Maria foi fundada em 1954 por um grupo de amigos que morava na parte alta do distrito 

de Vila Maria e imediações. Neste primeiro ano, a Vila Maria ficou em segundo lugar no primeiro concurso do 

qual participou. Suas cores são verde, azul e branco.  
103 Maiores detalhes sobre esse enredo, o samba de enredo e a ficha técnica dessa apresentação podem ser 

conferidos no anexo 14. 
104 “A escola de samba Unidos de São Miguel foi criada no dia 25 de junho de 1977 por um grupo de moradores 

de São Miguel Paulista que ao final de cada partida de futebol, promoviam animadas rodas de Samba. Com o 

passar dos anos essas rodas se transformaram em manifestações populares. Seus fundadores foram: José Leme, 

Sidnei Zapatta, Eraldo, João Bosco, entre outros.” Suas cores são vermelho, amarelo, preto e branco. 
105 Fundada em 16 de dezembro de 1993, a Valença de Perus tem como presidente Cláudio de Oliveira como 

cores, verde, vermelho e ouro. Cf. http://valencadeperus.com.br/ 

http://www.aguiadeouro.com.br/aguia-ficha.asp
http://www.academicosdotatuape.com.br/a-escola.html
http://www.vaivai.com.br/index.asp
http://pt.wikipedia.org/wiki/1954
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Maria_(distrito_de_S%C3%A3o_Paulo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1977
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Miguel_Paulista
http://valencadeperus.com.br/
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07 G.R.E.S. MOCIDADE ALEGRE106 

  

2012 No Céu, os Olhos do Rei, Na 

Terra, a Morada dos Milagres, 

No Coração, Um Obá Muito 

Amado 

Sidney França e 

Marcos  

1ª colocação 

Grupo Especial 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador /2014. 

 

Pelos dados presentes nos quadros 01, 02 e 03, nossa tese consegue visualizar o 

quantitativo de trinta transposições para os desfiles carnavalescos reapropriando-se de dados 

biográficos de Jorge Amado, bem como dos enredos e personagens de suas obras. 

Salinetamos que, para esse quantitativo, consideramos unicamente as agremiações que 

mantiveram algum tipo de vestígio comprovador dessa atuação, quer seja a sinopse do enredo, 

dados gerais sobre os desfiles, quer seja a letra do samba de enredo, de modo que, uma pesquisa 

mais extensa pelas zonas urbanas das principais cidades brasileiras, em que se verificam a 

ocorrência de desfiles de escola de samba, certamente ampliará esses números e já se configura 

como novo horizonte de questões abertas por esta tese.   

Consideramos aqui essas trinta reapropriações como atuações táticas e isso é possível 

pelo simples motivo de que a sintaxe das escolas de samba parecem “inseminar” esse espaço 

considerado menos legítimo, como são vistos os desfiles carnavalescos, com a valorização e 

autorização oriunda do sistema literário, aproximando assim, uma parcela da elite intelectual 

das construções estéticas que realizam durante o ano inteiro e cuja execução ocorre em alguns 

minutos nas passarelas, bem como proporcionando novas formas de leituras dos textos desse 

autor, inclusive alcançando a expansão de público por ele almejada. 

Vale salientar que dessas três dezenas de construções, quatorze tematizam diretamente 

alguns dos romances de Jorge Amado e dezesseis celebram fatos de sua biografia. Assim, se 

considerarmos as transposições para as novelas radiofônicas107 e para as telenovelas108, bem 

                                                           
106 Maiores informações sobre essa agremiação, cujo desfile é um dos focos de nossa tese, serão apresentadas no 

capítulo seguinte.  
107 As primeiras transposições dos romances de Jorge Amado foram realizadas para o sistema de rádio difusão, 

durante a chamada “Era de ouro”. Nesse contexto, a obra Mar morto (1936) condensa as passagens primevas da 

escrita de Amado para outras semioses, contrariando, pois, a titulação “mar morto”, posto que, em gênese, 

mostrou-se “viva” nos muitos fluxos adotados mediante as transposições, desta vez, para as “ondas” das rádios, 

submetida, desta feita, à sintaxe das edições e modulações específicas de tal gramática. A versão de Mar morto 

(1936), levada ao ar pela Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, em quarenta e um, com o título homônimo, é 

considerada o marco inicial do nomadismo amadiano em outros sistemas e, pela radiofonização da história de 

Guma e Lívia, Esmeralda e Rosa Palmeirão sendo ainda, nesse mesmo ano, traduzida intersemioticamente para 

uma rádio argentina, com o título Mar muerto. Em sequência, a esse transporte, por assim dizer, duplamente 

intersemiótico, outra transposição de Mar morto (1936) é realizada pela Rádio São Paulo, no ano de mil novecentos 

e quarenta e cinco, ano em que Terras do sem fim (1943) é também transposto para o rádio pela mesma emissora. 

Nos anos subsequentes, as novelas radiofônicas Jubiabá (1946), São Jorge dos Ilhéus (1946) encerram a emissão 

pela Rádio São Paulo das transposições amadianas, sendo Terras do sem fim (1943) traduzido pela Radiodiffusion 

Française, em mil novecentos e cinquenta, sob o título de Terre violente, e O cavaleiro da esperança (1945) 

transposto pela Radiodifusão Tcheco-Eslovaca, em mil novecentos e cinquenta e um, com o título Ryter Nadeje.  
108 No que tange ao sistema teleficcional, nos arquivos da Fundação Casa de Jorge Amado, são catalogadas, a 

título de exemplo, o quantitativo de doze transposições dos romances de Amado à teleficção, quer seja para as 
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como o número de filmes resultantes desses procedimentos (Cf. Quadros Apêndice A) nada 

mais justo do que apresentar os enredos dos desfiles carnavalescos como reconfigurações 

quantitativas e qualitativas das obras amadianas no mesmo nível de validade e valoração frente 

às análises acadêmicas mais convencionais. 

Apoiamos nosso entendimento sobre as transposições intersemióticas, precipuamente 

no conceito estabelecido pelo linguista Roman Jakobson(1995) para quem “a tradução 

intersemiótica ou transmutação consiste na interpretação dos signos verbais por meio de 

sistemas de signos não verbais “, mas também na diferença que Umberto Eco (2011)estabelece 

entre a ação tradutória e atuação transpositiva, posto que a primeira, de acordo com o 

semioticista, estaria mais interligada à interpretação e a co-presença do texto de origem no texto 

alvo, enquanto a segunda voltada à “transubstanciação” da mensagem do texto fonte no texto 

alvo, obedece, por conseguinte, à negociação criativa entre sua codificação específica, seu 

repertório, e as ofertas de sentido potenciais singulares à gramática do texto fonte. 

Salientamos aqui, que assim como Umberto Eco (2011), também Nicola Dusi (2010) 

prefere a utilização do termo transposição para exemplificar as transmissões de mensagens via 

sistemas estruturados em linguagens diversas Para esse autor, “na etimologia da palavra, o uso 

do prefixo /tras/ (que é análogo ao trans) está conectado tanto à invasão (como em 

‘transgressão’) e à “transferência” (como em ‘transfusão’), chamando a atenção sobre o ato de 

ir além do texto de origem, passando por ele ou pela multiplicação de seu potencial109. (DUSI, 

2010, p. 05).  

Por esse prisma, fica-nos claro que a diferença existente entre os sistemas envolvidos 

não se converte na intraduzibilidade entre eles, mas acarreta uma diversidade no momento de 

exibir e transportar certas coisas. E se as transposições são atividades, por natureza, envoltas 

em mediações, há que se levar em conta que se o transporte acontece via diversidade semiótica, 

a modificação do transportado imprimirá o ritmo das astúcias e estratégias negociadas entre o 

sistema primevo e o sistema alvo em cujo resultado presente estará a semiodiversidade em 

explosão (LÓTMAN, 1999).  

Voltamos a afirmar que essa profícua passagem dos textos amadianos para outras tantas 

linguagens componentes das escolas de samba pode encontrar justificativa tanto no diálogo 

                                                           
telenovelas ou mesmo para minisséries e programas especiais. Esse significativo número, que não considera as 

reprises, as reproduções e as visualizações, doravante facilitadas pelo disponibilidade e confluência dos meios de 

comunicação contemporâneos, permite-nos antever a propensão de signo em transmissão, em se tratando das 

narrativas por ele compostas.  
109 In the etymology of the word, the use of the prefix /tras/ (which is analogous to /trans/) entails both trespassing 

(as in “transgressing”) and “trasferring” (as in transfusing”), drawing attentions on the act of going beyond the 

source text by passing through it or by multoplying its potetial (DUSI, 2010, p.05).  
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constante das obras do autor com os outros sistemas, comumente inseminados em seu texto 

literário, como pode ser o devir natural de um processo aproximador do que escreve nesse 

universo de linguagem, por assim dizer, mais “popular” dado o alcance que encontram em sua 

publicização.  

Ao todo, até a presente data, considerando apenas as transposições catalogadas ou que 

conservem algum mecanismo para armazenamento e circulação de vestígios, contabilizamos o 

quantitativo de setenta e seis transposições intersemióticas dos romances de Jorge Amado, 

apenas sistematizando esse transmigrar em sete semioses: o teatro, a música, o cinema, as 

novelas radiofônicas, as obras teleficcionais, as histórias em quadrinhos e os desfiles 

carnavalescos, a mediação trabalhada nessa tese. 

 
Quadro 04: Quantitativo de transposições intersemióticas dos romances de Jorge Amado 

QUANTITATIVO DE TRANSPOSIÇÕES 

INTERSEMIÓTICAS – ROMANCES DE JORGE AMADO 

DISPOSITIVO QUANTITATIVO  

TELEFICCÇÃO: NOVELAS, SÉRIES, MINISSERIES E ESPECIAIS  15 transposições  

DESFILES CARNAVALESCOS: BLOCOS E ESCOLAS DE SAMBA   14 transposições  

MÚSICA: TRILHA SONORAS  11 transposições 

CINEMA 11 transposições 

TEATRO 09 transposições 

NOVELAS RADIOFÔNICAS 07 transposições 

HQ 05 transposições 

FOTONOVELA 01 transposição 

TEMA DE CARNAVAL 03 transposições 
Total 76 transposições  

Fonte: Elaborado pelo pesquisador/2015 

 

Conforme dados apresentados no quadro quatro, os desfiles carnavalescos de escolas de 

samba, contabilizam um quantitativo de quatorze realizações transpondo especificamente 

romances de Jorge Amado, uma vez que as demais transposições operadas pelas agremiações, 

apresentadas nos quadros 01, 02 e 03, ocuparam-se em laurear fatos biográficos do escritor 

baiano. Assim sendo, no âmbito quantitativo, podemos observar que as manifestações 

carnavalescas, assumem o segundo lugar como o sistema que mais realizou esse tipo de 
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transmigrar dos romances amadianos, perdendo apenas para o somatório das obras transpostas 

para a teleficção110, quer seja para a novela, minissérie111 quer seja para os especiais.  

Nitidamente o romance Gabriela, cravo e canela (1958) é a obra de Jorge Amado mais 

traduzida intersemioticamente (Cf. Quadro/Apêndice A) contando com um total de treze 

tranposições, sendo que, apenas duas delas foram realizadas para os desfiles carnavalescos. 

Esse romance, consensualmente um marco divisório na ficção produzida por Amado, inicia a 

leva de transposições para o sistema teleficcional em sessenta e um e para os desfiles 

                                                           
110 Gabriela (1961), escrita por Antônio Bulhões de Carvalho e dirigida de Maurício Sherman, foi a primeira 

produção televisiva gravada em videoteipe. Nessa ocasião, quarenta e dois capítulos, em vinte minutos de duração 

cada, exibiam uma atriz desconhecida no papel da protagonista. A obra inaugura tanto essa manifesta empatia 

entre telespectador e a ficção amadiana como principia o devir semiótico em linguagens de sistemas diversos que 

se conectam e se modificam, expandindo-se. O ano de dois mil e doze, comemorativo ao centenário de nascimento 

de Jorge Amado, por sua vez, marca a confecção de um remake da novela Gabriela, ou seja, uma nova versão da 

transposição exibida em setenta e cinco, foi ao ar em sessenta capítulos, no horário das onze da noite. Desta feita, 

Juliana Paes deu vida à personagem Gabriela e Humberto Martins, ao turco Nacib. No elenco, nomes como 

Marcelo Serrado, Matheus Solano, José Wilker e Maitê Proença representaram os moradores da cidade histórica 

de Ilhéus. Além de Gabriela (1958), conforme exposto, Mar morto (1936), Terras do sem Fim (1943), A morte e 

a morte de Quincas Berro d’Água (1961) Tieta do agreste (1977), Tocaia grande (1984), e A descoberta da 

América pelos turcos (1994) foram obras transpostas para a teleficção. A novela Terras do Sem Fim foi exibida 

pela TV Tupi, do Rio de Janeiro, no ano de mil novecentos e sessenta e seis e mereceu uma nova versão transposta, 

em oitenta e dois, desta feita pela Rede Globo de Televisão. Sob a direção de Herval Rossano e transposição de 

Walter Geoge Dust, contou com noventa capítulos exibidos entre novembro de oitenta e um e fevereiro de oitenta 

e dois e mesclou personagens e episódios de duas outras obras amadianas: Cacau (1933) e São Jorge dos Ilhéus 

(1944), ou seja, um romance que sucedeu, cronologicamente, a própria edição do texto fonte, nesse caso Terras 

do sem fim, publicado em quarenta e três. Quincas Berro d’água (1968) foi a segunda transposição do legado 

literário de Amado reencenado em outra esfera semiótica, também realizada pela TV Tupi e, posteriormente, em 

mil novecentos e setenta e oito, pela Rede Globo, com direção de Walter Avancini e de James Amado. Por esta 

ocasião, coube ao ator Paulo Gracindo dar “vida” a personagem Quincas Berro d´Água. Vale salientar que, em se 

tratando das transposições para a ficção televisual, os romances amadianos só voltam à cena no final da década de 

oitenta, quando ainda a Rede Globo lança para o horário das vinte horas – o conhecido horário nobre – a novela 

Tieta (1989). Importante ressaltar que a transposição do texto de Amado para a telenovela Tieta (1989) ainda 

mescla à trama do livro personagens e episódios relacionados ao romance Tereza Batista: cansada de Guerra 

(1972). Em mil novecentos e noventa e cinco, escrita por Duca Rashid e Marcos Lazarini – exibida entre outubro 

do mesmo ano e setembro de noventa e seis – a novela Tocaia Grande, produzida pela extinta TV Manchete, 

transpôs para duzentos e trinta e seis capítulos o romance de Jorge Amado. No papel principal, Roberto Bonfim 

interpreta Natário da Fonseca, Tânia Alves, Júlia Saruê e Carlos Alberto, Coronel Boaventura Andrade. Com o 

objetivo de alavancar as superproduções de telenovelas na emissora, Tocaia Grande não obteve o resultado 

esperado. Contudo, marcou o ingresso da TV Manchete num universo elaborado das tele-produções, inclusive com 

um elenco numeroso e com nomes mais conhecidos do público expectador. Marcada por apelar para ações 

educativas, principalmente no que toca à criação de associações de pescadores e na luta contra o abuso de poder 

político, a novela Porto dos milagres (2001), até a presente data, foi a última transposição dos romances de Jorge 

Amado à linguagem e técnica das telenovelas. O abrangente panorama criado pela transposição, utiliza-se de um 

repertório favorecedores da quebra de fronteiras e do intercâmbio entre sistemas, pois, durante a exibição dos 

capítulos antecedentes à eleição de Félix Guerreiro, um político corrupto personagem marcante na trama, os 

telespectadores puderam conferir uma espécie de “horário eleitoral”, exibido no intervalo entre o capítulo, de modo 

que, pela primeira vez, o enredo das oito extrapola o próprio espaço fabulístico mesclando-o com um horário 

político. Tal atitude, impulsiona um novo entendimento, e complexificadas interpretações entre os dois sistemas 

envolvidos. 
111 No que tange às minisséries e especiais, Os Pastores da noite (1964), Tenda dos milagres (1969), Capitães da 

areia (1937), Tereza Batista (1972), Dona Flor e seus dois maridos (1966) e O Milagre dos pássaros (1997) foram 

textos utilizados com essa finalidade. 
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carnavalescos, em sessenta e nove, ratificando a importância que possui em seu vastíssimo 

panorama bibliográfico.  

A segunda posição nesse ranking é ocupada por Tenda dos milagres, texto de onde 

surgiram dez transposições intersemióticas112 – (Quadro 16 /Apêndice A) – das quais seis 

realizadas por agremiações de carnaval. A significância desses dados implica na visualização e 

enquadramento desse romance como aquele que suscitou um maior número de transposição 

para os sistemas integrantes de uma escola de samba, pois se Gabriela (1958) mereceu duas 

transposições para esse sistema, Tenda dos milagres113, por seis vezes, serviu como “texto 

fonte” do qual novos textos semiótico-culturais puderam surgir e se desdobrar e, mesmo não 

sendo o primeiro a ser transmitido da literatura amadiana para os desfiles, foi ele o pioneiro 

texto de Jorge Amado a trazer os desfiles de escola de samba à literatura. 

Talvez porque nessa obra resida o desejo da irmandade entre os povos, a síntese da 

mistura e hibridação tão aclamadas pelo brasileiro, ou porque nele a valorização das 

agremiações carnavalescas tenha sido resgatada do anonimato por um Jorge Amado ainda mais 

                                                           
112Especificamente sobre Tenda dos milagres, esse romance é, juntamente com Gabriela (1958) e com Dona Flor 

(1977), um dos textos de Jorge Amado mais transmitidos em outros sistemas semióticos. No cinema, por exemplo, 

sua transposição cinematográfica é levada a cabo pelo cineasta Nelson Pereira dos Santos, com adaptações e 

diálogos assinados pelo próprio Jorge Amado ainda no ano de 1977. Para a teleficção, Tenda dos milagres foi 

“adaptado” (DUSI, 2010) pela Rede Globo de televisão, a partir de uma composição escrita por: Aguinaldo Silva 

e Regina Braga, com direção-geral de Paulo Afonso Grisolli, direção: Paulo Afonso Grisolli, Maurício Farias e 

Ignácio Coqueiro; direção de núcleo: Ary Grandinetti Nogueira e supervisão: Daniel Filho. A minissérie de trinta 

capítulos, exibidos no horário das vinte e duas horas, entre julho e setembro de mil novecentos e oitenta e cinco, 

mobilizou um grande elenco para recontar as peripécias de Pedro Archanjo, protagonizado por Nelson Xavier, 

Milton Gonçalves, no papel de Lídio Corró e Dhu Moraes como Rosa de Oxalá. Essa produção foi comercializada 

pela Rede Globo em vários países, entre os quais: Angola, Argentina, Bolívia, Colômbia, Cuba, França, 

Macedônia, Moçambique, Paraguai, Portugal, Uruguai e Venezuela, entre outros. No que toca à linguagem 

musical, vale salientar a própria trilha sonora da minissérie como expressão desses novos percursos assumidos 

pelo texto de Jorge Amado, haja vista as composições inéditas, assinadas por Caetano Veloso, Moraes Moreira e 

Nana Caymmi, transportarem para a melodia e letra as ações do romance. As músicas: Milagres do Povo - Caetano 

Veloso; Livre - Beth Bruno; Olhos de Xangô (Afoxé) - Moraes Moreira; É D' Oxum - MPB 4; Eloiá - Dhu Moraes; 

Flor da Bahia - Nana Caymmi; Oiá - Danilo Caymmi Amor de Matar - Tânia Alves; Afoxé - Dorival Caymmi; 

Maluco prá te Ver - Walter Queiroz compõem a trilha sonora da minissérie, Tenda dos milagres (1985). (Cf. 

Quadros Apêndice A) 
113 Segundo dados do portal Memória Globo (1985), “embora Jorge Amado fosse um dos autores brasileiros mais 

vendidos, Tenda dos milagres113 era, até então, uma obra pouco lida. No mês de agosto, enquanto a produção da 

TV Globo era exibida, a venda do livro aumentou cerca de dez vezes em comparação à média dos meses 

anteriores.” Por conseguinte, essa notável preferência pela transposição à sintaxe televisiva dos romances de 

Amado, consoante Lícia Soares de Souza (2004), é explicada pelo efeito espelho que seus personagens provocam 

nos leitores e, consequentemente, nos seus telespectadores que se sentem representados pela configuração do 

escritor, doravante reconfigurada pelo trabalho da tranposição. Consoante afirma Os romances de Jorge Amado 

sempre foram propícios às adaptações televisivas à medida que vivificam personagens representativos de 

comunidades culturais bem demarcadas, [...]. A obra de Amado traz uma definição do que é a sociedade brasileira, 

ou mesmo baiana, pondo em cena as figuras legendárias de americanidade; personagens familiares que veem 

contar e informar sobre esse confronto de vozes culturais variadas no território brasileiro (SOUZA, 2004, p. 269). 

Contudo, essa familiaridade necessita ser reelaborada na linguagem da plataforma em que passa a ser transmitida. 

Ou seja, os mecanismos de transposição do texto literário, cujo suporte é o livro, são aqui retrabalhados 

considerando-se todas as interfaces e códigos da teleficção que passam pelo que Lótman chama de modelização. 
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engajado, seja assim, o livro em portencial para para ser transposto e transmitido nessa 

multiplicidade semiótica. 

Somadas essas transposições para os desfiles – a que esteve e está sujeito o livro Tenda 

dos milagres 114– àquelas realizadas para o cinema, para a teleficção115 e para a música, o 

romance que conta a história de Pedro Archanjo sinaliza para uma potência transductora 

(PLAZA, 2010) contida em uma essência híbrida e dialógica que se presta a outros mecanismos 

de sentido, fazendo com que haja uma expansão do literário disseminado e modificado em 

suportes diversos.  

Ao que parece, através das rotas trilhadas por Pedro Archanjo, Jorge Amado teve seu 

texto alçado a uma categoria de linguagem “criativa” (LÓTMAN, 2007), produtora de 

“transformações assimétricas” angariadas nos cruzamentos entre variados códigos, “já que, 

neste caso, o significado não é somente um resíduo invariante, preservado durante o método de 

operações transformacionais, mas é também o que é alterado” (LÓTMAN, 2007, p. 20) o que 

escapa enquanto astúcia e tática para efetivação de suas tantas e múltiplas reapropriações.

                                                           
114 De acordo com Tavares (1983, p. 106), “funciona à Avenida Amaralina, um ‘Teatro-Restaurante ‘Tenda dos 

Milagres’, em alusão à história de Pedro Archanjo”. Alargando esse nomadismo verificado pelas transposições da 

referida obra, no carnaval de São Paulo, mais especificamente aquele realizado pelo Grêmio Recreativo Escola de 

Samba Mocidade Alegre, acomoda as suas alegorias, dias antes do desfile, numa espécie de galpão improvisado 

denominado pela Escola como “Tenda dos Milagres”. 
115 A minissérie Tenda dos Milagres (1985) foi vendida para Angola, Argentina, Bolívia, Colômbia, Cuba, França, 

Macedônia, Moçambique, Paraguai, Portugal, Uruguai e Venezuela, entre outros. Vale ainda salientar que a 

transposição fora realizada no mesmo ano que O Tempo e o Vento e Grande Sertão: Veredas, transposições de 

dois clássicos da literatura brasileira. Cf. Memória Globo (1985) e Teledramaturgia (1985). 
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VI 
 
 
 

AMADO-OJUOBÁ: TRANSPOSIÇÃO 
ASTUCIOSA 

NUM NOVO CENTENÁRIO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sob à luz do carnaval, o G.R.E.S.Mocidade Alegre pede agô às forças 

celestiais para mostrar, em forma de poesia, não um resgate, mas sim a 

plenitude de seu orgulho de ser descendente da cultura afro-brasileira. 

Para tanto, mostraremos em desfile, através da obra predileta de Jorge 

Amado – Tenda dos milagres – um viés da tradição dos Ojuobás, os 

representantes de Xangô que buscam a justiça na Terra. Rufem os 

tambores...Que se cumpra a profecia de Ifá para o mundo novo: nascer, 

crescer e se misturar! Axé, Morada do Samba.”  

 

(Preâmbulo do enredo Mocidade Alegre)  
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VI. “Amado-Ojuobá”: a transposição astuciosa num novo centenário 

 

O ano é dois mil e doze e no calendário brasileiro ele se projeta, entre tantas outras 

alusões, como o momento em que Jorge Amado, mais vivo do que nunca, completaria um 

século de intensa e conhecida existência. Por essas alturas, a popularidade e empatia do autor 

com os meios de comunicação e com os mais diversos públicos são cada vez mais acentuados, 

de modo que a sua biografia e o seu legado bibliográfico são então celebrados numa proporção 

assemelhada à popularização que alcançou por intermédio de inúmeras atividades que vão dos 

seminários aos prêmios, dos especiais de TV ao mundo do cinema e do samba. 

Inseridas nesse processo de laureamento póstumo, também as escolas de samba dos 

grandes eixos carnavalescos brasileiros direcionam os desfiles de dois mil e doze à celebração 

tanto da vida como da obra do autor, com destaque para o espetáculo carnavalesco do G.R.E.S. 

Imperatriz Leopoldinense, que desfilou na Av. Marquês de Sapucaí o enredo Jorge, Amado, 

Jorge e com ele alcançou o décimo lugar no grupo das “super escolas” ou grupo especial; e o 

desfile campeão do carnaval de São Paulo116, idealizado pelo G.R.E.S. Mocidade Alegre117 que, 

numa ritualização em amálgama do que ocorrera em Tenda dos milagres, reencenou no 

Sambódromo do Anhembi, na noite de dezoito de fevereiro, o centenário de Jorge Amado, 

usando para isso de uma transposição intersemiótica da trajetória de Ojuobá, o Pedro Archanjo 

mediador, inserido na gramática e no repertório do universo carnavalesco, tratando-se portanto, 

de uma atividade transpositiva executada pela passagem do material gráfico e visual para uma 

                                                           
116 A história do carnaval de rua de São Paulo está ligada a Dionísio Barbosa, juntamente com seus familiares. A 

esse núcleo familiar é credenciado a função de fundador no subúrbio paulista de uma espécie de bloco que, 

diferentemente do carnaval das elites, constituía-se de integrantes que dançavam e tocavam o samba, um ritmo por 

ele aprendido na cidade do Rio de Janeiro. Esse dado histórico demarca a origem dos cordões carnavalescos, no 

caso específico, um cordão em que os homens vestiam-se de camisa verde e calça branca. Era o embrião da 

primeira escola de samba paulista: A camisa Verde e Branca (SIMSON, 2007). Até meados da década de quarenta, 

a exibição desses cordões ocorria nas periferias inexistindo qualquer interferência do poder público constituído. 

Em 1943, a Prefeitura Municipal de São Paulo organiza o primeiro desfile dos cordões e na década de cinquenta, 

influenciados pelas agremiações existentes no Rio de Janeiro, as primeiras escolas de samba. O primeiro desfile 

de Escola de Samba em São Paulo ocorreu no Ipirapuera, durante o carnaval de 1955. Dele participaram entre 

outras agremiações a Unidos do Peruche, Nenê de Vila Matilde e Lavapés. Cronologicamente, o carnaval paulista 

de 1968 marca o início do primeiro desfile de escola de samba rotulado como “oficial”. Já o carnaval de 1993 é o 

marco para a acomodação do festejo no Polo Cultural Grande Otelo, passarela com mais de meio quilômetro de 

comprimento, popularmente conhecida como “Sambódromo do Anhembi”.  
117Data da década de sessenta a formação da escola de samba Mocidade Alegre. A história dessa agremiação está 

ligada ao bloco “Mariposas recuperadas”, um cordão fundado em 1952 por Juarez da Cruz. Oriundo de Campos 

do Goytacazes, Rio de Janeiro, Juarez pretende “brincar” os festejos carnavalescos nos moldes de sua cidade natal: 

homens em trajes femininos. Com a entrada de mulheres e crianças, por volta de 1967, tem-se a formação do 

Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Alegre, uma agremiação situada no Bairro do Limão, cidade de 

São Paulo, e que tem como cores: o vermelho, o verde e o branco, além do símbolo: um casal de jovens, fazendo 

alusão à ao vocábulo “mocidade”, e ao dançar, expressam alegria (alegre). Atualmente, a escola de samba é 

presidida por Solange Cruz Bichara Rezende e tem como presidente de honra o próprio Juarez da Cruz (in 

memorian). 
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materialidade plástica e acústica na qual estiveram envolvidos figurinos, maquiagens, som, luz 

e coreografia.  

Em que pese o quantitativo de desfiles de escolas de samba transpondo 

intersemioticamente Tenda dos milagres, chama-nos atenção nesta rota justamente esta 

transposição realizada no carnaval paulista, de um modo peculiar, a referida escola toma Tenda 

dos milagres como enredo texto para celebrar, em anunciada semelhança ao que ocorrera com 

o personagem Pedro Archanjo, o centenário de Jorge Amado. 

Logicamente que, transcorrido quase um século desde as primeiras manifestações 

carnavalescas rotuladas como “desfiles de escolas de samba”, a configuração dessa atividade 

esteve susceptível a consideráveis mudanças, inclusive, nas primeiras décadas do século XXI 

apresentando-se como uma organização extremamente estruturada, com estatuto de 

funcionamento e modelo organizacional em muito destoante do paradigma primitivo com que 

representava a astúcia contraposta ao carnaval elitizado. Sobre este ponto, Maria Laura Viveiros 

de Castro Cavalcanti, no livro Carnaval carioca: dos bastidores ao desfile (1994), explica que, 

na atualidade, os desfiles podem ser compreendidos a partir de três ideias centrais: 

 

 

1) A dimensão agonística dessa festa carnavalesca. O desfile é um grande 

ritual urbano contemporâneo, uma competição na qual as escolas rivalizam 

entre si diante de um objetivo valorizado por todas (ganhar o campeonato e 

controlam a rivalidade por meio de regras comuns (os quesitos de julgamento) 

renovadas por consenso de ano a ano. 

2) A sua forma artística altamente elaborada. Os enredos carnavalescos 

são o elemento expressivo básico do desfile, e o elo de uma vasta rede de 

relações que mobiliza anualmente diferentes grupos e camadas sociais 

urbanos. São transformados ao longo do ano em samba-enredo, alegorias e 

fantasias[...]. 

3) Processos urbanos importantes – como a expansão da cidade rumo aos 

subúrbios e à periferia, a expansão das camadas médias e populares, a 

importância crescente do jogo do bicho entre as camadas populares – 

encontraram no desfile um canal de expressão e mediação ao longo do século 

XX (CAVALCANTI, 1999, p.75). 
 
 

Elegemos a transposição idealizada pela Escola de Samba Mocidade Alegre como 

aquela que em nossa época mais se aproxima da teatralização ritual do que fora narrado no texto 

amadiano e pensamos ser aqui, à guisa do que realizara Amado no epílogo do romance, o 

momento de descrever este desfile enquanto epílogo de nossa tese, uma vez que essa atuação, 

a nosso ver cíclica, marca a reencenação do romance para o universo “mágico do real”, 

recobrando criativamente as sugestões colhidas no texto, ampliando-as e interligando-as ao 
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desfile da Filhos do Tororó em sessenta e nove, quando Jorge Amado fora celebrado em seu 

estado natal. 

E se muitos estudiosos das peculiaridades de Pedro Archanjo apontam em Tenda dos 

milagres, e em seu protagonista Pedro Archanjo, episódios e características biográficas do 

próprio Jorge Amado, as transposições astuciosas da equipe carnavalesca da Mocidade Alegre, 

mesmo condicionadas às apropriações exigidas pelas Ligas e Associações comandantes das 

escolas de samba na contemporaneidade, irão mais uma vez ratificar essa quebra de fronteiras 

entre autor e personagem unindo Ojuobá a Amado, celebrando o centenário do criador pela 

replicagem do que ocorrera com uma das mais estimadas de sua criatura. 

No caso particular do Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Alegre, carnaval 

2012, o enredo escolhido para percorrer os quinhentos e trinta metros do Polo Cultural Grande 

Otelo recebeu como título a junção de três frases: “Ojuobá: no céu, os olhos do rei... Na terra: 

a Morada dos Milagres... No coração: um Obá muito Amado! E, a partir dele, de sua sinopse 

(Vide anexo 17) abriu aos artistas envolvidos na produção do desfile uma multiplicidade de 

entradas: que vão desde a menção ao sagrado iorubá118, quando utiliza dois vocábulos ligados 

ao orixá Xangô119: Ojuobá120 e Obá121; a menção à própria escola de samba, quando alude ao 

seu epíteto “Morada”; a ligação com o romance Tenda dos milagres quando recorre à expressão 

“dos milagres” e, finalmente, ao escritor da obra, homenageado pela escola: Jorge Amado, 

através da parte final: “no coração, um Obá muito Amado”. Note que a referência é concretizada 

em virtude da palavra “Amado” está em grafia maiúscula, bem como em vistas da referência a 

um dado biográfico do autor, o fato de ter sido ele consagrado Obá de Xangô no Ilê Axé Opô 

Afonjá em 1959122. 

                                                           
118 Cf. Castro (2001) a palavra Iorubá designa o nome de uma língua falada pelos povos yorubás, concentrados na 

Nigéria Ocidental e no reino de Keto, no Benim. Nessa última localização são chamados de nagôs ou anagot. O 

grande número de escravizados oriundos dessas regiões e comercializados na Bahia foi fundamental para que as 

práticas culturais desse povo se difundissem com predominância em Salvador, de modo que a cosmogonia iorubá 

ou keto-nagô é supremacia em solo baiano. 
119 Cf. Castro (2001), “Xangô é o rei-herói do povo iorubá”. É a divindade de matriz africana responsável pelo 

domínio dos raios e dos trovões, da justiça. Suas cores são o banco e o vermelho, o seu dia é a quarta-feira e seu 

animal preferido em sacrifícios é o cágado.  
120 Cf. Castro (2001) é um título recebido por um dos doze obás de Xangô. Em iorubá, significa “os olhos do rei 

Xangô”. No candomblé, o Ojuobá pode tocar o xerê (chocalho) por ocasião da descida dos orixás.  
121 Cargo africano reproduzido pelo Axé Opó Afonjá em 1937, a função dos obás brasileiros, ou guardiões da 

justiça é proteger, auxiliar às iolarixás do terreiro e, provavelmente, como afirma Capone, para garantir o culto a 

Xangô, quando por ocasião da morte de Mãe Senhora. Assim, essa mesma mãe de santo, influenciada por 

Martiniano do Bonfim, instituiu essa espécie de “ministério”, em número de doze: obás de direita e obás de 

esquerda. Entre eles, apenas um tem o poder de tocar o instrumento do orixá Xangô, o rei de Oyó e assim, evocá-

lo para “montar” seus cavalos durante as cerimônias no terreiro. Este obá é, portanto, alçado à categoria de Oju 

Obá, o que em iorubá significa “os olhos do rei” (CASTRO, 2001). 
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 Segundo Alice Raillard (2010), Jorge Amado foi 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 e o responsável por angarariar as ajudas 

financeiras para as festas dos santos.123 Vale lembrar que, além desse título, no Axé Opô Afonjá, 

Jorge Amado ocupou o cargo de Ogã de Iansã no Candomblé da Goméia   

 Desde a propositura do mote norteador desse enredo, percebemos um nítido recorte 

transpositivo para o texto que levará em consideração um “uso” da obra Tenda dos milagres 

como aporte para, a partir dela, contarem a “sua” história sobre Jorge Amado, concatenando-a 

à personagem do romance.  

De acordo com Eco (2011, p. 378), “ entre as infinitas modalidades de uso transpositivo 

da obra fonte, existe também, aquela de partir de um texto estímulo, dele extraindo ideais e 

inspirações para produzir um texto próprio” e isso, consoante veremos, é a opção tomada para 

si pelos idealizadores desse enredo, já que não estarão ocupados em fidelizar a apresentação 

levada à avenida com as sequência presentificada na interface romanesca, mas sim tendo como 

norte captar a dinâmica do livro e revesti-la nos paradigmas possíveis da linguagem e do 

repertório, dos suportes e dos meios com os quais estão atuando, centrando as suas ações na 

captação semiótica potencializadora da tensão explosiva geradora de algo novo. Conforme 

Lótman (1999, p.17): 

 

 

O valor do diálogo não está nas partes que se intersecciona, mas na 

transmissão de informação entre as partes que não se interseccionam. (...) 

quanto mais difícil e mais inadequada a tradução de uma parte não 

interseccionada do espaço à língua da outra, mais preciosa se torna, nas 

relações informacionais e sociais, o fato da comunicação paradoxal. 

 

 

No caso da Mocidade Alegre, a propositura e autoria do enredo é atribuída a um dos 

carnavalescos da escola, neste caso, a Sidnei França124 que, desde dois mil e quatro é 

responsável pela concepção, pesquisa e desenvolvimento dos temas levados à avenida.  

Como vimos, a transposição intersemiótica, também chamada de transmutação ou 

adaptação “constitui sempre uma tomada de posição crítica” (ECO,2011, p.373) frente ao signo 

                                                           
123 A cerimônia de confirmação como Obá Otum Arolu, do Axé Opô Afonjá, ocorreu no dia 2 de julho de 1959. 
124 Sidnei França - 35 anos, paulistano, amante das artes, de arquitetura, de design e de viagens, tornou-se integrante 

da Mocidade Alegre por influência de amigos de família. Foi folião desde a infância até 2003. Também integra a 

Diretoria de Carnaval, além de coordenar o Departamento Cultural da agremiação. Autor dos enredos de 2005 até 

os dias atuais e carnavalesco desde 2009, viu seus temas de 2007 (riso) e 2010 (espelho) premiados como melhores 

do ano, além dos troféus de melhor carnavalesco paulistano nos anos de 2011. 2012 e 2013 pelo Troféu Nota 10 

do Diário de São Paulo. 
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transportado e esse posicionamento, advém da diferença entre as matérias organizadas que 

precisam ser negociadas, haja vista a diversidade entre as organizações materializadas de cada 

médium. Isso implicará a consideração de que “um dado sistema semiótico pode se dizer seja 

mais, seja menos que um outro sistema semiótico, mas não se pode dizer que ambos sejam 

capazes de exprimir as mesmas coisas”, inclusive porque na operação transemiótica, a 

“manipulação do original”, a ênfase no que está implícito, a obstacularização de alguns 

detalhes, as necessárias modelizações, bem como a opção por um ângulo em específico, são 

posicionamentos constantes.  

Por esse prisma, aproximamo-nos agora, dessa transposição realizada a partir de Tenda 

dos milagres com o objetivo de perceber as operações acionadas por esse carnavalesco, e por 

sua equipe, de modo a alocá-las como sinalizadoras de um novo movimento, desdobrado das 

camadas textuais do romance amadiano em seus inusitados e explosivos usos.  

 

 

A transposição da obra para o samba-enredo:  

 

 

Conforme salientamos, o desfile é o resultado da congregação dos elementos plásticos 

e visuais em harmonia com o samba-enredo: composição sonora que acompanha o cortejo de 

foliões em sua evolução coreográfica na avenida.  

Comuns nos desfiles contemporâneos, espécie de “música de fundo” para passagem de 

alegorias e adereços, o samba-enredo não era, inicialmente um requisito oficial na composição 

dos desfiles carnavalescos, porque, de acordo com Monique Augras (1992), somente no 

carnaval carioca de mil novecentos e trinta e dois as agremiações carnavalescas passaram a 

apresentar um samba como requisito para competição. Sobre este percurso Silva e Santos (1980, 

p. 55) acrescentam que é também no carnaval de trinta e dois  

 

 

Que aparece o primeiro samba-enredo da história, apresentado pela Unidos da 

Tijuca (terceiro lugar). Um repórter de O Globo, ao comentar o evento, saudou 

a apresentação "de um samba principal que estava de acordo com o enredo". 

Até então, era costume as escolas desfilarem com dois sambas, uma na ida e 

outro na volta, sem a preocupação de relacionar tais sambas com o enredo, ou 

seja, o tema do desfile. 

 

 

 Nos estudos de José Ramos Tinhorão (1975, p,171), a evolução do samba para o samba-

enredo é “progressiva a estruturação das escolas no sentido de encenar dramaticamente os seus 

enredos, sob a forma de uma ópera-balé ambulante", de maneira que, nos desfiles carnavalescos 
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atuais, a escolha do samba-enredo apresenta-se como um capítulo decisivo para o êxito 

competitivo inerente ao sistema hodierno, constituindo per si, um complexo exemplo das 

ramificações angariadas por este tipo composição. Para Araújo (2000, p. 303), o samba-enredo 

é “a trilha sonora do enredo, a ilustração poético-melódica do tema que a escola desenvolve 

durante o desfile”  

Samba de número dezoito, o samba-enredo 125escolhido para compor a trilha sonoro do 

enredo Ojuobá: no céu, os olhos do rei, na terra, a morada do milagres, no coração, um obá 

muito Amado, teve como compositores: Fernando, Leandro Poeta, Renato Guerra, Rodrigo 

Minuetto, Thiago e Vitor Gabriel, intérprete oficial: Clovis Pê; time de canto: Alex, Clayton 

Reis, Igor Sorriso, Kiko e Vadinho; time de cordas: João Cardim, Liliane do Cavaco, Marcelo 

Lombardo, Victor Alves e Wagner do Cavaco e a direção musical: Marcelo Lombardo. Ele 

concorreu com outras composições durante aproximadamente quatro meses de eliminatórias 

desenvolvidas na quadra da agremiação no período que antecede o carnaval e que foram 

organizadas pela direção de carnaval sob a tutela da ala de compositores da escola126 Logo, o 

samba-enredo, enquanto musicalidade, antecede a realização do desfile e do próprio carnaval, 

funcionando como uma espécie de “prévia” auditiva ao que será exposto visualmente por 

ocasião do espetáculo, bem como um dos registros mais conservados como vestígio na logística 

efêmera das escola de samba.127 

 Condensado em duas estrofes e dois refrãos, a estratégia de transposição assumida pelos 

compositores do samba em foco mostra-se pautada na reelaboração radical (ECO, 2011) do 

texto de origem, Tenda dos milagres, em virtude de operacionalizar uma completa violação 

dessa fonte em prol de uma estrutura menos descritiva em que a economia dos versos permitirá 

uma maior acuro melódico e, consequentemente, maior chance de memorização. Trata-se, pois, 

de um samba de enredo interpretativo que, sem aludir com precisão aos ditames orientados pelo 

próprio enredo, refere-se direta e criativamente aos aspectos escolhidos como foco para 

composição.  

No entendimento de Hiram Araújo (2000, p. 303), “o samba de enredo interpretativo é 

aquele que conta o enredo sem fixar-se em detalhes, mas contendo, implicitamente a ideia, o 

espírito dos principais itens do tema. [...]. As melodias, por vezes são mais criativas.”  

                                                           
125 Por conta dessa antecedência à própria execução do enredo, que terá sua culminância na visibilidade plástica 

das fantasias, alegorias e adereços, optamos nesta tese, iniciar nossa descrição neste tópico, partindo deste quesito.  
126Na ocasião, a presidência da ala de compositores esteve a cargo de Alexandre Tahame (China).  
127 Observa-se quanto a este fato, a preservação da letra dos sambas-enredo. Ela, quase sempre, apresenta-se como 

o único dado recuperável na precariedade da memória desses desfiles. Nos anexos componentes desta tese, por 

exemplo, na busca por informações direcionadas aos desfiles com enredos voltados a Jorge Amado, mormente 

eram as letras dos sambas que surgiam como vestígio de tal realização.  
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Apoiando-se neste aspecto, por assim dizer, “mais livre” da composição, observamos, 

pois, que as estratégias utilizadas pelos compositores do samba interpretativo não se pautam 

num historicismo ou numa busca por fidedignas equivalências em relação ao enredo 

apresentado como aporte, no caso, Tenda dos milagres.  

Para Araújo (2000), os sambas descritivos, por vezes longos, procuravam traduzir o fiel 

conteúdo do enredo, a fim de que uma nova versão, em canto paralelo, fosse a mais próxima 

expressão do original. Nesse tipo de samba há, pois, uma tradução do enredo para a letra da 

composição partindo-se da emergência de equivalências e obsessiva fidelidade ao texto fonte, 

a partir de quem o compositor procurava reproduzir a mensagem desta sinopse, de modo que 

as peculiaridades do seu sistema de linguagem, do código: a gramática do samba, são 

condicionadas a atender os meandros exigidos pelos norteamentos do enredo que, nessa medida, 

apresenta-se como “partitura” de execução, da qual, não se pode e nem se deve fugir.  

Por sua vez, a opção pelo norte interpretativo, na composição dos sambas de enredo, 

aproximará essa tarefa das singularidades crítico-criativas acionadas numa transposição à 

linguagem do samba, não somente do conteúdo em sua mais expressiva fidelidade, mas, 

sobretudo, a intenção de capturar a forma  

 No que tange ao nível estrutural, herdando caracteres melódicos da versificação, o 

primeiro refrão do samba apresenta-se num quarteto simples, metrificado em versos de nove e 

onze sílabas, de rimas alternadas, sendo a primeira e a terceira do tipo toante, a segunda e a 

quarta, consoantes, e ambos os esquemas, fazendo uso de rimas pobres. Nesse primeiro refrão, 

assim como no segundo sucedâneo da primeira estrofe, percebe-se maior harmonia métrica 

entre versos e sílabas poéticas, bem como os acentos rítmicos, cadenciados do primeiro e do 

terceiro versos, no segundo e no quarto. Conforme observamos,  

 

 

O rufar do tambor, Vai ecoar 

Tenho sangue guerreiro, sou Mocidade 

A luz de Ifá vai me guiar 

Ojuobá espalha axé, felicidade. 

(MINUETTO & GABRIEL, et al, 2012). 

 

 

 Na tentativa de remontar a abertura a tríade apresentada pelo enredo, o percurso 

escolhido pelos compositores privilegia, na composição conteudística deste refrão, 

predominantemente, os apelos ao legado sacral afro-brasileiro, atitude reverberada pela 

utilização de vocábulos e expressões criadoras de sinais remissivos diretos tanto ao texto de 

origem Tenda dos milagres, como ao caráter cosmogônico latente nesta composição. Isso se 
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vivifica, sobretudo, pela utilização de expressões em iorubá, tais como “Ifá”, no verso três, 

“axé” e “Ojuobá” no quarto. A última alusão, por sua vez, dá-se em relação ao título honorífico 

alcançado por Pedro Archanjo, protagonista do romance. Nesse mesmo esteio, a expressão “sou 

Mocidade”, apresenta o vértice necessário para introduzir o epíteto da escola de samba como 

outro viés escolhido para figurar no samba, assim como ocorrera no título do enredo.  

Em sequência, a primeira estrofe do samba é iniciada por um chamamento em iorubá ao 

orixá Xangô, de maneira que ela se dedica ao auxílio indispensável da divindade nigeriana em 

ajudar Ojuobá na atuação enquanto guia e libertador dos oprimidos, das correntes da opressão 

e do preconceito, principalmente, “conduzindo-o” na escritura de um mundo novo:  

 

 
Kaô Kabecile, Kaô, meu Pai Xangô 

Ouça o clamor de Ojuobá 

É fogo! É trovão! É justiça! 

E assim, cruzando o mar de Yemanjá 

Aponta o seu Oxé a nos guiar 

Raiou o sol da liberdade a quebrar correntes 

E nessa terra o negro vence 

Com a proteção do rei de Oyó 

Contra o preconceito ao seu povo 

Conduz a mão que escreve um mundo novo 

(MINUETTO & GABRIEL, et al, 2012). 

 

 

Essa convocação preliminar dos oito versos iniciais, inexistente na superfície textual da 

obra fonte, é sequenciada pelos dois últimos versos da composição “contra o preconceito ao seu 

povo/conduz a mão que escreve um mundo novo” os quais podemos conectar ao fragmento do 

romance, transcrito do capítulo seis, em que se lê que “teria sido o próprio orixá quem ordenara 

a Archanjo tudo ver, tudo saber, tudo escrever”, ou seja, enquanto o texto de origem lança mão 

da história de Ojuobá, em primeiro plano, para, tangencialmente abordar a sacralidade afro-

religiosa, o samba-enredo da Mocidade aposta na inversão dessa proposta, mostrando em 

primeiro plano, a força do orixá, o temido rei de Oyó para, a partir dele, iniciar a proposta de 

seu samba.  

Posteriormente a essa estrofe, um segundo refrão situa as ações na espacialidade do 

Pelourinho, ao mesmo tempo em que se aprofunda no epíteto da escola Mocidade Alegre, 

popularmente conhecida como “Morada do samba”. Prevalece nessa composição, a junção das 

referências à geografia do texto fonte, aqui conservadas numa alusão mais precisa, somadas à 

exaltação a própria escola projetada como léxico e repertório a ser trabalhado em sintonia com 

as proposições do enredo: 
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No Pelô... Salve a Bahia de São Salvador 

Eu vou à capoeira, meu amor 

Morada dos milagres, devoção e fé 

Um grito de Igualdade, Axé! 

(MINUETTO & GABRIEL, et al, 2012). 

 

 

Novamente, uma reelaboração radical assume a dianteira dessa transposição que, apesar 

de intrassistêmica, no quesito letra, estabelece uma relação de “uso” com o texto escapando, 

por conseguinte, de qualquer ancoragem em equivalências.  

Após esses quatro versos localizados como segundo refrão, a composição se reestrutura 

no modelo de estrofes mais longa, com versos que vão se referir sistematicamente, tanto às 

passagens do texto fonte, trazendo para a linguagem musical as ideias transmitidas por Ojuobá, 

os percursos por ele galgados; como também ao escritor Jorge Amado e à sua consagração com 

um título honorífico nos terreiros de candomblés:  

 

 
É magia,  

Na mistura de raças surgiu, 

A pele morena,  

Linda é a cor do Brasil 

Na crença, um traço cultural 

E pelas ruas o povo a cantar  

É arte popular 

Que faz emocionar 

O afoxé a embalar 

No Ylê a sua luz brilhou 

A mão de mãe senhora o consagrou 

Eternizado,  

É coroado Obá de Xangô 

Jorge, orgulho da nação 

Amado, Em cada coração 

Feliz, o povo canta em oração! 

(MINUETTO & GABRIEL, et al, 2012). 

 

 

Conforme podemos observar, os nove primeiros versos dessa estrofe são apoiados em 

uma sonoridade complexa fundamentada em rimas alternadas e emparelhadas, em rimas ricas 

e rimas pobres, em sua maioria, toantes.  

No que tange à confabulação da letra, as referências às lutas de Archanjo, em prol da 

mestiçagem étnico-cultural, a razão precípua para suas mediações no decorrer de Tenda dos 

milagres são o caminho escolhido pelos compositores, principalmente retomando, na retórica 

sintética própria do repertório dos sambas interpretativos, as passagens da obra interligadas à 
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mestiçagem étnico-cultural, enquanto valor a ser positivizado, à religiosidade de matriz 

africana, enquanto legado a ser conservado, e a arte popular representada pela resistência dos 

afoxés”. Todas essas ações presentificadas no texto são portanto, recuperadas na linguagem 

sincopada do samba, na efusividade de seu ritmo e na perspicácia condensadora dessa parte da 

letra. 

Por fim, a última parte da mesma estrofe deixa de lado à exaltação ao orixá Xangô e às 

ações de Tenda dos milagres para relatar nos demais versos o criador da obra: Jorge Amado, 

mais uma vez utilizando-se da consagração como Obá para fundamentar essa transposição e 

trazendo à composição a fusão entre os dois Obás de Xangô, Amado, “orgulho da nação” e 

Pedro Archanjo, também laureado por merecer esse mesmo título.  

Assim, é necessário frisar que os mecanismos escolhidos pelos compositores do samba, 

no que diz respeito à transposição da obra para o samba-enredo, distanciam-se da fidelização 

ao texto fonte, reelaborando parcial e radicalmente (ECO,2011) algumas de suas partes, fazendo 

um uso diferente da obra que deixa de ser dado e vem a ser reencenada, revivida, 

redimensionada astuciosamente.  

 

 

Da Tenda à Morada: os cinco tempos de Ojuobá na Mocidade Alegre 

 

 

A montagem do carnaval 2012 pela Mocidade Alegre toma como ponto de partida a 

homenagem ao escritor Jorge Amado por meio de um dos seus romances, neste caso, de sua 

obra predileta Tenda dos milagres para cantar e exaltar a “plenitude” das misturas que se 

processam em solo brasileiro, projetando-se portanto, como espetáculo que, em harmonia ao 

que se propunha a narrativa, encena, no centenário do autor baiano, as possíveis mediações que 

fazem a semiose e os sistemas “nascerem, crescerem e se misturarem”.  

Arregimentando um contingente de três mil e quinhentos componentes, a opção para 

organização desses integrantes, de modo a fazê-los converterem-se em instrumentos 

significativos na transmissão de uma mensagem, esteve pautada num planejamento prévio em 

cuja estruturação dá-se por fim, a forma do enredo, como dissemos, espécie de partitura ao 

projeto definidor da sintaxe a ser acionada por ocasião do desfile. 

De acordo com Cavalcanti (1999, p. 75): 

 

 

A narração do enredo no desfile organiza-se em torno da tensão existente entre 

a linguagem plástica (a visualidade das fantasias e alegorias) e a linguagem 

musical (o samba cantado pelo puxador acompanhado pelo coro de todas as 
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alas e pela poderosa percussão da bateria). O movimento linear da escola com 

a evolução dançante das alas concilia a visualidade com o ritmo e a música, 

reunindo as dimensões espetacular e festiva de um desfile.  

 

 

Aprovado pela presidência da escola: Solange da Cruz Bichara e pela diretoria de 

carnaval,128 a sinopse do enredo pode então ser criada e executada pela ação do próprio Sidnei 

França e de Márcio Gonçalves129, de maneira que observa-se desde a sua concepção a 

idealização de subdivisões em cinco setores o que, na prática, reforça um provável elo de 

ligação com o que ocorrera em sessenta e nove na Escola de Samba Filhos do Tororó em cujo 

enredo verificava-se a alusão a Jorge Amado em cinco tempos e ainda, à forma como se 

estrutura Tenda dos milagres, pois as ações condensadas no eixo demarcador do centenário 

archanjiano estão organizadas em cinco capítulos, número também presente no quantitativo 

capitular das reminiscência de Archanjo, contadas em cinco rotas  

Entretanto, não somente Tenda dos milagres fora tomado como espécie de mote na 

formulação do enredo para o carnaval da agremiação paulista em dois mil e doze. No site da 

escola, por exemplo, é possível captar as referências primárias tomadas por Sidnei França e por 

Márcio Gonçalves para fundamentar as operações de reapropriações transpositivas. Segundo 

consta, tanto o livro de Jorge Amado como as suas transposições para o cinema e para 

teledramaturgia foram importantes elementos norteadores do que pretendiam desenvolver, bem 

como os livros, Orixás de Pierre Fatumbi Verger (1981), A mitologia dos Orixás, de Reginaldo 

Prandi (2001) e O universo de Jorge Amado de Lilian Moritz Schwarcz e Ilana Goldestein 

(2012), livros declaradamente consultados para apoiar a formulação desse enredo.  

Os caminhos percorridos pelos dois carnavalescos da Mocidade Alegre, bem como 

pelos diretores de harmonia, pelo diretor de carnaval, pelo mestre de bateria e pelos coreógrafos, 

contudo, demonstram uma espécie de “esfacelamento” do enredo, recuperando reapropriação 

do texto em desfile o emaranhado de situações circunscritas no texto ficcional do autor, sua 

biografia, o Candomblé baiano e até mesmo certa “sintaxe literária” específica de Tenda dos 

milagres. Em outras palavras, a execução do desfile levará em consideração as astúcias 

                                                           
128 Por ocasião do carnaval 2012, a diretoria de carnaval assumia a seguinte composição: Solange Cruz Bichara  

Rezende, Marcos Rezende, Ricardo Sonzin, Sidnei França, Edson Oliveira, Vanderley Silva, Eduardo Reck, 

Ariane Camilla e Fábio Carromeu. 
129 Márcio Gonçalves é natural de Parintins – AM. Formado pela Escolinha de Artes da Associação Folclórica 

Boi-Bumbá Caprichoso, tem ampla experiência na criação de tuxauas e tribos coreografadas no Festival Folclórico 

de Parintins.Em 2006 começou a atuar na Mocidade Alegre, integrando a equipe do então carnavalesco Zilkson 

Reis. Em 2009 passou a atuar como um dos carnavalescos. No ano de 2014 estreou como artista de ponta no 

Festival Folclórico de Parintins, assinando uma alegoria do Boi-Bumbá Caprichoso.Desligou-se da Mocidade 

Alegre em maio de 2015. 
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necessárias no agenciamento de negociação para expressarem, no limite da diversidade e 

singularidade das linguagens envolvidas no processo a mensagem em si.  

O enredo para o carnaval dois mil e doze, a partir do texto Tenda dos milagres, pode ser 

visto como uma interpretação intrassistêmica (ECO, 2011), porque está configurado no âmbito 

de um regime gráfico comum entre o texto fonte, Tenda dos milagres e o texto de origem: o 

enredo naturalmente escrito. Por outro lado, enquanto inserido na dinâmica semiótica, esse 

mesmo enredo vem a ser o texto fonte, do qual surgirão as novas transposições, desta feita 

intersemióticas e interssistêmicas, na execução dos setores, das alas, das alegorias, dos 

adereços, das fantasias, do samba-enredo, da coreografia entre outros.  

Estruturalmente, por ocasião de sua execução, tal roteiro estará organizado num 

contingente de vinte alas130, com suas fantasias131 e adereços132; quatro grupos cênicos133, 

uma bateria134, cinco destaques de chão135, quatro casais de mestre-sala e porta-

                                                           
130 As alas são os agrupamentos de integrantes da escola que percorrem a passarela, por onde o cortejo do desfile 

se processa: no chão, sambando e cantando a letra do samba-enredo e, eventualmente, desenvolvendo algum tipo 

coreografia de pequena complexidade. As alas estão organizadas de acordo com as fantasias e, na atualidade, 

encontram-se sob a égide de coordenadores, de maneira que formam microssistemas que unidos e entrelaçados 

formam o sistema maior, o próprio desfile. Cf. Araújo(2000), Queiroz(1992), Cavalcanti(1999). 
131 As fantasias são o vestuário trajado durante o percurso do desfile. Na atualidade ela é quase sempre composta 

por um traje – calça e blusa/ saia e blusa/ túnica – confeccionado com a junção de tecidos chamativos e brilhantes 

a uma diversidade de pedrarias e plumagens. Integram a fantasia o chapéu, chamado de “cabeça” e o costeiro, 

espécie de “cadeirinha” ornamentada com plumas ou outros materias encaixados por sob os ombros dos 

integrantes.  
132  Tudo que o folião da ala ou das alegorias carrega com o auxílio da mão e que está diretamente complementando 

traços desta fantasia pode ser denominado de adereço.  
133 Os grupos cênicos são composições que percorrem a passarela executando algum tipo de atuação interligada 

ao enredo ou à personagens e ações do enredo que pretendem dramatizar. No caso da Mocidade Alegre, é constante 

a inserção desses traços teatrais no decorrer do desfile, fato que, a nosso ver, opera nova convergência signíca na 

plurifacetada linguagem dos desfiles e aproximam a escola das operetas, outro possível diálogo interssistêmico a 

ser estudado.   
134 A bateria é uma das alas específicas da escola. Ela condensa os ritmistas que executam os arranjos indexados à 

letra do samba-enredo. Especificamente sobre a bateria da Mocidade Alegre ela é conhecida como “Ritmo Puro.”  
135 Normalmente são pessoas de alto grau de popularidade que percorrem à avenida exercendo uma espécie de 

divisão entre setores e/ou alas do desfile. Na atualidade, esse posto é preenchido por mulheres com fantasias 

chamativas e/ou provocativas.  
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bandeira136, três elementos cenográficos137, cinco carros alegóricos138, dezesseis destaques 

de alegorias139 e dezesseis composições de alegoria.140  

O foco da proposta desse enredo é condensar os usos da obra de Jorge Amado pelo 

transporte interssistêmico ancorado em cinco setores: Setor 1 – Ojuobá – Os olhos do Rei – 

Evocação a Xangô!; Setor 2 – Dos braços de Yemanjá às ladeiras da Lendária Bahia ... O negro 

é livre!; Setor 3 – Na Tenda dos milagres um grito de justiça e igualdade; Setor 4 – O Afoxé e 

a Corte do Congo – O encontro do sagrado e do Profano na Bahia de Todos os Santos; Setor 5 

– Obá de Xangô Pelas Mãos de Mãe Senhora ... Um Obá muito Amado!  

Cada um desses setores é composto por várias alas e entremeado por um carro alegórico. 

As primeiras, ao que parece, assumem a função ora de personagens ora de ações desenvolvidas 

efetivamente no romance ou presentes nas camadas de sentido que o próprio texto literário 

acomoda. O segundo, instrumentos encontrados para estabelecer uma alternância de foco ao 

que será apresentado, espécie de fronteira e de bordas, assemelhando-se portanto, no contexto 

do desfile, ao que ocorre com os capítulos da obra Tenda dos milagres. Vejamos: 

 

Primeiro tempo: Ojuobá – Os olhos do Rei – Evocação a Xangô! 

 

 

Setor composto pela comissão de frente, por um tripé alegórico, pelo carro abre-alas e 

por 02 alas chamadas de específicas: Ala 01 – Exu... O mensageiro do Ifá, Ala 02 – Evocação 

a Xangô, ao que parece, faz as vezes de paratexto (GENETTE,1982), comportando-se como 

um prólogo e como epígrafe, mecanismos tão comuns no sistema literário e bem presente no 

texto de origem: Tenda dos milagres.  

Para Genette (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 

                                                           
136 Mestre-sala e porta-bandeira são figuras emblemáticas nos desfiles por conduzirem, enquanto bailham, os 

símbolos, estandartes e pavilhão das escolas, de maneira que estarão posicionados em lugares estratégicos em que 

ganham destaque em visibilidade.  
137 Os elementos cenográficos são estruturas mais leves que os carros alegóricos e são distribuídas ao longo das 

alas e setores. Normalmente, são de fácil movimentação e têm a função de projetar algum ponto específico do 

enredo não trabalhado nos carros alegóricos, mas que precisam exercer um maior destaque.  
138 São estruturas grandiosas que une elementos humanos a outros materiais como madeira, ferro, isopor, tecido, 

iluminação... As alegorias se movimentam sobre rodas e são guiadas no decorrer desse percurso na avenida. A 

escultura, a pintura, a iluminação e outros tantos efeitos são as características dessa engrenagem tão típica dos 

carnavais em escola de samba.  
139 São os integrantes que, portando fantasias luxuosas, percorrem a passarela a bordo de um carro alegórico. 
140 São os integrantes que percorrem a passarela a bordo de uma das alegorias trajando fantasias representantes de 

partes específicas do enredo. Esses grupos chmados de “composições” teatralizam algum episódio ou função 

exibindo-se enquanto personagem reportada a algum aspecto do enredo.   
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coloca (um texto) em relação, manifesta ou secreta, com outros textos”, numa atitude de 

intertextualidade.  

Com base nesse enfoque, se no texto de Amado, tem-se uma “abertura” para situar as 

ações no universo mágico-anímico do Pelourinho, onde orixás e humanos convivem 

naturalmente, o setor 01, com a comissão de frente, com o tripé de abertura, com duas alas 

voltadas à presença dos orixás Exu e Xangô, com o carro alegórico evocando o próprio orixá 

que tudo vê, pelos olhos de Ojuobá, pode ser interpretado como o mecanismo encontrado pelos 

carnavalescos para realizar a transposição intersemiótica do texto verbal para a linguagem da 

avenida, ou seja, um paratexto performático que conjuga dança, evolução, figurino, iluminação 

na referenciação aos paratextos amadianos. 

O ponto marcante nesse início de espetáculo é a figura de um integrante caracterizado 

como o orixá Exu e ele demarca a própria mediação propiciadora da abertura para o desfile 

(Figura 01): 

 

Figura 01:Imagem Fotográfica Integrante da comissão de frente caracterizado de Exu 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
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Interessante observar que, as táticas transpositivas para montagem desse primeiro setor 

irão ampliar os sentidos presentes no texto de origem, enfatizando a figura do orixá Exu, o hábil 

mediador iorubá, caracterizando-o de acordo com as possibilidades negociadas na sintaxe do 

mundo do samba o que, essencialmente, irá conotar na estilização dessa divindade. E aqui, o 

caminho percorrido pelos carnavalescos consiste em aludir às peculiaridades fálicas e 

tradicionais dessa deidade – sobretudo pelo adereço que ele carrega, o porrete de madeira: o 

ogó – na utilização de uma pintura corporal em alusão aos motivos africanos e, principalmente, 

no desenvolver coreográfico com que dá a ideia de comando e abertura ao que será trazido para 

a avenida. (Figura 01)141. 

Devemos relembrar que, no dizer de Eco(2011), as transposições intersemióticas ou 

interssistêmicas trabalham a possibilidade de ampliar um recorte específico do texto de origem, 

fazendo com que o texto alvo, a transposição em si, possa exprimir aquilo que, na sintaxe 

original, não caberia ser dito, havendo pois, nesse intercâmbio a possibilidade da expansão em 

negociação entre os sistemas.  

Cientes dessa premissa, entendemos que a caracterização em fantasias, adereços e 

recursos coreográficos, ausentes no texto de Amado, são amplificadas pelas exigências do 

universo semiótico do desfile e estas acrescem ao texto de origem informações apenas possíveis 

nas inferências de seu leitor e que, pela ação desses carnavalescos, figuram como astúcia 

possível intermediadas pela linguagem cromática e visual emanada dessas transposições.  

A fins de exemplo, o Exu, da Mocidade, em completa extrapolação ao que aparece como 

referência no romance, ganha ampla projeção como mediador do desfile, pois ao contrário da 

simples menção nas páginas romanescas, aqui ele é apresentado seminu, e as referências 

utilizadas caminham para exaltação do seu caráter priápico e de patrono da cópula, da 

sexualidade com que fora cultuado nos primeiros terreiros de matriz nagô. Seus movimentos 

rápidos marcam a coreografia da comissão de frente e, desse modo, a linguagem dos rituais da 

sacralidade afro-iorubá são traduzidos pelos passos do artista e inseridos no desfile, pois, de 

acordo com Prandi (2005, p. 74), “Exu é aquele que tem o poder de quebrar a tradição, pôr as 

regras em questão, romper a norma e promover a mudança. [...], é o próprio sentido do 

movimento, que tudo transforma e que não respeita limites.”  

                                                           
141 A maioria das figuras presentes nesta tese são imagens fotográficas disponibilizadas pela direção cultura do 

G.R.E.S. Mocidade Alegre, na pessoa de Fábio Parra. Elas fazem parte do acervo fotográfico particular da 

agremiação e não são creditadas a fotográfos profissionais. Tratam-se, pois, de registros imagéticos informais 

colhidos entre os integrantes das alas e simpatizantes da Mocidade Alegre posicionados como expectadores do 

desfile. Não há, portanto, maiores informações sobre a posse e os direitos autorias de cada foto, para além de uma 

autorização por mim requisitada aos responsáveis pela escola e que está assinada pela presidente Solange Cruz 

Bichara. (Vide apêndice B).  
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Ainda em relação à figura de Exu, é importante mencionar que um orixá estilizado, em 

que associações ao trickister iorubá se dão pelos aspectos fálicos, como o chifre e o ogó, 

compõem os projetos de Amado, além de figurar como timbre em seus papéis pessoais e na 

página inicial do site Função Casa de Jorge Amado.142Certamente a escolha desta deidade deve-

se ao caráter de trânsito, de ligação, de desobediência que ele possui. O próprio autor justifica 

a logomarca como representação de uma “divindade travessa, criança que adora pregar peças e 

não admite censura” (FRANCESCHI, 1997, p. 23).  

Na sequência ao que se propõe esse primeiro setor, a escola traz à avenida a 

representação coreográfica desenvolvida pela comissão de frente cuja apresentação estará 

conectada aos doze ministros de Xangô, aos obás, o título compartilhado tanto por Jorge 

Amado, o homenageado da noite, como por Pedro Archanjo, o Ojuobá de Tenda dos milagres 

e, em específico, interliga-se inicialmente ao conteúdo do texto escrito. Elaborada por André 

Almeida esta ala especial do desfile segundo Sidnei França (2012), traz  

 

 

Os Obás, guerreiros guardiões da verdade e da justiça do rei, escutam um 

clamor de um negro Ojuobá (olhos do rei Xangô) que pede liberdade e justiça 

ao seu povo que fora tirado do seio da Mãe África e trazido para esta terra 

distante. Então, reunidos, os Obás pedem a ajuda e licença a Exu, o 

mensageiro de Ifá, dono dos caminhos e da comunicação entre os homens e 

os deuses. Este, imediatamente leva a mensagem a Xangô. Com a permissão 

de Exu, os Obás praticam o ritual de evocação a Xangô, certos de que a 

presença do grande orixá-rei trará o poder de sua justiça e verdade a fim de 

libertar o povo negro. (Cf. Enredo – Anexo 17). 

 

 

A performance coreográfica apresentada pela comissão de frente é executada por treze 

componentes que assumem a função de personificarem os doze obás de Xangô: seis de direita 

e seis de esquerda. Essa divisão ancestral é marcada na avenida pela mediação do integrante 

em representação a Exu, cuja atuação se dá sempre ao centro da ala.  

De dorso nu, os doze guardiões estão trajados com espécie de “saias” confeccionadas com 

sisal, palha da costa, penas de faisão, chinchila, pelúcia, lycra. Tecidos recortados no formato 

de raios, um dos símbolos de Xangô, aparecem sobrepostos à palha da costa. Máscaras e 

maquiagem característica, uma grande lança em cada mão: o adereço, completam essa espécie 

de “look” de “guerreiro africano”: os obás. (Figura 02). 

 

                                                           
142 Na entrada da Fundação Casa de Jorge Amado, 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 jogadas, embaixo de uma mangueira, aos pés de Exu. 
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Figura 02:Imagem Fotográfica Comissão de frente: Os Obás de Xangô143 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

Repete-se aqui a ampliação característica dos trajes, a exigência da performance 

coreográfica desses guerreiros, a expressividade da maquiagem como elementos 

imprescindíveis à percepção dessa astúcia interssistêmica, de maneira que a caracterização dos 

obás realizada pelos carnavalescos, mostra-se mais conectada aos ministros e assistentes 

africanos do próprio orixá, do que propriamente a Ojuobá de Tenda dos milagres, ou mesmo 

ao próprio Jorge Amado. Há, portanto, ênfase nos aspectos, por assim dizer, primitivos dos 

obás, amplificados nos caminhos percorridos para transposição, fazendo com que a mensagem 

da obra seja apenas tomada como um léxico de onde novas relações foram astuciosamente 

serem traçadas. 

Em sequência, o desfile da “Morada do Samba” traz à passarela do Anhembi o primeiro 

elemento cenográfico do desfile, o instrumento por meio de quem a relevância ao título 

honorífico de Obá em terreiros de candomblé ganha notoriedade. E dessa forma uma referência 

indicial mais concreta a Pedro Archanjo pode ser visibilizada, tendo em vista a presença de 

esculturas medianas tematizando seis guerreiros estilizados – todos com motivos africanos – 

portando escudos nos quais estão grafadas seis letras O J U O B Á. (Figura 03/Figura04). Na 

                                                           
143 Salientamos que os desenhos, croquies das fantasias e maquetes das alegorias foram perdidos em definitivo 

durante um incêndio que vitimou a antiga sede em novembro de 2013. 
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confecção dessas esculturas, prevalece as tonalidades quentes: o vermelho e o dourado, como 

base na construção e acabamento desses elementos construídos em plástico e em gesso.  

Para Júlio Plaza, no livro Tradução Intersemiótica144 (2012), quando há uma relação 

manifesta e explícita entre o objeto imediato do original e a transposição efetuada num outro 

regime semiótico tornando-se com isso evidente a presença do texto fonte, há o que ele chama 

de tradução indicial. Já no dizer de Umberto Eco (2011), é possível, nas atuações transpositivas 

interssistêmicas, a opção por dotar de visibilidade aquilo que é dito no texto fonte. Logo, a par 

dessas duas vertentes analíticas, podemos perceber que a utilização desse elemento cenográfico 

interliga o desfile – texto alvo – ao texto de origem, sua fonte, ao passo que esse elemento em 

esculturas, remete-se diretamente à titulação de Ojuobá, o cargo máximo de Archanjo.  

Contudo, vale salientar que essa referenciação mais direta ao texto estará resumida apenas 

à replicagem indicial de Pedro Archanjo-Ojuobá, na medida em que as cores, as formas, as 

texturas e os movimentos são ferramentas icônicas e simbólicas acrescentadas, haja vista as 

sutilezas do médium desfile, novamente colocando-se como definitivo para a ampliação 

necessária ao que a obra nem sequer insinuou.  

 

Figura 03:Imagem Fotográfica Elemento cenográfico Ojuobá – Plano frontal 

 
Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

 

                                                           
144 Enquanto Umberto Eco (2011) prefere falar em transposição interssistêmica ou intersemiótica para tratar a 

mudança ocorrida quando muda a materialidade entre os signos, Júlio Plaza (2010) faz uso do vocábulo tradução 

para desenvolver as análises de transmissão entre diferentes semioses. Por entedermos semelhanças nas operações 

de ambos, em que pesem a diferença nos termos, não nos apronfudaremos nessas peculiaridades e tomamos as 

duas análises como semelhantes no que tange à explicação deste fenômeno.  
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Figura 04:Imagem Fotográfica Elemento cenográfico Ojuobá – Plano traseiro 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
 

Posterior, ao elemento coreográfico, o desfile traz como sequência a primeira ala 

comum145 cuja representação volta-se novamente ao orixá Exu, desta deita, como O mensageiro 

do Ifá146. Nela, ao contrário de uma caracterização do mensageiro africano tradicional, premissa 

executada pela comissão de frente e como se anuncia na própria titulação da fantasia, 

percebemos uma “atualização” das insígnias do orixá no culto afro-brasileiro, pois se o Exu 

africano tem como instrumento o porrete: símbolo do seu caráter fálico, o Exu “abrasileirado” 

portará como instrumento o tridente, em completo “sincretismo” com os símbolos greco-

romanos de Netuno e com o garfo infernal do diabo católico.  

 Aqui a utilização das cores consagradas ao orixá, o vermelho como ponto predominante 

na fantasia dos passistas da ala, a referência à consulta ao Ifá realizada pela presença dos búzios, 

as insígnias que se sobressaem da fantasia, apresentam ao público uma divindade “misturada”, 

condição também sugerida na logomarca de Jorge Amado.147 (Figura 05)

                                                           
145 A ala comum, diferente da ala específica, não apresenta uma coreografia complexa. No caso da ala 01 e 02 do 

desfile em análise, são formadas por integrantes jovens da agremiação.  
146 Tanto a ala 01 como a ala 02 do referido desfile foram montadas com os componentes da ala Jovem da escola.  
147 Para maiores detalhes sobre a fantasia desta ala, consulte o anexo 18 desta tese 
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Figura 05:Imagem Fotográfica Ala Exu mensageiro do Ifá. 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

Do ponto de vista da transposição intersemiótica, as táticas presentificadas nesta 

composição ratificam a necessidade dos recursos cromáticos, tipicamente presentes no sistema 

carnavalesco, em preenchimento à carência desses detalhes no romance de Jorge Amado, que, 

apenas por algumas vezes interliga Pedro Archanjo a Exu, sem contudo, caracterizá-lo em cores 

e insígnias. Daí a linguagem plástica do desfile trazer dados inéditos ao texto de origem, 

inclusive acrescentando caracteres não ditos, mas que funcionam como outros símbolos ao texto 

e que estão interligados ao samba-enredo, precipuamente ao primeiro refrão em que a referência 

“à luz do Ifá”, o orixá adivinho, concretiza-se no que está sendo representado pelos integrantes 

e por suas fantasias.  

Em continuidade a essa oferta simbólica e icônica aos índices presentes no texto de 

Amado, a ala Evocação a Xangô148 (Figura 06) desenvolve a mesma rota transpositiva inserindo 

informações plásticas, coreográficas e cromáticas às referências tomadas em relação a Xangô. 

Os recursos coreográficos, por exemplo, atualizam os passos rituais dos filhos e filhas desses 

orixás incorporados, posto que se concretize na circularidade de seus integrantes que, com um 

leve cruzar de braços, demonstram força e proteção e ritualizam na avenida os passos 

presentificados por ocasião do transe e da possessão nos rituais do Candomblé.   

No sistema desfile, as cores e símbolos dessa divindade estão presentes na composição 

da fantasia em plumas vermelhas e elementos dourados. Outro ponto relevante é a presença do 

                                                           
148 Maior detalhamento sobre a fantasia desta ala pode ser colhido no anexo 19 desta tese.  



223 

 

Oxé, o machado de Xangô, como adereço nas mãos de cada integrante que, naquele momento, 

ao realizar a coreografia, assume a função de do próprio orixá em terras brasileiras. Por outro 

lado, percebe-se a ligação desta ala com o samba- enredo haja vista a evocação em iorubá 

presente nos três primeiros versos da primeira estrofe – kaô, kabecilê/Kaô, meu pai Xangô/ 

ouça o clamor de Ojuobá. 

 

  Figura 06:Imagem Fotográfica Ala Evocação a Xangô 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
  

Finalmente, para encerrar esse primeiro setor, como ponto que demarca a finalização 

do chamamento à divindade da justiça, o carro alegórico abre-alas intitulado Evocação a Xangô 

faz às vezes de hífen e de borda, que interliga o término da evocação para o momento da 

passagem do orixá ao solo brasileiro. Nesta composição de trinta metros de comprimento por 

dez metros de largura, com uma altura de doze metros, pesando aproximadamente oito mil 

quilos, são alocados quatro destaques: Maurício Pina, com a fantasia Os olhos do Rei, em alusão 

direta ao título da personagem central de Tenda dos milagres, acrescido de mais três fantasias 

que simbolizam as esposas de Xangô: Oxum, Obá e Iansã. (Figura 07/Figura 08/Figura 09).149

                                                           
149 Na montagem destes carros, estiveram envolvidos serralheiros, decoradores, marceneiros, técnicos em 

iluminação. Um total de sessenta integrantes para executeram cada alegoria.  
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Figura 07:Imagem Fotográfica Alegoria Abre-alas: Evocação a Xangô 

 
Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

Figura 08:Imagem Fotográfica Alegoria Abre-alas. 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
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Composto por esculturas gigantescas com motivos africanos, o carro abre-alas parece 

ser puxado por três leões que carregam, como condutores de uma carruagem, o rei de Oyó, o 

orixá Xangô, posto em destaque no plano central.  

No dorso da escultura do felino posicionado ao centro, projeta-se em luz neon 

alaranjada o nome da agremiação. (Figura 09). 

 

Figura 09: Imagem Fotográfica Alegoria Abre-alas – Plano frontal 

 
Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

A riqueza inerente à plasticidade, aos recursos cromáticos e a grandiosidade da escultura 

são mecanismos semióticos encontrados para trazer à avenida a importância que o orixá possui 

frente à obra e ao título de Ojuobá, ao mesmo tempo em que encerra o primeiro movimento da 

escola conduzindo o espectador a um novo percurso a ser trilhado na segunda rota.  

Como descrevemos, na composição dessas alas, alegorias e fantasias, sinalizamos para 

a extropolação do texto fonte como tônica no decorrer de todo esse primeiro setor, pois nele 

presenciamos como cerne muito mais significados amplificados e percorrentes dos caminhos 

religiosos afro-iourubás do que as presumíveis equivalências ao enredo do romance Tenda dos 

milagres. Disso denota a riqueza e criatividade assumida pela astúcia transpositiva quando 

desacomoda o previsível e faz surgir algo inesperado no desenrolar da semiose. 
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Segundo tempo: Dos braços de Yemanjá, às ladeiras da lendária Bahia ... O negro 

é livre! 

 

 

O segundo setor do desfile está estruturado numa subdivisão que acomoda seis alas, um 

grupo cênico, um carro alegórico e um casal de mestre-sala e porta-bandeira 

Construído para dotar de visibilidade os diversos momentos de opressão pelos quais os 

integrantes dos grupos afro-brasileiros passaram, o setor tem como objetivo traçar a rota que 

vai da chegada de Xangô, em atendimento aos clamores do seu povo realizados no setor inicial, 

até o instante em que a liberdade do homem negro é finalmente conquistada nessa geografia 

diaspórica.  

A ala150 que faz a abertura desta parte do desfile traz justamente uma alusão à viagem 

desse orixá, antigo rei de Oyó, na rota do atlântico, cruzando o oceano que separa, mas que 

também habilita a passagem e o trânsito entre os dois continentes: (Figura 10/Figura 11) 

 

Figura 10: Imagem Fotográfica Ala Mar de Iemanjá 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

                                                           
150 Os integrantes desta composição fazem parte da Ala Força da Morada.  



227 

 

 
Figura11:Imagem Fotográfica Ala Mar de Iemanjá I) 

 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
 

 

Denominada Mar de Iemanjá151, a composição se destaca pela utilização da cor azul, 

em tonalidades claras, e da cor branca. Nela a pluralidade de missangas e contas, em referência 

ao metal prata, possivelmente, interliga-se às cores e aos domínios do orixá iorubano conhecido 

como a grande mãe das águas e da maioria das demais divindades.152 Percebemos ainda que os 

motivos e temas preponderantes na fantasia são os símbolos interligados aos espaços marítimos 

como conchas, espelhos e estrelas contornadas por brilhos e paetés prateados, com destaque 

para um adereço conduzindo pelos integrantes e que funciona como uma replicagem às 

ferramentas e insígnias de Iemanjá, principalmente pela referência ao abebé153 . 

Cabe-nos observar que: além de concatenar ao universo mítico-sacral de matriz africana, 

ratificando o processo iniciado no setor 01, a ala Mar de Iemanjá faz referência ao oceano por 

onde Xangô singrará até desembarcar numa terra onde os negros sofrem as perseguições. E, 

consequentemente referenda a importância desses poderosos mediadores, colhidos na mitologia 

afro-iorubana, na desconstrução das injustiças das quais os negros são vitimados, apresentando, 

por conseguinte, outros tantos e novos detalhes amplificadores do que está escrito no texto 

Tenda dos milagres. 

                                                           
151 Maiores detalhes sobre a fantasia desta ala podem ser encontrados no anexo 20 desta tese. 
152 As cores de Iemanjá são conscienciosamente o azul claro e o branco e o metal sob o seu domínio é a prata.  
153 O abebé de Iemanjá é uma espécie de “abano” carregado pela divindade. (BASTIDE, 2001).  
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Na sequência do desfile em tranposição intersemiótica, temos a ala154 Os negros nas 

plantações de café e de açúcar (Figura 12/Figura13) . Nela os integrantes estão vestidos com 

dois tipos de fantasias: um em tons de verde, em alusão à cana-de-açúcar; outros e em marrons 

terrosos, em referência às lavouras cafeicultoras155. Trazem para a passarela figurinos 

confeccionados em plumas, sisal, penas e peneiras e, conforme observamos, a motivação 

pretendida com a ala é refletir sobre os sofrimentos e injustiças a que foram submetidos os 

negros escravizados e que, necessariamente, anseiam pelo legado justiceiro de Xangô –a 

caminho graças à evocação de Ojuobá desenvolvida em todo o primeiro setor da escola. 

Por conseguinte, o que aparece nesta ala não se reporta inicialmente propriamente à obra 

Tenda dos milagres muito embora, nas entrelinhas do que no livro está escrito, seja possível 

inferir as batalhas enfrentadas pelos homens escravizados, no presente narrativo, pelo 

preconceito e, anteriormente, pelos grilhões dos fazendeiros e senhores de engenho. 

  

Figura12:Imagem Fotográfica Ala Os Negros nas Plantações de Café e de Açúcar 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

                                                           
154 A ala que organiza essa composição denomina-se Encima da Hora 
155 Detalhes sobre as fantasias desta ala podem ser encontrados nas imagens do anexo 21.  
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Figura 13:Imagem fotográfica da Ala Os Negros nas Plantações de Café e de Açúcar II 

 
Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

 

Na sequência, entremeando esse bloco, a bateria da escola, denominada de “Ritmo 

Puro”, sob a regência de Marcos Rezende, também conhecido como Mestre Sombra (Figura14) 

é laureada pela presença de uma tradicional “rainha de bateria”, posto ocupado por Aline 

Oliveira, uma das passistas integrantes da comunidade.  

Na ocasião do desfile em homenagem ao centenário de Jorge Amado, mediado pela obra 

Tenda dos milagres, esse “destaque de chão” vem vestido com uma fantasia denominada O 

fogo de Xangô (Figura15) em constante referência às caraterísticas mítico-sacrais dessa 

divindade156, também adicionando novas informações cromáticas e de figurino, mas 

principalmente de pernsonagens, ao texto tido como motivação original, cada vez mais 

adaptado, crítico e criativamente, pela égide dos idealizadores dessa transmissão intersemiótica.  

                                                           
156 Em vários momentos no decorrer do desfile, a Rainha da bateria Aline Oliveira se colocava sob uma espécie 

de pedestal, à frente da bateria, e deixava de sambar para transformar-se em instrumentista da composição. 
Executava então, um surdo de terceira em consonância e cadência com os demais ritmistas. Essa espécie de 

“surpresa” mostrou-se um dos diferenciais na exibição da escola de samba no ano de dois mil e doze.  
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Figura14:Imagem Fotográfica Mestre de Bateria: Sombra 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
 

Figura 15:Imagem Fotográfica Rainha de bateria: O Fogo de Xangô. 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
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Composta por duzentos e cinquenta componentes, atualmente a bateria é caracterizada 

como uma ala específica das escolas de samba. Por ocasião do carnaval dois mil e doze, a 

“Ritmo Puro” traz os seus ritmistas fantasiados de Xangô, o grande Rei de Oyó, e todo o seu 

traje está estruturado para simbloizar a nobreza desta divindida, suas cores, seus instrumentos, 

sua valentia. (Figura16). 

Confeccionada num tecido em que sobressaem as cores branca e preta, em latente 

concatenação aos animais africanos, compõe os chapéus das fantasias uma projeção em plástico 

dourado, com detalhes em branco e vermelho, em propulsão indicial ao instrumento desse orixá, 

o oxê (machado) com dois lados simbolizando a justiça. Predominam na vestimenta os tons  

rituais: branco, amarelo, preto e vermelho, cores da divindade e a presença de palhas 

contornando uma grande gola e sobressaindo por sobre os ombros dos integrantes.  

 

Figura 16:Imagem Fotográfica Bateria: Xangô: o Grande Rei de Oyó 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
 

 

Novamente apresentando algo além do que trata o próprio texto, a bateria concatena-se 

ao samba-enredo, posto que exerça a função de transpor para a linguagem das fantasias, o verso 

em cujo sentido está  a chegada da divindade africana em solo brasileiro e com ela, “o seu oxé” 

que guiará os homens em busca de um mundo novo. 
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A sexta ala157 da escola (Figura 17): Os Guerreiros de Xangô tem os seus componentes 

trajados com dois tons de fantasia: o primeiro em tons de verde, provavelmente em referências 

a uma das cores da escola, ladeado por integrantes nas cores vermelha e dourada.  

Os que estão trajados de verde, trazem como adereço um escudo em estilização às 

máscaras africanas. Os que estão em vermelho e dourado, uma espécie de lança em nítida 

associação às lutas que tais guerreiros travarão contra as diversas injustiças a que são vitimados 

os homens negros.158 

 

Figura 17: Imagem Fotográfica Ala Guerreiros de Xangô

 
Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

Composta basicamente em referência aos guerreiros das tribos africanas, o destaque da 

fantasia fica por conta da presença de duas presas ou chifres de elefantes componentes dos 

chapéus de seus integrantes. No que tange à tática transpositiva, prevalece uma referência 

tangencial aos temas propostos no capítulo doze do romance, já que nele estão relatadas as 

batalhas desenvolvidas pelo povo mestiço da Bahia, liderados por Ojuobá, contra todo tipo de 

preconceito. Contudo, os recursos têxteis e cromáticos, integrantes fundamentais da sintaxe 

específica dos desfiles carnavalescos e também do universo mítico-sacral africano, são os dois 

                                                           
157 Ala De vento em popa.  
158 A visualização mais detalhada destas fantasias pode ser realizada através das imagens do anexo 22 desta tese. 
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sistemas que se sobressaem na composição da referida ala e, consequentemente da ala posterior, 

a ala 159Fogo e Raio160 (Figura18) cuja temática reporta-se diretamente ao pedido de auxílio que 

o orixá Xangô faz a uma de suas esposas, neste caso, a Iansã, um dos orixás femininos do 

panteão keto-nagô, considerada uma das mulheres do rei de Oyó. Os tons laranja e dourado de 

uma fantasia que tem como destaque os raios afixados como componentes dos costeiros são os 

mecanismos para essa ampliação161  

 

Figura 18:Imagem Fotográfica Ala Fogo e Raio 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
 

 

Cabe aqui um parêntese para analisar o quanto a projeção desta ala está ligada ao caráter 

religioso de matriz africana o que, de certa forma, é um dos eixos basilares e fundamentais na 

história de Pedro Archanjo-Ojuobá e no próprio manancial biográfico de Jorge Amado, 

conforme demonstramos, sempre interligado aos terreiros de Candomblé, mesmo confessando 

ser materialista.  

Em sua maioria integrada por mulheres, a fantasia visa a referenciar os instrumentos e 

domínios de Iansã, utilizando os raios, símbolo maior da divindade, no costeiro. Predomina 

como em quase todo primeiro setor, as cores quentes, os tons de vermelho, dourado e marrom, 

                                                           
159 Os integrantes da composição Fogo e raio são os integrantes da ala Emoção da minha vida.  
160 Maiores detalhes sobre esta fantasia podem ser colhidos no anexo 23 desta tese. 
161 O costeiro é um item da fantasia que vem por sobre os ombros dos integrantes das alas. Normalmente, os 

costeiros e as “cabeças” são as partes em que se há um maior investimento na que tange às plumas e penugens 

usadas no traje. Esses dois componentes da fantasia são ainda os que denotam ao desfile um efeito visual marcante.  
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com tecidos rústicos como juta, justaposta de plumas, responsáveis pela leveza e pelo efeito 

visual que se deseja imprimir. 

Em continuidade ao desfile, a escola de samba traz o seu primeiro casal de mestre-sala 

e porta-bandeira, neste caso, os integrantes Emerson Ramires e Adriana Gomes, a dupla cuja 

função é executar um balé de saudação e, ao mesmo tempo, conduzir o pavilhão da agremiação, 

com seu símbolo oficial.  

As fantasias desses componentes representam por sua vez, o casal de divindades 

iorubanas Xangô e Iansã personificando a metáfora visual da dupla de orixás guerreiros. Nessas 

fantasias suntuosas e enriquecidas com pedrarias, plumas e tecidos mais estruturados, 

prevalecem os tons de vermelho e dourado, sem esquecer dos detalhes das insígnias de cada 

divindade: o oxé de Xangô, na fantasia do mestre-sala e como adereço em suas mãos, e o eiru162 

estilizado que se projeta da saia da porta-bandeira e também, do costeiro utilizado pelo mestre-

sala, ambos construídos com penas de faisão e plumas em tons de vermelho.  

A posição desse primeiro casal, entremeando o segundo setor, serve como um modo de 

demarcação para uma mudança na condição de opressão vivida pelo homem negro, alocada nas 

primeiras alas do mesmo bloco, de agora em diante, modificado pela condição de rebeldia e de 

liberdade, ambas condicionadas à ajuda das divindades promotoras da guerra e da justiça. 

(Figura 19): 

 

Figura 19:Imagem Fotográfica: Primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira: Xangô e Iansã 

 

  Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
 

                                                           
162 O eiru de Iansã é uma espécie de chicote em forma de vassoura com a qual a divindade espanta os espíritos 

dos eguns (dos mortos) a quem tem o poder de combater e comandar (BASTIDE, 2001).  
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Vale salientar que o casal de mestre-sala e porta-bandeira apresenta-se numa espécie de 

salão circundado pela presença de guardiões (Figura 20) em cujas mãos um adereço em forma 

de estandarte faz as vezes de fronteira entre essas partes divididas e, ao mesmo tempo, 

interconectadas. Mais uma vez, esses guardiões acrescentam essa tomada de liberdade dos 

próprios carnavalescos em relação ao texto, posto que procurem transmutar criativamente, 

conquanto essa atitude coadune numa extrapolação do texto de origem. 

 

Figura 20: Imagem Fotográfica Guardiões do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira. 

 
Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 
 

Em continuidade, as representações e reapropriações astuciosas na transmissão do texto, 

o desfile tem sequência com a ala Esplendor da Negritude... Raiou o Sol da Liberdade (Figura 

21):163 

                                                           
163 Detalhes sobre esta fantasia podem ser encontrados no anexo 23 desta tese.  
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Figura 21: Imagem Fotográfica Ala Esplendor da Negritude... Raiou o Sol da Liberdade 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
 

 Esta ala, toda em tons de branco, amarelo e dourado ganha destaque pela presença de 

uma composição cuja representação é de dois braços negros com correntes quebradas (Figura 

22/ Figura 23) e que assumem a função de construir a ideia de liberdade, principalmente pela 

condição mais leve dos tecidos utilizados na confecção das fantasias e pelas tonalidades suaves 

que as compõem.

Figura22:Imagem Fotográfica Composição de ala 

 
(Fonte: Acervo particular Mocidade Alegre) 

        

Figura 23:Imagem Fotográfica Composição de ala II 

 
 (Fonte: Acervo particular Mocidade Alegre) 
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Encerram a parte dos integrantes que desfilam na passarela, a presença de um grupo cênico164 

(Figura 24/Figura 25) executando uma coreografia estilizada do canto e da dança dos negros 

em celebração ao orixá Xangô. Ao que parece, há nesse grupo a menção aos agradecimentos 

pela liberdade alcançada e pelo auxílio nas lutas enfrentadas em solo brasileiro. 

 

Figura 24: Imagem FotográficaGrupo Cênico Celebração da Liberdade pelo Axé de Xangô 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

Figura 25: Imagem Fotográfica Grupo Cênico Celebração da Liberdade pelo Axé de Xangô II 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

 

 Podemos perceber que no decorrer do segundo setor o foco de atuação escolhido pelos 

carnavalescos esteve concatenado ao legado afro-religioso presentificado no texto de Jorge 

                                                           
164Grupo Cênico de Carlinhos do Salgueiro 
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Amado deixando num plano posterior a reprodução fiel ao texto para, a partir de uma leitura 

particular, efetuarem um desdobramento da obra a partir de um dos eixos que lhes dá 

sustentação.  

Encerrando essa parte, o carro alegórico Oferendas a Xangô... Raiou o Sol da Liberdade, 

o Negro é Livre (Figura 26/Figura 27/Figura 28) é composto por uma escultura suntuosamente 

barroca em que se mesclam a figura de Xangô, usando uma máscara de tigre, sobreposta e 

carregada por uma gigantesca tartaruga, em cuja alusão os idealizadores do carro parecem traçar 

a relação do prato principal servido ao orixá, por ocasião de suas oferendas, e com o qual se 

deseja retomar a festa da negritude na saudação ritual-alimentícia à divindade.  

Medindo dezessete metros de comprimento por dez metros de largura, alcançando uma 

altura de dez metros e um peso de quatro mil e quinhentos quilos, integram esta que é a segunda 

alegoria, dois destaques centrais: Bravura da Raça Negra, representada por Gisele Alves e que 

está localizada na parte frontal do carro: Xangô, o orixá da justiça, representado pela fantasia 

de Christian além de outros integrantes que encenam “A vitória da negritude”, “A força do Axé 

de Xangô.” 

Figura26: Imagem Fotográfica Alegoria Oferendas a Xangô 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
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Figura 27:Imagem Fotográfica Alegoria Oferendas a Xangô II 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

Figura 28:Imagem Fotográfica Alegoria Oferendas a Xangô III 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
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Podemos observar que o grande destaque deste segundo carro alegórico fica por conta 

da grandiosa tartaruga articulada que se encarrega de conduzir as oferendas ao orixá e de 

alegorizar as referências explícitas à divindade, tais como o colar de contas, o machado e os 

pratos como quiabo e camarão, o próprio Xangô que se utiliza da máscara guerreira em forma 

de cabeça de tigre. Por outro lado, a alegoria assume, no decorrer do desfile, a função de 

fronteira que tanto separa como conecta o segundo momento do cortejo carnavalesco com o seu 

terceiro espaço de encenação: aquele que mais explicitamente trará as nuances do texto de 

origem para a passarela do samba. 

 

 

Terceiro tempo: “Na Tenda dos milagres: um grito de justiça e igualdade” 

 

 

O setor de número três, na composição e estruturação do desfile, é aquele que conecta 

de um modo mais visível, a plasticidade da linguagem das passarelas com o que se passa no 

romance Tenda dos milagres, justamente porque, por intermédio das construções e montagem 

desse momento, as composições nele concentradas trazem como foco a histórica de Pedro 

Archanjo, de certa forma, comportando-se como um reencenar ritual, transpositivo e indicial 

daquilo que fora escrito por Jorge Amado no epílogo do seu texto. 

“O território mágico e real” – verso do samba de Waldir Lima para homenagear Jorge 

Amado no desfile de mil novecentos e sessenta e nove, transposto como título do último 

capítulo de Tenda dos milagres – materializa-se novamente no carnaval de dois mil e doze e 

essa corporificação ocorre através de cinco alas, dois grupos cênicos, um casal de mestre-sala 

e porta-bandeira, um destaque de chão e de uma alegoria, elementos que intentam transportar o 

universo do texto de Jorge Amado para a sintaxe audiovisual da escola de samba, por sua vez 

repleta de originalidade. 

As ações desse setor são iniciadas pela Ala Repressão e Preconceito165 em cuja atuação, 

por intermédio de símbolos, índices e ícones, ao novo tipo de exclusão por meio dos quais os 

negros foram impedidos de anunciarem a sua cultura. Importante perceber que, contra esse tipo 

de sectarismo, fundamenta-se a obra de Jorge Amado e esse percurso transmissivo do texto para 

a linguagem plástico-visual irá resultar na formulação de dois tipos de fantasia: a primeira, 

representando a repressão, estrategicamente projetada nas margens da ala, e a segunda, o 

                                                           
165 A composição que abre esse setor é formada pelos integrantes da Ala Todos Juntos.  
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preconceito conduzido pela grande maioria dos integrantes posicionados no centro.166 (Figura 

29) 

Figura 29:Imagem Fotográfica Ala Repressão e preconceito 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

Assim, não somente as fantasias com alusões à bandeira da Bahia, o uso de uma 

espingarda que se reporta como símbolo das repressões policiais tão marcantes no texto, a 

semelhança a um fardamento são os instrumentos escolhidos para compor o traje dos 

integrantes posicionados como círculo em torno daqueles que experimentam a opressão. Por 

sua vez, a caracterização carnavalesca do “preconceito” está voltada ao uso de cordas e 

correntes, e num costeiro em tom roxo.  

Além desses elementos componentes do traje, a própria organização espacial da ala 

transmite a ideia de que fronteiras delimitadas pelas forças institucionais, na tentativa de barrar 

as projeções negras e da mestiçagem, estão representadas na avenida em consonância com as 

passagens da obra em que Pedro Archanjo se viu cerceado pelas engrenagens desses lugares 

instituídos. 

Mesmo aqui, quando há uma referência, por assim dizer, mais concreta em relação ao 

texto de Jorge Amado, a composição de cores, dos lugares ocupados e de formas são 

informações acrescidas a ele, uma vez que a exigência pelo detalhe fará o desfile, como 

transposição, mostrar-se condicionado à tal abertura e à modelização.  

                                                           
166 Os detalhes sobre esta fantasia podem ser conferidos no anexo 25 desta tese.  
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Em continuidade ao “desfile de chão” nesse terceiro tempo, a escola apresenta a ala 

Esperança no Novo Mundo (Figura 30/Figura31) e ela é composta por crianças da comunidade 

que, de um modo simbólico, estabelecem com essa presença, o efeito que a composição deseja 

construir.  

Vestidas com trajes que se reportam às ocupações exercidas pelos homens comuns do 

Pelourinho, com destaque para as cores amarela e branca, a ala traz meninos trajados de 

cordelistas e de artistas populares, além de meninas vestidas de vendedoras dos mercados o 

que, na prática encena a relação com os episódios de Tenda dos milagres, principalmente 

aqueles no qual as atividades de Pedro Archanjo e Lídio Corró, na tipografia rudimentar 

instalada na Tenda, são as prerrogativas para impressão dos cordelistas cuja inserção no sistema 

tipográfico mais convencional é sempre barrada. No que toca à presença das vendedoras, tanto 

a personagem Terência, mãe de Major Damião, como Doroteia, a “iaba” vencida por Archanjo, 

estão inicialmente representadas nos trajes do grupo feminino componente da ala.    

 

Figura 30: Imagem Fotográfica Ala Esperança no Novo Mundo 

  

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
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Figura 31: Ala Esperança no Novo Mundo 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

Na sequência ao que se pretende o setor, a ala Elite e Vassalagem 167apresenta-se como 

uma das mais diversificadas composições que a Mocidade Alegre. Ela traz à avenida integrantes 

vestidos com oito trajes diversificados, mas que comungam dos mesmos tons: o amarelo, o 

branco, o dourado e o marrom. (Figura 32). Seis dessas fantasias representam profissões 

normalmente exercidas pela vassalagem baiana e as outras duas, estilizações das posições 

sociais ocupadas pela elite, neste caso: o senhor e a senhora de engenho. (Figura 33/Figura 

34/Figura 35) 

Construída com base na criação dessa diferença, percebemos a disposição espacial da 

ala como caráter importante na construção dessa mensagem, bem como o ordenamento 

estratégico do número de integrantes da vassalagem que servem a um pequeno grupo mais ao 

centro, a elite. Ao centro, os que representam a elite, estão trajados com grande quantidade de 

tecidos em que o brilho agregado às plumas, é a estratégia para transmissão da opulência em 

contraste à carência representada pelos cestos por sob a cabeça e adereços que fazem relação 

direta às profissões popularizadas.  

                                                           
167 A Ala Asas douradas é a responsável pela organização do que se processa na déciam primeira ala do desfile.  
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Figura 32:Imagem Fotográfica Ala Elite e Vassalagem 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

Figura 33:Imagem Fotográfica Ala Elite e Vassalagem 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

Figura 34: Imagem Fotográfica e editada das Fantasias Ala Elite e Vassalagem 

 
Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012.
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O interesse manifesto na composição da ala é estabelecer na passarela a relação entre os 

espaços dos estratos culturais tão bem demarcados em Tenda dos milagres e por onde Pedro 

Archanjo-Ojuobá transita, de modo que a ala se interconecta aos múltiplos trechos do texto, 

como por exemplo, a presença da Universidade do Povo: o Pelourinho, onde trabalham, os 

vendedores de peixe, os capoeiristas, os antigos escravos, quituteiras e vendedores de frutas; e 

os senhores de engenho, antiga aristocracia tão criticada no decorrer do texto e que é 

personificada na família de Lu, noiva de Tadeu Canhoto, enteado de Archanjo, da própria 

família de Miminha, a filha misteriosa de Rosa de Oxalá, além da própria condessa Zabela, 

prima de Nilo Argolo e companheira inseparável dos mestres do Pelourinho. 

Ciente da necessidade de expandir os detalhes, haja vista às exigências específicas do 

carnaval em desfile, as cores das fantasias e a originalidade dos adereços acrescentam ao que 

se captou da narrativa expandindo as singularidades não mencionadas no livro, mas pertinentes 

à sintaxe do sistema em que está a mensagem está sendo transposta.  

Logo em seguida, a apresentação coreográfica de um jogo de capoeira, realizada pelo 

grupo cênico Morgante (Figura 35), congrega ao samba os passos dessa dança e expressa uma 

mensagem de resistência, ao mesmo tempo em que se conecta com as referências às escolas de 

capoeira mencionadas no livro, além de materializar, por meio das fantasias e dos passos, uma 

das alas da Filhos do Tororó, em que, segundo o narrador, “capoeiristas trocam golpes 

impossíveis” (T.M., p.322). Com vestimenta em marrom e dourado, essa ala específica também 

garante o espaço para a inserção do segundo casal de mestre-sala e de porta-bandeira: Diego e 

Suellen condutores da bandeira símbolo do enredo do desfile. (Figura 35).  

 

Figura 35: Imagem Fotográfica:Grupo Morgante: capoeira 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
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Figura 36:Imagem Fotográfica Segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira: Xangô e Obá 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 
 

Fantasiados de Xangô e de Obá (Figura 36), uma das três mulheres do orixá guerreiro, 

o traje desses componentes está construído com base nos tons marrons acobreados, nos tecidos 

e materiais que aludem às savanas africanas e, principalmente, no escudo que parece se 

sobressair das saias da porta-bandeira, provavelmente, em referência aos instrumentos e 

insígnias da divindade iorubana, primeira esposa do rei de Oyó.  

Sobre esse aspecto, no que tange ao percurso intersemiótico de Tenda dos milagres para 

o desfile, é importante destacar a tática de manipulação do texto alvo que recorta um tipo de 

interpretação não visibilizada na superfície textual do romance, mas que pode ser inferida dada 

a variedade de diálogos que ele possibilita, principalmente quando põe em evidência a ligação 

de Pedro Archanjo a Xangô 

Em explicação a esta premissa, sabemos que na concepção cosmogônica iorubá, as 

experiências de cada filho e filho de santa, de algum modo, podem ser explicadas com base na 

reencenação mítica dos mitos e vivências de sua divindade protetora e, dessa forma, a presença 
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das “esposas” de Xangô no desfile, parecem ter sido a solução encontrada pelos carnavalescos 

para interligarem a história de Archanjo, como atualização desse orixá que, se no livro não 

aparece com tantos detalhes, na linguagem da passarela, com suas cores e texturas, pode enfim 

ser revelada.  

Em continuidade a essa relação com a mitologia mítico-sacral iorubá, escolhida como 

uma das rotas primordiais para celebrar o centenário amadiano, a ala Povo de Santo168 (Figura 

37) interliga-se aos cargos e funções no culto de candomblé, operacionalizando assim, a 

conexão dos passistas-integrantes tanto com a obra Tenda dos milagres, como com o próprio 

Jorge Amado, tendo em vista a sua constante defesa em se tratando dos cultos de matriz 

africana.  

Por intercurso dessa ala, a Mocidade Alegre traz à passarela do samba as iaôs169, as 

ekedês170, as yabassês171, os ogãs de toque172 e os ogãs de corte173, ou seja, integrantes que, 

fantasiados, representam os cargos e as funções relevantes dentro da dinâmica experimentada 

nos terreiros, além de matizarem a defesa à religiosidade já protagonizada em Tenda dos 

milagres. Nesta ala as vestes procuram assemelhar-se aos trajes utilizados durante as cerimônias 

rituais e, de forma indicial, interligam-se às passagens do texto em que esse povo de santo 

alcança visibilidade, como por exemplo, a visita de James D. Levenson aos Candomblés, 

acompanhado de Fausto Pena e de Ana Mercedes, as variadas incursões de Ojuobá nos terreiros, 

inclusive desenvolvendo a resistência quando das proibições ao culto e enfrentando a polícia 

na defesa desta sacralidade. Por fim, a coreografia ensaiada e bem marcada, com movimentos 

de rodopio e uso repetido dos ombros e dos braços, completam o rol de soluções encontradas 

pelos carnavalescos para materializarem, via transposição intersemiótica, a preponderância 

desses traços para a obra Tenda dos milagres. 

 

 

                                                           
168 Os responsáveis por essa ala são Pai Tinho e Zenaide. 

 
169 De acordo com Castro (2001, p. 248), a palavra iaô é uma “designação genérica dada aos noviços de ambos os 

sexos, postos em reclusão por três ou sete semanas, sozinhos ou em grupos, período em que se submetem a certos 

ritos secretos, complementares à iniciação religiosa. [...]. Terminada a reclusão, continuam a ser chamados como 

tal por mais sete anos.”  
170 A equedê é a pessoa encarregada pelo zelo das divindades durante o momento da possessão. Geralmente a 

mulher, quem ocupa esse cargo não entra em transe.  
171 A yabassê é a responsável pelo preparo das comidas que alimentarão as divindades e, posteriormente, seus 

filhos nos terreiros de candomblé.  
172 O título de Ogã é atribuído aos membros do terreiro que venham a exercer uma função civil. Podem ser de 

várias categorias, sendo que os ogãs suspensos são aqueles escolhidos pelo orixá a quel servirá, e o confirmado, 

aquele que, além de suspenso, tenha cumprido com todas as obrigações rituais. Os ogãs de toque são incubidos de 

executar as batidas nos tambores com os sons específicos de cada divindade. 
173 Os ogãs de corte são os membros responsáveis pela matança dos animais em sacríficios. Também são chamados 

de ogãs de faca. Cf. Castro(2001).  
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Figura 37:Imagem Fotográfica Ala Povo de Santo 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

 Figura 38: Imagem Fotográfica editada detalhes das fantasias Povo de santo 

 
Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

Em continuidade a essa montagem inicialmente conectada ao enredo romanesco, o 

desfile traz mais um grupo cênico174 (Figura 39/Figura 40) cuja encenação dá conta das 

múltiplas mediações assumidas pelo personagem Pedro Archanjo entre a boemia e a 

intelectualidade.  

Aqui a solução encontrada pelos carnavalescos foi travestir os integrantes da ala 

Ojuobá: intelectual e boêmio com túnicas acadêmicas, provavelmente em referência a atuação 

                                                           
174 As atividades desta ala ficaram a cargo da Turma do Diego, um grupo coreográfico da Mocidade Alegre.  
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de Archanjo como escritor e também como bedel na Faculdade de Medicina, e ainda com trajes 

em reproduções estilizadas do seu “jeito” boêmio de ser. 

Composta por três tipos de fantasias, nas quais predominam os tons de preto branco e 

vermelho, a ala traz na linguagem plástica as mediações de Pedro Archanjo-Ojuobá por vários 

caminhos, demonstrando o ecletismo de sua conduta não sectária e o diálogo entre sistemas que 

ele mesmo fora exitoso em representar. 

 

Figura 39: Imagem Fotográfica Grupo cênico: Ojuobá Archanjo: Intelectual e Boêmio 

 
Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

Como índice destas passagens por sistemas diversos, destaca-se na ala a caracterização 

de um dos seus integrantes, pois nela é possível recuperar o caráter fronteiriço que o 

protagonista Pedro Archanjo demonstra exercer nas ações da obra. Para transmitir, no sistema 

carnavalesco, essa mobilidade e trânsito, a solução encontrada pela escola ancorou-se na divisão 

da fantasia desse integrante, de modo que um só traje pode alavancar tanto o lado intelectual de 

Archanjo, como o perfil boêmio de Ojuobá (Figura 40) e assim, o vértice esquerdo do passista 

está trabalhado com maquiagem dourada, adornos em vermelho e ouro em recortes que 

lembram o fogo e, consequentemente a mobilidade atribuída a Exu, um dos protetores 

manifestos de Ojuobá; e na parte direita, travestido com um terno branco, em referência à 

atuação como escritor, homem das letras e .boêmio. 
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Figura 40:Imagem Fotográfica Grupo Cênico: Ojuobá Archanjo: Intelectual e Boêmio II 

 
Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

 A próxima ala a sequenciar esta parte do enredo é a Ala Ilê Ayê175 (Figura 41/Figura 

42). Ela faz referência direta às manifestações carnavalescas trazidas à baila pelo romance de 

Jorge Amado homenageando, numa espécie de metalinguagem, os blocos de afoxés em 

destaque na atualidade. Ao que parece, os carvalescos tradutores pretenderam associar a 

contemporaneidade dos blocos afros às primeiras embaixadas africanas tão importantes nos 

percursos astuciosos iniciais de Pedro Archanjo, principalmente quando ele protagonizou a 

inserção do sistema afro-religioso de matriz africana na semiosfera carnavalesca ainda cerceada 

pelo padrão europeu.  

A rota para transposição intersemiótica escolhida pela Mocidade Alegre, ao transportar 

esse enfoque romanesco à linguagem específica da passarela, enfatizou um dos maiores blocos 

afro-brasileiros da atualidade em atuação no carnaval de Salvador. Por esse prisma, a última ala 

do setor três recebe o nome deste bloco e vem à avenida trajada em preto, amarelo, branco e 

vermelho, em retomada às cores específicas do grupo baiano, com destaque para as fitas 

coloridas, a estilização das máscaras africanas em arremate para um costeiro todo em plumas 

amarelo ouro.176  

 

 

 

                                                           
175 A turma dos Primos foram os organizadores desta que é a décima quarta ala do desfile.  
176 Maiores detalhes sobre a fantasia desta ala, vide anexo 26. 
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Figura 41: Imagem Fotográfica Ala Ilê Ayê                          Figura 42: Imagem Fotográfica Ala Ilê Ayê II 

 

 Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade 

Alegre – carnaval 2012. 
 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre 

– carnaval 2012. 
 

 

Sequenciando o desfile, à frente do terceiro carro alegórico, a escola traz um destaque 

de chão – a modelo paulista Lanna Moraes – com uma fantasia alusiva ao Esplendor da 

literatura baiana (Figura 43/Figura 44). Esse destaque traja uma fantasia em que a nudez 

feminina entre em contraste com a exuberância do costeiro – confeccionado com muitas 

plumagens nos tons amarelo e preto – e de onde se destaca a presença de caracteres alfabéticos 

em tom prateado espalhados aleatoriamente nas penugens negras. Essas letras ainda aparecem 

fixadas numa espécie de malha nos braços e ombros da passista e ainda, na sua perna direita, 

onde estão organizadas de modo a formarem a palavra MUSA.  

Figura43: Imagem Fotográfica Destaque de chão O 

Esplendor da Literatura Baiana Figura43: Imagem 

Figura 44: Imagem Fotográfica Destaque de chão O 

Esplendor da Literatura Baiana

 

Fonte: Acervo partícula do G.R.E.S Mocidade 

Alegre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo particular do G.R.E.S Mocidade 

Alegre 
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Aparentemente desconectado do texto de origem, a inserção desse destaque 

simbolicamente reporta-se às atividades de escritura desenvolvidas por Archanjo, bem como a 

valorização do suporte tipográfico para circulação de suas ideias. A exequibilidade encontrada 

pelos carnavalescos para adequar as exigências do sistema fonte, o desfile com seus destaques 

e alegorias, sem fugir de todo das influências do texto de origem, expressa-se justamente nessa 

interligação de elementos da fantasia, no caso os tipos gráficos, com a atuação de escritor de 

Pedro Archanjo.  

Por fim, encerrando o setor três do enredo, a passagem de uma grandiosa alegoria cuja 

temática principal é o próprio Pelourinho, melhor estabelece a relação do livro: o texto de 

origem, com o desfile apresentado, uma vez que ela busca materializar as experiências 

vivenciadas na Universidade do Povo, em sua diversidade e riqueza, e o faz por intercurso de 

uma composição de dezoito metros de comprimento por dez de largura, com esculturas que 

alcançam dez metros e meio de altura, totalizando uma alegoria que pesa cinco mil quilos. 

Intitulada Na Tenda dos milagres: um grito de justiça e igualdade (Figura 45/ Figura 

46), ou seja, sendo homônimo ao próprio setor do qual representa o fecho, esse carro condensa 

e estiliza o cotidiano do espaço retratado enquanto ambientação no romance amadiano tanto em 

sua vastidão, como em diversidade. 

Montado a partir de grandes réplicas compostas por cinco reproduções de quatro 

sobrados simulacros da arquitetura específica do Pelourinho, da Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário dos Pretos e, principalmente, pela maquete do casarão onde hoje funciona a Fundação 

Casa de Jorge Amado, essa alegoria tem na base frontal duas composições que replicam livros 

com, aproximadamente, dois metros e meio de altura cada uma, de maneira que ela se conecta 

inicialmente às ações do enredo do texto, tentando, dentro de suas peculiaridades, tratar de um 

modo mais equivalente, as atividades do romance Tenda dos milagres na plasticidade da 

avenida. Esses livros, entreabertos, movimentam-se de acordo com a evolução do carro 

possibilitando ao espectador antever as páginas e os tipos gráficos que os compõem, com 

destaque para a contracapa de Tenda dos milagres (Figura 45), inclusive com a reprodução do 

título da autoria de Jorge Amado, das ilustrações do preâmbulo da obra –no texto de origem a 

cargo do ilustrador Jenner Augusto – e de uma gravura do orixá Xangô. Ou seja, aqui há uma 

referência direta ao suporte livro utilizado por Amado para acomodar a história de Pedro 

Archanjo e, ao um só tempo, a relação com a escritura e publicação como atitudes perseguidas 

pelo personagem principal da obra.  

Mais uma vez, percebemos na construção do carro, a expansão das informações 

presentes no texto fonte.  
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Figura 45: Imagem Fotográfica: Alegoria Tenda dos Milagres: um Grito de Justiça e Igualdade – Plano frontal 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
 

Figura 46:Imagem Fotográfica Alegoria Tenda dos milagres: um grito de justiça e igualdade – Plano lateral 

direito. 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
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Figura 47: Alegoria Na Tenda dos milagres: um grito de justiça e igualdade composição 

 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 
 

Além das esculturas em réplica ao casario colonial, cenário por onde Pedro Archanjo 

transitou, a alegoria ainda é composta por dois destaques centrais: um no plano frontal 

configurando a elite baiana (Figura 49) e outro, no plano médio, representando, Jorge, um 

escritor, muito Amado. (Figura 48). Esse destaque situado num plano médio, vem trajado com 

uma fantasia semelhante ao fardão da Academia Brasileira de Letras, utilizado pelo escritor em 

vistas de ser ele um dos imortais desta instituição. Aqui, a negociação carnavalesca para 

replicagem do texto viabiliza uma nova extrapolação crítico-criativa e a união da obra, criatura, 

com o seu criador, Jorge Amado começa a ser explorada.
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Figura 48: Imagem Fotográfica Destaque central: Elite Baiana 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

Figura 49: Imagem Fotográfica Destaque central: Jorge, um escritor muito Amado 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
 

Somando-se a eles, completam esse carro cinco composições respectivamente em alusão 

à elite de Salvador, ao relicário baiano, à boemia da cidade, às baianas quituteiras e às baianas 
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da fé, distribuídas em grupos ao redor das esculturas gigantescas produzidas em ferro e 

revestidas em madeira. Cada um desses grupos traja fantasias específicas com adereços 

caracterizadores da participação em cada nicho e profissão, consequentemente, interligadas aos 

personagens e ações de Tenda dos milagres, facilmente recuperadas na visibilidade plástica de 

cada conjunto. A localização dessas composições na dinâmica desta alegoria, também é 

construída e estruturada de maneira a criar o conceito de diferenciação existente entre esses 

polos. Para isso, a composição que tematiza a elite baiana desfila sob algumas plataformas 

afixadas nos telhados dos sobrados do Pelourinho, enquanto a boemia, as baianas quituteiras e 

as baianas da fé ocupam a base do carro. (Figura 50/Figura 51/Figura 52/Figura 53) 

 

      Figura50:Imagem Fotográfica Composição Boemia        Figura 51: Imagem Fotográfica Comp. Boemia II 

 
 

Fonte: Acervo particular Mocidade Alegre 
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Figura52:Imagem Fotográfica Comp. baianas da Fé     Figura 53: Imagem Fotográfica Comp. baianas quituteiras 

Fonte: Acervo particular Mocidade Alegre Fonte: Acervo particular Mocidade Alegre 

 

Neste carro alegórico, ainda desfilam o grupo de teatro da própria escola, com fantasias 

que indiciam os tipos e traços de Salvador e quatro artistas convidados para tipificarem um 

senhor de engenho, um pintor de milagres, o povo baiano e um padre. Respectivamente: Cássio 

Scapin, Ed Ribeiro, Nil Marcondes e Ando Camargo.  

 
 
Quarto tempo: “O Encontro do sagrado e do profano na Bahia de todos os santos” 

 

 

Deixando de lado uma transposição indicial do texto e novamente intervindo com usos 

e recortes específicos recolhidos de uma interpretação mais criativa e extrapoladora da obra, o 

penúltimo setor do desfile é composto por seis alas, um grupo cênico, um destaque de chão, um 

casal de mestre-sala e porta-bandeira e um carro alegórico.  

Na linguagem plástica e visual do desfile, tem suas fantasias e adereços direcionados à 

montagem do sincretismo, das mediações existentes entre os rituais sagrados e os rituais 

profanos experimentados em Salvador priorizando a protuberância dos caracteres sincréticos 

que Tenda dos milagres procura demonstrar. Novamente aqui, o foco vai além do texto literário, 

das ações do romance para se embrenhar nas nuances contextuais trabalhadas nas ações de 

Pedro Archanjo, exaltando, por conseguinte, a possibilidade de diálogo e de mistura que se 

experimenta numa sociedade hibridizada. 
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A abertura a esse setor é realizada pela ala O Povo Mestiço177 (Figura 54) cujo intento 

é tematizar a mixagem de etnias presentes na sociedade de Salvador em apropriação astuciosa 

ao que fora abordado como basilar no romance amadiano. A fantasia dos integrantes da ala traz 

como destaque a presença de contas que se reportam à consulta aos búzios, ao Ifá, já 

mencionada nas primeiras linhas do espetáculo, com acento, desta feita, para as cores terrosas 

sobrepostas a um fundo em preto. A exaltação ao legado mítico sacral africano novamente é a 

ferramenta simbólica encontrada pelos carnavalescos para fundamentar a transposição 

intersemiótica do texto de Amado desdobrando como expansão nos figurinos desses foliões.178 

 

Figura 54: Imagem Fotográfica Ala O Povo Mestiço 

 
Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

 

 A próxima ala a tentar construir essa relação de interconexão com o texto, extrapolando 

e acrescentando singularidades ao romance tido como fonte é a ala Mestiçagem e Fé179. Ela traz 

à passarela o sincretismo religioso operacionalizado por intermédio de símbolos angariados nas 

cosmogonias atuantes na “Bahia de todos os santos”. Para montagem dessas misturas, a fantasia 

agrega elementos que se reportam às fitas tradicionais da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, 

ao cristianismo, às divindades afro-brasileiras e às crendices populares.180 (Figura 55). 

 

                                                           
177 A Ala é composta por integrantes da Raízes da Morada.  
178 Detalhes sobre esta fantasia, vide anexo 29. 
179 O integrante da Ala Só tem tantã são os organizadores desta composição.  
180 No anexo 30 apresentamos o protótipo desta fantasia. 
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Figura 55: Imagem Fotográfica Ala Mestiçagem e Fé 

 
Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

Essa construção, que visa a demonstrar a mestiçagem agregada à fé, é referendada pela 

presença na fantasia de arremates remetidos às fitas do Bonfim, aquelas espécies de amuletos 

comercializados durante todo o ano na Igreja do Santo católico homônimo e que, no 

Candomblé, é sincretizado com Oxalá. O Senhor do Bonfim, para o crente católico, é o próprio 

Cristo, daí compor a fantasia a presença de um crucifixo dourado em tamanho exagerado que 

está preso a uma espécie de rosário.  

Além desses elementos alusivos à religiosidade cristã, o costeiro dessa fantasia é 

composto em plástico pigmentado de dourado, em referência a um espelho e que, 

provavelmente, inteliga-se ao espelho do Oxum, orixá feminino também cultuado na Bahia e 

sincretizado como Nossa Senhora da Conceição. Por fim, a presença de uma figa como adereço 

constrói essa mestiçagem anunciada numa fantasia em que novamente os tons de amarelo e de 

ouro são predominantes. Vale salientar que as festividades do Bonfim não são citadas na 

superfície do texto de origem o que faz essa transposição intersemiótica enveredar-se 

novamente para a manipulação do texto fonte em prol da sintaxe do desfile carnavalesco. 

(ECO,2011). 

Em continuidade, ao que se processa nesse quarto momento, a escola traz a tradicional 

ala das baianas181composta por quase oitenta senhoras ligadas à fundação e à velha-guarda da 

                                                           
181 De acordo com Araújo (2000), a origem das baianas nos desfiles não está ligada necessariamente ao sistema 

carnavalesco e reporta-se aos tempos coloniais quando as “taieiras” – mulatas vestidas de baianas – compunham 
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escola. Para o enredo do carnaval 2012, a opção dos carnavalescos foi alocá-las no setor em 

que se verifica as misturas, uma vez que a ideia é referendar a convivência de hibridação entre 

o cristianismo e o sagrado iorubá vivenciados pelo povo baiano e celebrado em Tenda dos 

milagres. 

Nessa parte, a estratégias tradutoras projetou a ala das baianas como um reencenar ritual 

carnavalesco de dois dos mais tradicionais cortejos litúrgicos soteropolitanos: a Procissão de 

Nossa Senhora da Conceição da Praia e a Procissão de Nosso Senhor do Bonfim. Por esse 

prisma, as baianas da Mocidade, em sua coreografia de rodopios e ziguezagues, vêm trajadas 

de duas maneiras diversas: o primeiro grupo em tons de amarelo, vermelho e dourado, em 

referência às cores de Nossa Senhora da Conceição da Praia, sincretizada à figura de Oxum 

orixá iorubana protetora das mulheres, da beleza e da vaidade cuja tonalidade essencial é o 

amarelo e o metal do seu domínio, o ouro. (Figura 56/Figura 57/Figura 58/Figura59). 

 

Figura 56:Imagem Fotgráfica Ala das Baianas: Procissão de Nossa Senhora da Conceição da Praia 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

                                                           
uma espécie de guarda de honra para o andor de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito. Com a fundação 

das escolas, esse intercâmbio entre o sagrado e o profano foi concretizado, mas somente a partir da década de 

sessenta, a Estação Primeira de Mangueira trouxe aos seus desfiles uma ala específica com baianas.  
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Figura 57:Imagem Fotográfica Baianas N.S. Conceição/Oxum 

 

  Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
 

Já o segundo, veste-se nos tons branco e prata, simbolizando as iaôs que lavam as 

escadarias da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim na segunda quinta-feira do mês de janeiro. 
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Figura 58:Imagem Fotográfica Ala das Baianas: Procissão de  

Nosso Senhor do Bonfim 

 

  Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
 

 

Figura 59:Imagem Fotográfica Ala Baianas Lavagem do Bonfim 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
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Por essa estratégia, há a recuperação da mistura não somente cosmogônica, mas, 

sobretudo, do rito ancestral que unia o samba aos preceitos religiosos. 

Ainda no setor quatro, o terceiro casal de mestre-sala e porta-bandeira – Jefferson 

Leopoldo e Nathália – trajados em amarelo, em alusão às cores do orixá Oxum, representam 

Xangô e sua terceira esposa. Na fantasia da dupla, mais leve do que aquela visualizada nos dois 

primeiros casais, ganha destaque uma estilização do abebé: o espelho no qual a divindade da 

vaidade feminina se mira. (Figura 60). 

 

Figura 60:Imagem Fotográfica Terceiro casal de mestre-sala e porta-bandeira/ Xangô e Oxum 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
 

 

 Como um modus operandi da organização deste enredo, os casais de mestre-sala e porta-

bandeira também assumem as funções de hífen nas regiões fronteiriças. Eles sinalizam para 

algumas mudanças de foco na estruturação do que fora projetado pela da agremiação, estando, 

por conseguinte, abrindo espaço para que um novo percurso seja apresentado. No caso desse 

terceiro casal, agencia a entrada do enredo nas festas sincréticas e populares presentes em solo 

baiano e que foram tematizados por Jorge Amado não somente em seu livro Tenda dos 

milagres. O primeiro deles vem expresso na ala Corte do Congo182 (Figura 61) em cuja 

composição, com quatro tipos de fantasias em tons de dourado, branco e marrom, arrematados 

                                                           
182 Vide anexo 31 para maiores detalhes sobre as fantasias desta ala.  



264 

 

por plumas em laranja, há a reapropriação estilizada dos desfiles dos reis e rainhas do Congo 

ladeados por seu séquito de escravos: 

 

Figura 61: Imagem Fotográfica Ala Corte do Congo 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
 

 

 Posteriormente, a escola traz a representação de dois blocos de afoxés, através de duas 

alas que sequencialmente celebram e positivisão a inserção dos caracteres de matriz africana 

nos carnavais brasileiros. Com isso retomam as ações de um dos momentos fundamentais de 

Tenda dos milagres que, conforme descrevemos, concentra-se nas mediações de Pedro 

Archanjo para encontrar os espaços ao legado cultural africano num carnaval elitizado. O 

primeiro desses afoxés é apresentado por um grupo cênico183 cuja atuação é transportar 

enquanto adereço, estandartes em alusão à Bahia de todos os santos e ao Afoxé Filhos de Gandhi 

(Figura 62).

                                                           
183 Grupo cênico Nova geração.  
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Figura 62:Imagem Fotográfica Grupo cênico: Afoxé Filhos de Gandhi 

 
Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

 

 O segundo, é a ala Afoxé Alafin de Oyó 184que com as cores branca e vermelha presta 

homenagem ao próprio rei Xangô, pois o vocábulo Alafin é o termo com o qual se designa os 

representantes das dinastias iorubás, sendo Xangô o “alafin do reino de Oyó”, daí as tonalidades 

branca, com a qual faz referência aos afoxés, ao encantamento e aos eguns, os espíritos dos 

mortos, simbolizados pela cor branca, e o vermelho, cor de Xangô, o rei de Oyó. Os cortejos 

em honra ao Alafin de Oyó espalham-se em blocos da Bahia e de Pernambuco e são retomados 

no desfile da Mocidade Alegre. (Figura 63). 

                                                           
184 A ala Família da Morada, coordenada por Elisabete Orsi a partir de 2012, é a responsável por esta composição. 

Nesta ala, no carnaval de 2014, a autora desta tese teve a oportunidade de desfilar utilizando o traje Budismo: a fé 

que vem do oriente. 
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Figura 63:Imagem Fotográfica Ala Afoxé Alafin de Oyó 

 
Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

Consecutivamente as alas dos afoxés, um grupo de sapateado encena o Xirê no Panteão 

dos orixás, (Figura 64) trazendo para a avenida integrantes fantasiados com as vestes e os 

símbolos das divindades afro-iorubás cultuadas em solo brasileiro: Xangô, com seu oxé de duas 

lâminas; Iansã com seu eruexim; Iemanjá com abano de prata; Oxum com seu espelho de ouro, 

Oxóssi com seu arco; Oxalá com seu opaxorô; Obá com sua lança e escudo; Omulu com seu 

Xarará; Ogum com seu Obé; Ossain com suas setes hastes e pomba de metal; Oxumaré e sua 

cobra de duas cabeças; Nanã e seu ibiri, Exu e seu ogó. Literalmente representando a dança e 

a cantiga para todos os orixás, a escola traz à avenida a presença das divindades do panteão 

keto-nagô procurando apresentar cada uma delas com suas cores e traços específicos.  

Em relação ao texto de origem, a presença desta ala interconecta-se com várias 

passagens de Tenda dos milagres, das quais citamos o episódio em que a mãe de Tadeu 

Canhoto, enteado de Archanjo, deixa o menino aos cuidados de Ojuobá e volta a ser a iaba, que 

um dia tentara sujeitar o protagonista aos seus caprichos. Essa história, em cujo cerne unem-se 

caracteres do real maravilhoso somente possível em Salvador, localizada no capítulo nono do 

romance, é ambientada num terreiro de Candomblé, espaço sagrado onde dançam as filhas de 

santo possuída por cada um dos orixás protetores de sua cabeça. Assim, o detalhamento dessa 

possessão, logicamente acrescido das “novidades” imprescindíveis ao mundo das escolas de 

samba, são as astúcias encontradas pelos carnavalescos para congregar maior visibilidade ao 

que na obra é tratado como um simples “parênteses” sobre a vida de Pedro Archanjo. A 

novidade presente na ala, além do detalhamento dos trajes de cada orixá, fica por conta do 
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“sambateado”, uma vez que cada integrante mistura os passos do samba ao ritmo e nuances do 

sapateado. (Figura 65). 

 

Figura 64: Imagem Fotográfica Sambateado – 

Xirê no Panteão dos Orixás.  

   

Fonte: acervo particular Mocidade Alegre 

 

Figura 65: Imagem Fotográfica Sambateado – 

Xirê no Panteão dos Orixás II) 

 
 

Fonte: acervo particular Mocidade Alegre 

  

 Em continuidade ao setor quatro, dois destaques de chão, trajadas em fantasias nas cores 

branca e prata, com pedrarias e vidrilhos, antecedem a quarta alegoria e representam o 

sincretismo religioso, encerrando o que fora trabalhado durante as alas desse conjunto.  

Compõem esse destaque as passistas Dani Romani e Tatiana Coutinho. (Figura 66/Figura 67): 
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Figura 66/67: Imagem fotográfica destaques de chão/Sincretismo Religioso 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
 

  

 Finalmente, concluindo esta parte do enredo, a quarta alegoria O Sagrado e o Profano 

na Bahia de todos os santos (Figura 68/ Figura 69/ Figura 70/Figura 71) mostra o encontro das 

religiosidades de matriz africana e do cristianismo em solo baiano. Esta composição – com 

dezessete metros de comprimento por dez de largura, com projeções que alcançam dez metros 

de altura – enfatiza o sincretismo religioso como ponto central da alegoria onde desfilam lado 

a lado composições de anjos barrocos e sambistas representando o axé dos terreiros de 

candomblés, além de três destaques centrais cujas fantasias recebem o nome de Mar sagrado 

da Bahia, Axé e riqueza da Bahia e o Sincretismo religioso. Esses destaques centrais estão 

localizados no plano frontal, médio e traseiro do carro. Além deles, dois destaques médios 

representam o Papa e um Babalorixá:  
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Figura 68:Imagem Fotográfica Alegoria: Sagrado e o Profano na Bahia de Todos os Santos 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

Figura 69: Imagem Fotgráfica Detalhe escultura da quarta alegoria 

     
 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
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Figura 70:Imagem Fotográfica Detalhe frontal da quarta alegoria. 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

Basicamente trabalhado nas cores amarela, branca, e dourada, com os corpos das 

esculturas num tom de marrom escuro, a alegoria condensa em sua harmonização símbolos dos 

ritos litúrgicos afro-iorubanos, marcadamente pela presença de imagens de filhas-de-santo, as 

iaôs que se movimentam em círculo em referência às danças rituais e também à própria 

concepção cíclica presente nos ritos de matriz africana, bem como de alguns dos orixás desse 

panteão, designados por seus símbolos e domínios. Na parte superior do carro, destaque para 

uma estilização de um andor, elemento comum nas procissões católicas, de uma cruz em tons 

de dourado e de neon, com ornamentação em flores e de uma pomba da qual emanam raios, em 

referência à simbologia cristã do Espírito Santo (Figura 71). 

Figura 71: Imagem Fotográfica detalhe lateral quarta alegoria 

 
Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
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Figura 72: Imagem Fotográfica Destaque plano médio quarta alegoria 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

  

Vale salientar que a imagem abrigada por sob o pálio, inspirado em um dos objetos 

litúrgicos cristãos (Figura 72), é a de um destaque simbolicamente interligado à Iemanjá, a 

rainha das águas. Ao mesmo tempo em que a parte final da escultura de uma pomba tece uma 

relação com uma concha marítima. Por trás desse andor, como dissemos, uma escultura gigante 

lembra os raios do Espírito Santo, ou mesmo a custódia sacra na qual de depositam as relíquias 

do cristianismo. 

 

 

Quinto tempo: “A consagração de um Obá muito Amado” 

 

 

Após a exaltação aos múltiplos aspectos trabalhados por Jorge Amado a partir de Tenda 

dos milagres, o quinto e último setor do enredo escolhido pelo G.R.E.S. Mocidade Alegre para 

concretizar a homenagem ao centenário do escritor baiano volta-se para a vida, para passagens 

biográficas que interligam esse autor aos terreiros de candomblé e ao cargo honorífico de Obá, 

assumido por Amado no Ilê Axé Opó Afonjá, pelas mãos da ialorixá, Mãe Senhora no ano de 

1961, alinhando por conseguinte, a história de Ojuobá, recortada em transposição de Tenda dos 

milagres, com a cronologia biográfica do seu criador e, por esse prisma, estabelecendo uma 

conexão por tantas vezes apontadas entre Amado e essa que é uma das suas mais conhecidas 

obras.  

Composto por cinco alas, um destaque de chão, um casal de mestre-sala e porta-bandeira 

e por uma alegoria, é com esse final dedicado ao autor, assemelhando-se ao que ocorrera em 
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Tenda dos milagres, que o desfile de pouco mais de uma hora chega ao seu final nas últimas 

horas de um dia de sábado: dezoito de fevereiro do ano de dois mil e doze.  

As alas componentes desse setor foram, preferencialmente, projetadas na cor branca, 

tonalidade apreciada pelos adeptos do candomblé, haja vista estar associada, na cosmogonia 

iorubá à divindade Oxalá, considerado o grande pai celestial e também ao luto, referendando a 

passagem de Jorge Amado para o orum, o mundo dos mortos. A primeira ala porém, parece 

interligar-se mais ao momento anterior do que ao que se propõe a mensagem do setor cinco, 

uma vez que ela vise a representar o Maculelê,185 uma espécie de dança na qual os negros 

expressam o orgulho resgatado em solo brasileiro (Figura 73) e que extrapola, por sua vez, 

qualquer tipo de concatenação ao texto.  

 

Figura 73:Imagem FotográficaAla Maculelê 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

 

 Em segmento ao foco desse bloco finalizador do desfile, a ala Vivência no Candomblé 

186tem como objetivo ressaltar a participação do escritor baiano nos terreiros e casas de santo 

da cidade de Salvador e até mesmo, do Rio de Janeiro, estreitando pois, a relação de Jorge 

Amado com esse universo mítico-sacral. (Figura 74) por intermédio de fantasias construídas 

num tom de branco e pela junção de algumas pedrarias e pedaços de espelhos na tonalidade 

prata.187 O destaque desta ala fica a cargo da originalidade presente no costeiro de cada 

                                                           
185 Os integrantes dessa ala fazem parte do grupo Meninos da Motrada.  
186 Ala Alegria do Limão. 
187 Para detalhes sobre a fantasia desta ala, consulte o anexo 33 desta tese.  
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integrante, pois ele é formado por galinhas d’Angola, quartinhas e potes em estilização indicial 

aos utensílios e animais normalmente utilizad 

 Al os nas cerimônias sagradas do candomblé.  

 

Figura 74:Imagem Fotográfica a Vivência no candomblé 

 

Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

Na sequência, o último casal de mestre-sala e porta bandeira – Jocimar Martins e Simone 

(Figura 75) – representam Jorge Amado, enquanto acadêmico e escritor imortal, e Mãe Senhora, 

a ialorixá que o consagrou como um dos Obás do Axé Opó Afonjá. As fantasias de ambos 

procuram estilizar tanto as vestes litúrgicas do Candomblé, especificamente utilizadas pelas 

mães-de-santo, quanto o fardão da Academia Brasileira de Letras com o qual se veste o mestre-

sala
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Figura75:Imagem Fotográfica do quarto casal de mestre-sala e porta-bandeira: Amado e Mãe Senhora 

 
Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

Dando sequência ao desfile, a ala seguinte, intitulada Luz de Jorge ou Luz do Aiê,188 faz 

referência à tarefa de escritor desempenhada por Jorge Amado e, consequentemente, refrata a 

“luz” de Archanjo balizada pela força dos orixás quando designaram a sua função de “pôr no 

papel” as riquezas culturais do seu povo. (Figura 76).  

Figura76:Imagem Fotográfica Ala Luz de Jorge 

 
Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

                                                           
188 Ala integrada por componentes da Se Fui Pobre, não me lembro.  
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Essencialmente a fantasia dos integrantes desta ala articula os matizes branco, prata e 

azul piscina com elementos afixados que fazem referência direta aos búzios, à consulta ao Ifá 

ocorrida nas casas de santo e terreiros, lugares onde Jorge Amado encontrou a consagração 

junto ao povo dos candomblés e onde Pedro Archanjo recebeu a autorização para escrever os 

seus livros e assim, tornar-se imortal. 

Nesta fantasia, confeccionada em cetim e organza, uma estrela prateada é projetada na 

altura frontal do quadril de cada integrante, provavelmente interligando-se a parte do samba-

enredo no qual é ratificado o espaço do Ilê Aiê como lócus onde sua “luz brilhou” pela 

consagração advinda do cargo de Obá. No costeiro, a presença de um livro, e de cinco estrelas 

que formam um arco em torno dele, todos em tons de azul metálico, branco e prata, simboliza 

a consagração do Obá baiano também como escritor, de maneira que neste aspecto, há a 

interligação manifesta da vida do criador com a criatura Pedro Archanjo, ambos obás e autores 

consagrados e autorizados pelo legado mítico-sacral religioso. 189 

Sequencialmente, a escola apresenta ao público a ala composta por integrantes da “velha 

guarda” (Figura 77), normalmente composta por figuras tradicionais ligadas ao mundo do 

samba e às lutas pela inserção desse ritmo como traço musical genuinamente brasileiro. No 

caso específico da Mocidade Alegre, em desfile para o carnaval de 2012, essa ala é formada 

pelos veteranos sambistas e pelos baluartes da agremiação.  

Retomando a consagração de Amado como Obá, graças à ação de Mãe Senhora, o 

escritor pode sentar em umas das dozes cadeiras de honra e tornar-se imortal também para os 

povos de candomblé. As fantasias desses integrantes, em branco, vermelho com arremates 

dourados, homenageiam as cores de Xangô, orixá cultuado no Ilê Axé Opó Afonjá. Elas 

estilizam as vestes litúrgicas daqueles que ocupam os cargos honoríficos em honra ao rei de 

Oyó, o orixá da justiça, donde a referência direta ao Oxé de Xangô como parte integrante dos 

chapéus utilizados pelos componentes.  

  

                                                           
189 No anexo 33, apresentamos o protótipo desta fantasia.  
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Figura 77: Imagem Fotográfica Velha guarda 

 
Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

Encerrando o desfile de chão, a última ala: Luz da Paz de Oxalá190, vem trajada na cor 

branca e com pequenos detalhes em prata. (Figura 78). O adereço utilizado por cada um dos 

seus mais de setenta componentes, reporta-se diretamente ao Opaxorô da divindade, uma 

espécie de cajado ornado na ponta com uma pomba, cuja função, na simbologia ancestral 

iorubá, é ratificar o poder da criação ancestral. Essa imagem da ave repete-se na parte frontal 

do chapéu e na própria composição da fantasia em cujo costeiro, em forma de asa, inferido está 

o gesto alado desse pássaro. 191 O intuito da composição, ao que parece, é dedicar o desfile a 

Jorge Amado e rogar ao orixá pai celestial que a ele atribua a paz tão esperado no mundo dos 

mortos.  

Desse modo, a menção fúnebre ao autor, condicionada no final do desfile, interconecta-

se ao início das ações do romance Tenda dos milagres, porquanto ali, as atuações em vida de 

                                                           
190 Os integrantes dessa Ala, organizada por Biro, é uma das mais antigas da agremiação.  
191 Vide anexo 34 para conferir detalhes sobre esta fantasia.  
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Pedro Archanjo sejam contadas a partir dos detalhes de sua morte, de modo que o ciclo iniciado 

no texto de origem é reencenado ao final do texto alvo.   

 (Figura78:Imagem Fotográfica Ala Luz da Paz de Oxalá) 

 
Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

Por fim, após exatos quarenta e nove minutos de exibição, o G.R.E.S Mocidade Alegre 

traz a sua quinta e última alegoria para, por intermédio dela, encerrar um desfile que 

contabilizou a participação de três mil e quinhentos componentes e logrou o êxito de consagrar 

campeã a escola situada no bairro do Limão. 

 Intitulada de A consagração de um Obá muito Amado (Figura 79/ Figura 80 /Figura 

81), a confecção deste carro alegórico esteve pautada na estilização de três grandes esculturas 

que ocupam um comprimento de dezenove metros por dez de largura, uma altura de onze 

metros, numa estrutura de mais de seis mil quilos.   

A primeira delas, representa Mãe Senhora e articula-se de modo a desempenhar 

movimentos em ângulos de até noventa graus. Tal escultura estiliza todo o corpo da sacerdotisa 

que parece estar de pé, portando na mão direita uma coroa. (Figura 79). A que representa o 

escritor Jorge Amado, proporcionalmente menor, traz uma composição em fibra de vidro, deste 

autor, ajoelhado aos pés de Mãe Senhora. (Figura 80). Por traz de ambos, no plano traseiro da 

alegoria, uma enorme coroa em cujo centro está localizado o Oxé de Xangô, o machado de duas 

lâminas em simbolização da justiça. (Figura 81)  

Ao redor da escultura de Amado e de Mãe Senhora, projetando-se como se estivessem 

formando as próprias anáguas da sacerdotisa afro-brasileiras, cadeiras ocupadas pela velha 

guarda e baluartes da ala das baianas, todas vestidas de ialorixás. Na parte traseira do carro, ao 

redor da escultura da coroa, estandartes de cetim branco com letras em vermelho denominam 
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os doze ministros de Xangô, seus doze Obás e, num plano mais abaixo desses estandartes, 

crianças vestidas de iaôs. 

Figura 79: Imagem Fotográfica Alegoria: A consagração de um Obá muito Amado 

 
Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

Figura 80:Imagem Fotográfica detalhe lateral da quinta alegoria 

 
Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 
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Figura 81:Imagem Fotográfica detalhe traseiro da quinta alegoria 

 
Fonte: Acervo particular G.R.E.S. Mocidade Alegre – carnaval 2012. 

 

 

Fazem parte dessa alegoria quatro composições: a velha guarda das baianas, 

representando as mães-de-santo; crianças que aludem a esperança de paz no mundo; integrantes 

vestidos de anjos e em alusão ao reinado de Xangô. O carro ainda possui três destaques, sendo 

um central, que desfila no plano frontal e representa a Luz da Consagração, A Consagração da 

justiça e a Luz de Oxalá, respectivamente. 

Construída basicamente com materiais nas cores branca, prata, vermelha e com alguns 

efeitos de iluminação em azul, o carro representa o instante em que Jorge Amado é consagrado 

Obá de Xangô, cumprindo com a missão de fazer justiça à sua gente através do texto literário, 

sendo, por conseguinte, missionário na defesa da religiosidade de matriz africana, seus preceitos 

e seus costumes. 

Assim, o encerramento do desfile fundamenta-se em amalgamar a função de Obá vivida 

por Jorge Amado nos terreiros de Candomblé, associando a criação do texto Tenda dos milagres 

a essas reais vivências experimentadas pelo autor.  

O texto fonte, por sua vez, aberto e desdobrado em múltiplas possibilidades via 

transposição intersemiótica, é novamente projetado em associação ao criador e uma nova obra 

é potencializada em crescimento e mistura, em mestiçagem e hibridação.
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Considerações finais: o milagre é a transposição 

 

Ao término deste percurso pensamos ser possível, à guisa de norteamento conclusivo, 

apresentarmos algumas afirmações: 

Primeiro: com a inserção de técnicas cinematográficas, musicais ou carnavalescas 

naquilo que escreve, Amado aposta na convivência e na confluência da diversidade, tanto das 

influências externas ao literário, como do literário no imbricamento possível com outros 

estratos semiosféricos. A sua escrita se mostra pronta a estabelecer amplas relações e, na 

maioria das vezes, não se exime de se relacionar com o mercado, com a patronagem e com as 

problemáticas socioculturais, com os mecanismos narrativos reconfigurados ou postos à 

margem. Todo esse potencial por ele incorporado, colabora para impregnar a arte literária, como 

signo que é, de encontros e mediações, para demonstrar as suas inter-relações com sistemas de 

signos que, a todo momento, impulsionam-lhe mudanças.   

Segundo: quando a crítica elege como ponto demarcador de suas análises apenas um 

Jorge Amado “desobediente” às regras do sistema canonizado e/ou como transgressor de 

caracteres desse sistema supostamente a-histórico, quando o observa apenas enquanto porta-

voz dos subalternos, submisso e impotente perante às engrenagens dos meios massivos, perde 

a oportunidade de verificar as mediações que sua escrita procura exercer com todos esses fatores 

de modo a estabelecer “reapropriações” transformadoras em cujo bojo ocorre a própria 

ressignificação do que escreveu.  

Terceiro: em outras palavras, vigoram em Jorge Amado “dois tipos de atitudes perante 

a obra literária. Primeiro, a do escritor que diz: eu quero escrever para o meu povo, comunicar-

me com a minha gente; segundo, a do escritor que deseja eternizar-se, escreve para sobreviver, 

vence o tempo” e se faz herança a partir de vários canais de mediação.  

Quarto: com base nos rotas apresentadas nessa tese, pensamos em Tenda dos milagres 

como um romance ícone de múltiplas mediações, mesmo porque as ações assumidas pelos 

mediadores de Archanjo são basilares na percepção de como se dá a dinâmica capaz de 

transformar uma única mensagem, no caso, a imagem do protagonista, em um plurifacetada 

bricolagem (CERTEAU, 1998), que vai do garoto propaganda, ao tema de peça teatral, do 

famoso antropólogo, ao simples e querido Ojuobá, do renomado e laureado “patrimônio da 

Pátria” (T.M., p. 101), ao enredo de escola de samba, neste último caso, antecipando na própria 

história as relações intersemióticas, as “astúcias” (CERTEAU, 1998) que ela prenuncia em 

relação às posteriores reapropriações pelos sistemas carnavalescos.   
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Destarte, por intermédio de Pedro Archanjo, é como se o autor não se limitasse a nos 

comunicar a história do bedel da Faculdade de Medicina e escritor autodidata, mas também e, 

sobretudo, procurasse responder “o quê” e “como” novos agentes mediadores tornaram-se 

produtores e consumidores de sua mensagem, assumido posicionamentos estratégicos ou táticos 

na configuração do que se pretende transmitir.  

Quinto: a partir dessa engrenagem habilmente montada por Amado, o leitor pode 

perceber que o autor não nos dá Pedro Archanjo facilmente, posto que toda caracterização da 

personagem alcança o leitor através dos filtros perceptivos de vários intermediários que, de 

alguma forma, pluralizam, recortam, limitam e/ou expandem, a composição archanjiana, haja 

vista os postulados de transmissão por eles assumidos. 

Sexto: essa espécie de “consciência” apresentada em Tenda dos milagres, faz o texto 

literário descobrir-se enquanto espaço para, numa relação metalinguística, voltar-se à própria 

condição polissistemística que o sustenta e o mantém. Nessa medida, quando romance esmiúça 

as estratégias dos poderes públicos instituídos, através das apropriações archanjianas realizadas  

principalmente pela e academia, pela imprensa jornalística, pela publicidade – em cujo cerne 

percebe-se a tentativa de “comunicar” e “comercializar” a figura archanjiana transportando-a 

de acordo com as exigências mercadológicas e com os padrões vigentes de então – demonstra 

que esses organismos institucionais tentam erigir o monumento archanjiano em sintonia com 

os padrões operacionalizáveis de cada médium, entendido aqui, como o conjunto ancorado no 

procedimento semiótico, na técnica, no suporte e no dispositivo de difusão. Como 

consequência, os artigos, os seminários, os livros, a peça teatral e as conferências acadêmicas 

construídas dos vestígios-repertórios do protagonista, são as materializações operacionalizadas 

por essas empresas com fulcro em perenizá-lo segundo cada logística, e de acordo com a opção 

pragmática que as linguagens canonizadas pretendem revelar. Estrategicamente montando um 

Archanjo que responde aos padrões dominantes de então.   

Sétimo: num prisma diverso, ao trabalhar as linhas de fuga pelas quais a mensagem 

archanjiana é transmitidas, deixando de lado os espaço e as organizações canonizadas nas partes 

centrais da semiosfera e optando pelos usos que fazem dessa mensagem as esferas periféricas 

e populares, o texto demonstra outras possíveis realizações a partir dos vestígios/repertórios de 

Pedro Archanjo, principalmente quando dele é recuperado seu traço de Ojuobá, de “pai do 

povo”, de grande articulador do carnaval, de defensor dos fazeres e usos dos mais fraco. 

Oitavo: interessante ainda perceber como a laboriosidade estética de Amado imprime 

certa circularidade a própria obra erigindo nelas uma série de estratos em sua potencialidade de 

se interconectarem e se reapropriarem uns dos outros.  
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Nono:sinalizamos aqui que essa reapropriação astuciosa dos consumidores, mesmo 

estando imersos nas redes e mediações das instituições, antecipam e, ao mesmo tempo 

garantem, a reapropriação do “próprio” literário para os desfiles carnavalescos de escola de 

samba, consoante ratificam o quantitativo dessas realizações que se utilizam da visibilidade 

amadiana e da projeção por ele alcançada, para transmitirem “astuciosamente” Tenda dos 

milagres à sintaxe carnavalesca. 

Logo, ao relatar as astúcias de Pedro Archanjo e seus pares, as táticas dos consumidores 

que desenvolvem uma espécie de “caça não autorizada” nos sobejos dos produtos elitizados, no 

caso o texto literário, a obra vem a ser a um só tempo esse espaço percorrido de modo diferente, 

através de táticas e das astúcias daqueles que dela se apropriam e a reconvertem, de um modo 

inesperado, instrumentalizando-a num outro tempo e numa outra lógica. Fazendo, por fim, o 

texto literário, como mensagem em trânsito, “desfilar” por outros suportes, dispositivos, enfim, 

por outras tantas maneiras de “fazer com” inesperadas produções e recepção.  

Conforme observamos, o texto nos mostra que as mediações transmissivas de Pedro 

Archanjo, acionadas pela instituição especializada, partem logicamente da existência e 

conhecimento dos livros escritos pelo protagonista, descobertos por D. Levenson, em “pesquisa 

recente sobre a vida dos povos tropicais”, na biblioteca da Columbia University. Dessa 

informação em diante, ao leitor é prestado o esclarecimento da rede de relações tecidas por 

D.Levenson, e seus pares, mais, sobretudo pela atividade mediadora assumida pelo grande 

transmissor do texto: seu personagem principal Pedro Archanjo que, conforme salientamos, 

associado à logística de muitos mediadores, consegue imprimir exemplares de suas ideias 

transformadas em livros sinalizados na obra como os suportes necessários ao ingresso de sua 

fala na organização acadêmica. 

Por tal viés, a narrativa se mostra propícia a refletir sobre ações políticas assumidas pelo 

próprio Archanjo arregimentando táticas para cumprir, satisfatoriamente a sua missão de 

transmissor, não eximindo-se de adequar a sua fala anticonvencional aos vetores específicos do 

universo acadêmico, aos repertórios, suportes e dispositivos de divulgação, pondo pois em 

primeiríssimo plano as astúcias mediadoras pelas quais as obras carecem transitar para 

ganharem projeção, ou não.  

O romance Tenda dos milagres, entre muitas questões pertinentes, valida essa leitura 

situada na observação das opções mediadoras utilizadas para se transmitir um bem cultural 

através do tempo, do espaço, com o aporte de sistemas de linguagem e de médiuns diversos.  

Ao passo que a transmissão é configurada por uma rede de mediadores – coletivizada 

em instituições demarcadas – ela tende a operar com a finalidade de manutenção do status quo 
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e em consonância com a gramática própria de seu sistema. Todavia, de acordo com o que 

discutimos, o modo de apreensão dessas mensagens, pelo prisma de quem não as produz, mas 

que de quem as consome, normalmente distancia-se da previsibilidade pretendida pelas 

organizações e forças materiais produtoras. 

Esses movimentos executados em particular pelo sistema carnavalesco não são 

negligenciados na configuração de Tenda dos milagres porquanto o próprio texto ofereça ao 

leitor os detalhes contextuais, em cujo bojo se percebe a modificação do carnaval brasileiro 

entre o final do século dezenove até a segunda metade do século vinte, de maneira que é 

possível, através dos passos de Archanjo observar não somente os embates das teorias 

positivista, o contraponto à mestiçagem, mas ainda, a mudança de um carnaval elitizado, o 

chamado Grande Carnaval, para o carnaval popular e de rua pelo qual Pedro Archanjo pode 

transitar de transmissor a transmitido, em múltiplos momentos de reconfiguração.  
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http://www.teledramaturgia.com.br/tele/tenda.asp>. Acesso em 27.05.2013. 

Teledramaturgia – Tereza Batista (1992) – Disponível em: < 

http://www.teledramaturgia.com.br/tele/tereza.asp>. Acesso e, 27.05.2013.  

LIESA – LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA  

http://liesa.globo.com/ 

LIERJ – LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO RIO DE JANEIRO. 

http://lierj.com.br/ 

AESCRJ – ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

http://aescrj.com.br/cgi-sys/suspendedpage.cgi 

G.R.E.S. ESTÁCIO DE SÁ – Rio de Janeiro 

http://www.gresestaciodesa.com.br/index.php?Escolha=0&SubEsco=0 

S.R.E.S. LINS IMPERIAL – Rio de Janeiro  

http://www.linsimperial.com/ 

G.R.E.S. ACADÊMICOS DE SANTA CRUZ – Rio de Janeiro 

http://www.academicosdesantacruz.com/s08/ 

G.R.E.S. IMPÉRIO SERRANO – Rio de Janeiro 

http://www.gresimperioserrano.com/ 

G.R.E.S. ARRASTÃO DE CASCADURA – Rio de Janeiro 

http://arrastaodecascadura.no.comunidades.net/index.php 

G.R.E.S. DIFÍCIL É O NOME – Rio de Janeiro 

http://gresdificileonome.blogspot.com.br/ 

G.R.E.S. ENGENHO DA RAINHA – Rio de Janeiro 

http://www.acadengenhodarainha.no.comunidades.net/ 

G.R.E.S. IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE – Rio de Janeiro 

http://www.imperatrizleopoldinense.com.br/#!/ 

ACADEMIA DO SAMBA  

http://www.academiadosamba.com.br/ 

LIGASP – LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DE SÃO PAULO 

http://www.teledramaturgia.com.br/tele/tenda.asp
http://www.teledramaturgia.com.br/tele/tereza.asp
http://liesa.globo.com/
http://lierj.com.br/
http://aescrj.com.br/cgi-sys/suspendedpage.cgi
http://www.gresestaciodesa.com.br/index.php?Escolha=0&SubEsco=0
http://www.linsimperial.com/
http://www.academicosdesantacruz.com/s08/
http://www.gresimperioserrano.com/
http://arrastaodecascadura.no.comunidades.net/index.php
http://gresdificileonome.blogspot.com.br/
http://www.acadengenhodarainha.no.comunidades.net/
http://www.imperatrizleopoldinense.com.br/#!/
http://www.academiadosamba.com.br/
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http://www.ligasp.com.br/a-liga/ 

ASSOCIAÇÃO DOS AMANTES DO SAMBA PAULISTA 

http://www.sasp.com.br/ 

ROTA DO SAMBA  

http://www.rotadosamba.com/ 

PORTAL DO CARNAVAL DE SÃO PAULO 

http://www.ocarnavaldesaopaulo.com.br/ 

UESP – UNIÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA PAULISTANAS. 

https://pt-br.facebook.com/uespUniaoDasEscolasDeSambaPaulistanas 

G.R.E.S. ÁGUIA DE OURO – São Paulo 

http://www.aguiadeouro.com.br/aguia-ficha.asp 

G.R.E.S. ACADÊMICOS DO TATUAPÉ – São Paulo 

http://www.academicosdotatuape.com.br/ 

G.R.E.S VAI-VAI – São Paulo 

http://www.vaivai.com.br/index.asp 

G.R.E.S. UNIDOS DE VILA MARIA – São Paulo 

http://www.unidosdevilamaria.com.br/ 

G.R.E.S. UNIDOS DE SÃO MIGUEL – São Paulo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/GRCES_Unidos_de_S%C3%A3o_Miguel 

G.R.C.E.S. VALENÇA DE PERUS – São Paulo 

http://valencadeperus.com.br/index.php 

G.R.E.S. MOCIDADE ALEGRE – São Paulo 

http://www.mocidadealegre.com.br/ 

http://www.ligasp.com.br/a-liga/
http://www.sasp.com.br/
http://www.rotadosamba.com/
http://www.ocarnavaldesaopaulo.com.br/
https://pt-br.facebook.com/uespUniaoDasEscolasDeSambaPaulistanas
http://www.aguiadeouro.com.br/aguia-ficha.asp
http://www.academicosdotatuape.com.br/
http://www.vaivai.com.br/index.asp
http://www.unidosdevilamaria.com.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/GRCES_Unidos_de_S%C3%A3o_Miguel
http://valencadeperus.com.br/index.php
http://www.mocidadealegre.com.br/
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APÊNDICE A: 

TRANSPOSIÇÕES INTERSEMIÓTICAS  

ROMANCES JORGE AMADO 

 

 

 

 Quadro 05: Tradução Intersemiótica O país do carnaval (1931) 

 ANO TITULO LOCALIDADE AUTOR/TRADUTOR 

Tema de 

carnaval 

1985 O país do carnaval Salvador Bahiatursa 

01 transposição 

 

 

 

 

Quadro 06: Tradução Intersemiótica Jubiabá (1935) 

MÉDIUM ANO TITULO LOCALIDADE AUTOR/TRADUTOR 

Novela 

radiofônica 

1946 Jubiabá São Paulo Rádio São Paulo 

Teatro 1961 Jubiabá Rio de Janeiro Roberto A. Correia 

Teatro 1970 Jubiabá Rio de Janeiro Miroel Silveira 

Cinema 1987 Jubiabá Rio de Janeiro Nelson Pereira dos Santos 

HQ S/d Jubiabá Rio de Janeiro Editora Brasil-América 

05 transposições 

 

 

 

Quadro 07: Tradução Intersemiótica Mar Morto (1936) 

MÉDIUM ANO TÍTULO LOCALIDAD

E 

AUTOR/TRADUTO

R 

Novela 

radiofônica 

1941 Mar morto* Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 

Novela 

radiofônica 

1941 Mar muerto Buenos Aires Rádio El Mundo 

Novela 

radiofônica 

1945 Mar morto São Paulo Rádio São Paulo 

Música 1947 É doce Morrer no mar Rio de Janeiro Dorival Caymmi 

Novela 

teleficcional 

2001 Porto dos Milagres** Rio de Janeiro Aguinaldo Silva e 

Ricardo Linhares 

05 Transposições 

*Mar morto (1936), cronologicamente, o primeiro texto de Amado traduzido para outra 

semiose. 

**Nessa transposição ainda foi utilizado como texto fonte a obra A descoberta da 

América pelos turcos 
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Quadro 08: Tradução Intersemiótica de Capitães da Areia (1937) 

MÉDIUM ANO  TÍTULO LOCALIDADE AUTOR/TRADUTOR 

Teatro 1958 Capitães da Areia Salvador Padre Válter Francisco 

Cinema 1971 Capitães da Areia Estados Unidos Hal Bertlet 

Teatro 1974 Die Herren ds 

Stranders 

Berlim Oriental Frieddrich Gerlach 

Minissérie 1989 Capitães da Areia São Paulo Antônio Carlos Fontoura, 

José Loureiro e Marcos 

Lazzarini 

Cinema 2011 Capitães da Areia Rio de Janeiro Cecília Amado e 

Bernardo Stroppiano 

Desfile 

carnavalesco 

2012 Jorge, Amado, 

Jorge 

Rio de Janeiro G.R.E.S. IMPERATRIZ 

LEOPOLDINENSE 

06 transposições 

01 DESFILE CARNAVALESCO 

 

 

 

Quadro 09: Tradução Intersemiótica de Terras do sem fim (1943) 

MÉDIUM ANO TÍTULO LOCALIDADE AUTOR/TRADUTOR 

HQ S/d Terras do sem fim Rio de Janeiro Editora Brasil-América 

Música S/d Motivos 

compostos para 

Terra do sem fim 

Rio de Janeiro Dorival Caymmi 

Novela 

radiofônica 

1945 Terras do sem fim São Paulo Rádio São Paulo 

Teatro 1947 Terras do sem fim Rio de Janeiro Graça Melo 

Cinema 1948 Terra Violenta Rio de Janeiro Atlântida 

Novela 

radiofônica 

1950 Terre Violente Paris Claude Armand-Masson 

Novela 

teleficcional 

1966 Terras do sem fim Rio de Janeiro TV Tupi 

Novela 

teleficcional 

1982 Terras do sem fim 

** 

Rio de Janeiro TV Globo 

08 transposições 

** Nessa transposição também serviram de fonte as obras Cacau e São Jorge dos Ilhéus 

  

 

 

Quadro 10: Tradução Intersemiótica de São Jorge dos Ilhéus (1944) 

MÉDIUM ANO TÍTULO LOCALIDADE AUTOR/TRADUTOR 

HQ S/d São Jorge dos 

Ilhéus 

Rio de Janeiro Editora Brasil-américa 
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Novela 

Radiofônica 

1946 São Jorge dos 

Ilhéus 

São Paulo Rádio São Paulo 

02 transposições 

 

 

 

Quadro 11: Tradução Intersemiótica de Seara Vermelha 

MÉDIUM ANO TÍTULO LOCALIDADE AUTOR/TRADUTOR 

Cinema 1963 Seara vermelha São Paulo Proa Filme 

Música 1963 Motivos para Seara 

Vermelha 

São Paulo João Gilberto 

02 transposições 

 

 

 

Quadro 12: Tradução Intersemiótica Gabriela, cravo e canela (1958) 

MÉDIUM ANO TÍTULO LOCALIDADE AUTOR/TRADUTOR 

Música S/d Grabriela, cravo e 

canela 

Não consta Oporto Symphony 

Orchestra 

Cinema 1960 Gabriela, cravo e 

canela 

Estados Unidos Metro Goldwin Mayer 

Música 1960 Grabriela, cravo e 

canela 

Rio de Janeiro Dorival Caymmi 

Novela 

teleficção 

1961 Gabriela, cravo e 

canela 

São Paulo TV TUPI 

Desfile 

carnavalesco 

1969 Gabriela, cravo e 

canela* 

Rio de Janeiro G.R.E.S. UNIDOS DE 

SÃO CARLOS 

Novela 

teleficcional 

1975 Gabriela Rio de Janeiro Rede Globo 

Fotonovela 1975 Gabriela Rio de Janeiro Revista Amiga 

HQ 1975 Gabriela, cravo e 

canela 

Rio de Janeiro Editora Monumental 

HQ 1975 Gabriela Rio de Janeiro Edição EBAL 

Música 1975 Gabriela Rio de Janeiro Dorival Caymmi e Gal 

Costa 

Tema de 

carnaval 

1989 Gabriela Salvador Bahiatursa 

Desfile 

carnavalesco 

2005 Jorge Amado e 

Suas Quatro 

Mulheres** 

Rio de Janeiro G.R.C.E.S VALENÇA 

DE PERUS 

Novela 

teleficcional 

2012 Gabriela Rio de Janeiro Rede Globo 

13 transposições 

02 DESFILES CARNAVALESCOS 
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*Esse desfile é o marco inicial das transposições de Jorge Amado para o sistema escola de 

samba. 

**Tal desfile contou como texto fonte as obras Gabriela, Tieta, Tereza Batista e Dona Flor 

 

 

 

Quadro 13: Tradução Intersemiótica de A morte e a morte de Quincas Berro d’ Água 

MÉDIUM ANO TÍTULO LOCALIDADE AUTOR/TRADUTOR 

Novela 

teleficcional 

1968 Quincas Berro 

Dágua 

São Paulo TV TUPI 

Teatro 1976 Quincas Berro 

d´Água 

Salvador Roberto Santana 

Produções 

Minissérie 1978 As Mortes de 

Quincas Berro 

Dágua 

Rio de Janeiro Rede Globo 

Cinema 2010 Quincas Berro 

Dágua 

Rio de Janeiro Sérgio Machado 

04 transposições 

 

 

 

Quadro 14: Tradução Intersemiótica Os pastores da noite (1964) 

MÉDIUM ANO TÍTULO LOCALIDADE AUTOR/TRADUTOR 

Cinema 1975 Os pastores da 

noite/ Otália da 

Bahia 

Salvador Marcel Camus 

Música 1975 Otália da Bahia Não consta Antônio Carlos e Jocáfi. 

Desfile 

carnavalesco 

1978 Pastores da noite Salvador GRÊMIO 

RECREATIVO ESCOLA 

IMPÉRIO DO SAMBA 

Minissérie 2002 Brava Gente: 

Os pastores da 

noite 

Rio de Janeiro Rede Globo  

04 transposições 

01 DESFILE CARNAVALESCO 

 

 

 

Quadro 15: Tradução Intersemiótica de Dona Flor e seus dois maridos (1966) 

MÉDIUM ANO Título LOCALIDADE AUTOR/TRADUTOR 

Desfile 

carnavalesco 

1975 Dona Flor e seus 

dois maridos 

Rio de Janeiro S. R. E. S. LINS 

IMPERIAL 

Cinema 1976 Dona Flor e seus 

dois maridos 

Rio de Janeiro Luís Carlos Barreto 
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Música 1976 Motivos para o 

filme Dona Flor e 

seus dois maridos 

 Rio de Janeiro Chico Buarque 

Teatro 1979 Sarava Nova York Mitch Lee 

Minissérie 1998 Dona Flor e seus 

dois maridos 

Rio de Janeiro Rede Globo 

Teatro 2008 Dona Flor e seus 

dois maridos 

Rio de Janeiro e 

outras 

Marcelo Farias e Pedro 

Vasconcelos.  

06 transposições 

01 DESFILE CARNAVALESCO 

 

 

 

Quadro 16: Tradução Intersemiótica de Tenda dos milagres (1969) 

MÉDIUM ANO TÍTULO LOCALIDADE AUTOR/TRADUTOR 

Cinema 1977 Tenda dos milagres Salvador Nelson Pereira dos 

Santos / Regina Filmes 

Música 1977 Composições para o 

filme 

Rio de Janeiro Gilberto Gil e outros 

Minissérie 1985 Tenda dos milagres Rio de Janeiro Rede Globo 

Música 1985 Composição de trilha 

sonora para a 

minissérie 

Rio de Janeiro Caetano Veloso e outros 

Desfile 

carnavalesco 

S/d Tenda dos 

Milagres/Homenagem 

a Jorge Amado 

Salvador BLOCO 

CARNAVALESCO K-

TE-ESPERO 

Desfile 

carnavalesco 

1975 Bahia de São 

Salvador, Tenda dos 

Milagres 

Rio de Janeiro G.R.E.S. 

ACADÊMICOS DE 

SANTA CRUZ 

Desfile 

carnavalesco 

1982 A Tenda dos Milagres São Paulo G. R. E. S. 

ACADÊMICOS DO 

TATUAPÉ 

Desfile 

carnavalesco 

1987 Tenda dos Milagres- 

Pedro Archanjo, 

Ojuobá 

Rio de Janeiro S. R. E. S. LINS 

IMPERIAL 

Desfile 

carnavalesco 

1997 Oju-Obá: os olhos do 

rei 

Rio de Janeiro G.R.E.S ARRASTÃO 

DE CASCADURA 

Desfile 

carnavalesco 

2012 No Céu, os Olhos do 

Rei, Na Terra, a 

Morada dos Milagres, 

No Coração, Um Obá 

Muito Amado 

São Paulo  G.R.E.S. MOCIDADE 

ALEGRE 

10 transposições 

06 DESFILES CARNAVALESCOS 
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Quadro 17: Tradução Intersemiótica Tereza Batista, cansada de guerra (1972) 

MÉDIUM ANO TÍTULO LOCALIDADE AUTOR/TRADUTOR 

Música 1972 Tereza Batista, 

cansada de guerra 

Salvador Dorival Caymmi 

Minissérie 1992 Tereza Batista, 

cansada de guerra 

Rio de Janeiro Rede Globo 

02 transposições 

 

 

 

Quadro 18: Tradução Intersemiótica Tieta do Agreste (1977) 

MÉDIUM ANO TÍTULO LOCALIDADE AUTOR/TRADUTOR 

Desfile 

carnavalesco 

1979 Do pais do 

carnaval a Tieta 

do Agreste***** 

Rio de Janeiro G.R.E.S. SOUZA 

SOARES 

Novela 

teleficcional 

1989 Tieta Rio de Janeiro Rede Globo 

Cinema 1996 Tieta do 

Agreste**** 

Rio de Janeiro Cacá Diegues / Colúmbia 

Pictures 

Dida Escola 

de música 

1997 A luz de Tieta Salvador Apoio FCJM 

Desfile 

carnavalesco 

1997 Tieta – eta 

carnaval porreta 

Salvador BLOCO OS AMADOS 

AMIGOS DE JORGE 

05 transposições 

02 DESFILES CARNAVALESCOS 

**** Lina Wertmüller, cineasta italiana, adquiriu os direitos para o cinema de Tieta do 

Agreste, logo após a sua publicação na Itália, em 1982. Amiga íntima de Jorge Amado, Lina 

convidou Sophia Loren para estrelar o filme, que tinha Claudia no papel da protagonista na 

sua fase adolescente. Tal projeto não fora concluído.  

***** Conforme depreende-se do enredo, o desfile reporta-se, cronologicamente, à totalidade 

das obras de Jorge Amado com ênfase em O país do carnaval e Tieta 

 

 

 

Quadro 19: Tradução Intersemiótica Tocaia Grande (1984) 

MÉDIUM ANO TÍTULO LOCALIDADE AUTOR/TRADUTOR 

Novela 

teleficcional 

1995 Tocaia grande Rio de Janeiro TV Manchete 

01 transposição 

 

 

 

Quadro 20:Tradução Intersemiótica O sumiço da santa (1988) 

MÉDIUM ANO TÍTULO LOCALIDADE AUTOR/TRADUTOR 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lina_Wertm%C3%BCller
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Teatro 2012 O sumiço da 

santa 

Salvador  Janela do Mundo e da 

Multi Planejamento 

Cultural 

01 transposição 

 

 

 

Quadro 21: Tradução Intersemiótica O milagre dos pássaros (1997) 

MÉDIUM ANO TÍTULO LOCALIDADE AUTOR/TRADUTOR 

Teleficção 2012 O milagre dos 

pássaros 

São Paulo  Record/ Contém 

Conteúdo 

01 transposição 
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APÊNDICE B 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO G.R.E.S MOCIDADE ALEGRE  
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ANEXO 01 

 

 

Carnaval de 1969 – Rio de Janeiro 

G.R.E.S. UNIDOS DE SÃO CARLOS – ATUAL ESTÁCIO DE SÁ 

ENREDO: GABRIELA, CRAVO E CANELA 

DADOS GERAIS  

Resultado  

6ª colocada no Grupo 1 (AESEG e CBES) com 101 pontos 

Data, Local e Ordem de Desfile  

6ª Escola de 16/02/69, Domingo 

Candelária 

SAMBA DE ENREDO 

Autor(es)  

Sidney da Conceição, Velha e Geninho 

Puxador(es)  

N/D 

Foi na Bahia 

Na cidade de Ilhéus 

Que surgiu um grupo de sertanejos 

Fugindo da seca do sertão 

Junto estava Gabriela 

Maltrapilha com uma trouxa na mão 

E a poeira escondendo 

Todo o seu encanto e sedução 

Nacib ao contratá-la não esperava 

Que ela fosse tão bela 

E a retirante sertaneja 

Tivesse as mãos tão divinas e habilidosas 

Nos saborosos quitutes da Bahia 

Nacib exclamou com tanta beleza que via 

Tão bela, ô tão bela 

O cheiro de cravo e a cor de canela 

Ele se apaixonou 

E com ela se casou 

Gabriela moça pobre do sertão 

Gostava de cantiga de roda 

E de dançar com os pé no chão 

Festejava o ano novo 

No salão mais rico de Ilhéus 

Quando passou a "Pastorinha" 

Festejando reisado a cantar 

Gabriela abandonou luxo e riqueza 

Saiu correndo, pegou o estandarte e foi pular 

Toda aquela gente importante 

Foi para a rua com ela festejar 

Mais uma vez a mulata 

Demonstrando seu valor 

Uniu pobres e ricos 
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Com a força do amor 

Toda a cidade de Ilhéus 

Comentava o idílio de Gabriela 

Mas Nacib compreendeu 

Que ela era uma flor 

Nasceu para enfeitar a vida 

De prazeres e de amor 

 

Fonte: G.R.E.S. ESTÁCIO DE SÁ – Rio de Janeiro. 

http://www.gresestaciodesa.com.br/index.php?Escolh

a=0&SubEsco=0 

http://www.gresestaciodesa.com.br/index.php?Escolha=0&SubEsco=0
http://www.gresestaciodesa.com.br/index.php?Escolha=0&SubEsco=0


311 

 

ANEXO 02 
 
 

Carnaval de 1973 – Rio de Janeiro 

S.R.E.S. LINS IMPERIAL: 

Enredo: BAHIA DE JORGE AMADO 

DADOS GERAIS  

 

 

Resultado  

3ª colocada no Grupo 2 (AESEG e CBES) com 52 pontos 

Data, Local e Ordem de Desfile  

6ª Escola de 04/03/73, Domingo 

Av. Presidente Antônio Carlos 

Autor(es) do Enredo  

José Felix 

Carnavalesco(s)  

José Félix 

Presidente  

Ivo Paes de Aguiar 

SAMBA DE ENREDO 

Autor(es)  

João Francisco, Djalma e Arlindo 

Puxador(es)  

N/D 

Bahia moderna e lendária Bahia, 

Do petróleo e da magia, 

Do cacau e de riquezas mil 

Teus segredos, tua história 

É um motivo de glória 

Do meu querido Brasil ô ô 

Mãe feliz de um escritor 

Que retrata o teu valor 

Bahia tradicional 

 

Me refiro a Jorge Amado 

O teu filho consagrado 

Um nome internacional 

 

Tem capoeira, tem berimbau 

Alegria do afoxé 

E a puxada do xaréu É 

Tem caruru, tem ximxim e acarajé 
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Bahia da romaria, Bahia do lava-pé 

No candomblé 

Todo mundo vai girar 

Girou É 

Girou A 

Salve a Bahia e seus orixás 

SINOPSE DO ENREDO 

 

Os negros trouxeram da África seus ritmos bárbaros. E seus orixás. E a música e a magia 

se derramaram sobre a Bahia. E por isso que, até hoje, nas noites baianas, o bum-qui-ti-bum dos 

atabaques e o ritual dos candomblés enfeitiçam a todos, que ninguém pode escapar ao ritmo 

alucinante e ao poder dos orixás. Orixás que coexistem pacificamente, porém, no sincretismo 

religioso que transcende a qualquer lógica, com os santos do ritual católico, no chamado milagre 

baiano. E por isso que também os sambistas cantaram um dia: 

 

"A Bahia da magia 

dos feitiços e da fé 

Bahia que tem tanta igreja 

e tem tanto candomblé..." 

 

Na verdade, onde pode haver outro lugar no mundo em que os santos da igreja e orixás de 

candomblés se deem tão bem, a ponto de, na colina sagrada, o Senhor do Bonfim dos católicos e 

o Oxalá dos terreiros receberam a mesma romaria e a mesma adoração, que, para o bom baiano, 

tanto faz dizer um nome ou outro, que são tudo uma só entidade? E Santa Bárbara que também é 

Yansan, e São Jorge que também é Oxóssi, e o diabo que pode ser exu, se bem que os entendidos 

em candomblé digam que a identificação não é tão perfeita como nos orixás, sendo exu, 

essencialmente, mais um intermediário entre os homens e os deuses, uma espécie de mensageiro 

dos orixás, e não uma entidade basicamente maligna. Pode servir ao bem e ao mal, um dualismo 

que o satã dos católicos não consegue atingir. 

E por isso que na hora dos grandes perigos da vida, dos grandes medos, dos chamados 

momentos negros, situações críticas, o baiano invoca indistintamente a Nossa Senhora ou a 

Yemanjá, a rainha das águas. Que chama por Jesus como se vale de Ogum, ou de Omulu, ou de 

Oxumaré. 

Bahia da magia e da música, fábrica dos sonhos e do ritmo do Brasil. Lugar encantado onde 

nasceu o feitiço tropical, o samba e o batuque. O poeta cantou um dia: "Pois o samba nasceu foi 

na Bahia..." O samba só? A imaginação do povo vai além, muito além, ao cantar também pela voz 

do sambista, que "Cristo nasceu na Bahia", contrariando a História e as escrituras, mas acertando 

dentro de uma lógica toda especial, a lógica mágica! 
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BAHIA QUE FORNECE O MAIOR MANANCIAL PARA A MÚSICA POPULAR BRASILEIRA: "BAHIA, OI 

BAHIA, TERRA QUE CRISTO CRIOU E O SENHOR DO BONFIM ADOTOU..." 

 

"FOI DA BAHIA DAS IGREJAS TODAS DE OURO..." 

 

"NA BAHIA O NEGO MACUMBA NOITE E DIA, FAZENDO MUAMBA, TIRANDO QUEBRANTO DAS 

FILHAS DE SANTO, TERRA DE CRENÇA, LÁ NASCEU A ESPERANÇA, E UMA FÉ TÃO GRANDE ASSIM 

FEZ MORADA NO BONFIM..." 

 

ENREDO  

Vamos além do sambista: "fé tão grande assim que fez morada no Bonfim. E no coração 

de todo brasileiro: "Pois baiano nasceu encantado..." 

"Vem, a Bahia te espera..." Jorge Amado faz esse apelo no seu livro "Bahia de todos os 

santos", e se oferece como guia para a iniciação nesse território encantado. "A Bahia te espera e 

eu serei teu guia pelas suas ruas e pelos seus mistérios. Teus olhos se encherão de pitoresco, teus 

ouvidos ouvirão histórias que só os baianos sabem contar, teus pés pisarão sobre os mármores das 

igrejas, tuas mãos tocarão o ouro de São Francisco, teu coração pulsará mais rápido ao bater dos 

atabaques". Herivelto confirmou esse apelo no samba-exaltação: "Para te buscar, nossos saveiros 

já partiram para o mar, se tu vieres, verás nos meus braços a festa de Yemanjá.  

Vem, vem em busca da Bahia, cidade da Tentação, onde o meu feitiço impera, vem, se me 

trazes o teu coração, vem, a Bahia te espera..." 

Te espera sim, meu bom, com o som dos atabaques batendo na noite de mistério muito, 

com o dengue de suas mulatas, rebolando desde remotas batucadas, com o fogo da pimenta de seus 

acarajés e abarás, com os presentes para os orixás, com o ouro das suas igrejas e a palha dos 

terreiros de seus candomblés. 

Território encantado, cidade da tentação: sim, mas o que é que a Bahia tem mais, afinal? 

Tem tanto mais, meu bom, que enumerar tudo seria impossível. 

Mas vamos às principais festas do ano: como diz bem Jorge Amado, são muitas as festas 

populares da Bahia, festas religiosas, católicas, negras ou misturadas, festas de rua e festas 

patrióticas. 

Nos interessam especialmente as festas de sentido religioso. 

Comecemos com a festa de Bom Jesus dos Navegantes, que pode ser também uma das 

festas de Yemanjá, pois, no sincretismo religioso afro-baiano, essa deusa negra é, entre outros 

santos, Bom Jesus dos Navegantes. Realiza-se a primeiro de janeiro. Na véspera, 31 de dezembro, 

a imagem de Bom Jesus dos Navegantes é trazida da igreja da Boa Viagem, em ltapagipe, por mar, 

com grande e belo acompanhamento de saveiros, barcaças, canoas e até pequenos navios da 

Companhia Baiana, para o cais Cairu, em frente ao mercado popular. E levada para a igreja da 

Conceição da Praia, onde passa a noite. No dia seguinte, volta para a Boa Viagem, novamente por 

mar, numa das procissões marítimas mais belas que se possa imaginar. 
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Mas quem melhor captou o sentido dessa grande festa foi Caymmi, o cantor da Bahia, 

quando assim a descreveu: "Cem barquinhos brancos, nas ondas do mar, uma galeota, a Jesus 

levar...  

Meu Senhor dos navegantes venha me valer... A Conceição da Praia tava embandeirada, de tudo 

quanto é canto, minha gente vem, de toda parte chega um baticum de samba, batuque, capoeira e 

também candomblé, o sol está queimando, mas ninguém da fé: ai meu Senhor dos Navegantes 

venha me valer..." 

Cinco de janeiro é o dia do reisado: a homenagem aos reis magos. Na Lapinha desfilam os 

ternos e nessas noites são armadas barracas no largo. Ternos que têm nomes tão sugestivos: 

"Sol do Oriente", "Bonina", "Estrela D'Alva". 

No mês de janeiro ainda, em data móvel, tem-se a semana do Bonfim, com a tradicional 

lavagem da igreja, que já deu muita confusão entre autoridades eclesiásticas e o povo. Houve 

tempo mesmo em que a igreja chegou a proibir a lavagem no interior do templo: hoje é feita nas 

escadarias, constituindo-se assim mais numa cerimônia simbólica. Ligada ainda aos festejos do 

Bonfim, está a festa da Ribeira, numa segunda-feira, também em janeiro. 

Fevereiro abre com a grande festa de Yemanjá, a dois deste mês. E a festa de Janaína, ou 

Aioká, ou Senhora que é das águas, a rainha do mar. Festa essencialmente dos pescadores: 

"Senhora que é das águas, tome conta do meu filho que eu também já fui do mar, hoje estou velho 

acabado, nem no remo eu sei pegar, tome conta do meu filho, que eu também já fui do mar..." 

 

"Minha sereia, rainha do mar, o canto dela faz admirar... Minha sereia é moça bonita, nas ondas 

do mar, aonde ela habita..." 

"Dia dois de fevereiro, dia de festa no mar, eu quero ser o primeiro a salvar Yemanjá..." 

Salvar Yemanjá! Só o verbo já diz tudo: dar salvas à deusa que há de proteger os pescadores dos 

perigos do mar. "Afinal, que o dia dela chegou..." E é a festa de mar que rivaliza, em beleza, com 

a do Senhor dos Navegantes. Com uma diferença dentro do sincretismo religioso da Bahia: a festa 

do Senhor dos Navegantes é de mais sentido católico, ao passo que a de Yemanjá é exclusivamente 

dos rituais negros. 

Ainda em fevereiro, a festa da Senhora de Santana, no primeiro domingo depois da festa 

de Yemanjá. Inicia-se com um banho a fantasia, pela manhã, na praia. À tarde, surgem os bandos 

carnavalescos pelas ruas dos bairros e, à noite, há uma batalha de confetes, além de danças em 

casas particulares. E já é uma festa ligada ao ciclo do carnaval, a primeira delas, talvez. 

Das festas móveis, o carnaval da Bahia é o mais animado do Brasil, depois do carioca. Com 

traços muito característicos, porém: o trio elétrico, por exemplo, imortalizado por Caetano Veloso 

no frevo famoso: "Atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu..." E a diferença regional: 

bloco dos sujos, na Bahia, é bloco dos caretas. 

Voltando ao trio elétrico: é um "trio" especial, com mais de dez figurantes só no primeiro 

ano em que saiu é que foi trio de "três", mesmo, em cima de um caminhão que corre toda a cidade, 

em marcha lenta, que dá para o povo acompanhar freneticamente pelas ruas. 
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Em junho, a tradição católica impera, é a festa de São João, com os rituais tão antigos de 

acordar o santo (menino João acordou, todo o céu se iluminou...) Fogueiras se acendem em toda 

parte, principalmente no interior, onde a tradição é mantida com mais rigor. "Meu São João, escuta 

o meu pedido, São João, não deixa essa fogueira se apagar, dentro da gente, o amor é uma fogueira, 

coração, não deixe que ela pare de queimar..." 

E os comes e bebes: o milho assado, a canjica, a pamonha, o jenipapo ajudam a celebrar 

melhor o santo. 

Das festas patrióticas, a única que tem sentido popular mesmo é a do Dois de Julho, data 

da libertação da Bahia. O povo conhece mais como festa do caboclo, porque saem pelas ruas da 

cidade carretas conduzindo as imagens do caboclo e da cabocla, puxadas pelo povo. 

O caboclo e a cabocla simbolizam o povo baiano vitorioso na luta pela sua independência. 

O ponto culminante da festa é a chegada dos caboclos ao Campo-Grande, onde se faz a cerimônia 

cívica. Lembra Jorge Amado, com muita propriedade, que a poesia diz que o sol de dois de julho 

brilha mais que o de primeiro. No entanto, quase sempre chove... 

Setembro é o mês de São Cosme e São Damião, santos católicos que também são deuses 

negros, os populares dois-dois das mães de santo. Cozinham-se em honra deles todas as comidas 

de azeite de dendê, especialmente o efó, o vatapá e o caruru. A grande festa, quando batem todos 

os candomblés da cidade, é a 27 de setembro. 

Mas dezembro é que é, ao lado de janeiro e fevereiro, o quente em matéria de festa popular. 

Pois no dia quatro é a festa de Santa Bárbara, a Yansan dos negros, celebrada no mercado da Baixa 

dos Sapateiros. 

Oito de dezembro é a festa de Conceição da Praia, onde dá muita capoeira e muito 

berimbau, que praticamente vai emendar com as festas de Bom Jesus dos Navegantes, do Bonfim, 

da Ribeira, do Rio Vermelho, numa sucessão alucinante e inesquecível. 

Ainda como cantou o sambista: "Só indo a Bahia pra ver..." 

E o que se vê mais, além de santos e orixás, comes e bebes, sambas e capoeira, berimbau e 

atabaque? 

Ora, meu bom, a Bahia, como se dizia na linguagem pomposa de outrora, despertou para o 

progresso. Cansou de ser apenas a Bahia mágica dos orixás e dos batuques. Ela não deixou, nem 

deixará nunca de ser isso, mas não podia ficar eternamente nessa dimensão. 

Hoje a Bahia industrial, com o Centro Industrial de Aratu e com a Petrobrás coexiste, 

perfeitamente bem - mais um milagre baiano - com a Bahia mágica. Dessa coexistência e dessa 

fusão é que se lança para o futuro essa Bahia que tem tanto santo e tanta riqueza, unindo como em 

nenhum outro lugar as delícias do céu e as delícias da terra. 
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FANTASIAS: 

 

 

1ª Parte: Lenda, Misticismo, Povo. 

 

Os negros trouxeram da África seus ritmos bárbaros e seus orixás. E a música e a magia se 

derramaram sobre a Bahia. E por isso que, nas noites baianas, o bum-qui-ti-bum dos atabaques e 

o ritual dos candomblés enfeitiçam a todos. 

Nos candomblés, as filhas de santo têm vestimentas dos seus respectivos orixás. As filhas 

de Xangô têm vestido em que dominam as cores vermelha e branca e trazem nas mãos um machado 

em forma de "T" as de Oxalá estão vestidas de branco, apoiadas num cajado; as de Ogum vestem 

azul e trazem uma espada na. mão; as de Oxum, amarelo, cor de ouro, e pulseiras e ventarolas de 

latão; as filhas de Oxóssi, de verde e vermelho, carregam uma espingarda, arco e flecha, bichos de 

pena. 

A capoeira de Angola é um folguedo inventado pelos negros no Brasil. O jogo de capoeira 

se faz acompanhado de uma pequena orquestra composta de instrumentos, tais como, berimbau, 

ganzá, agogô e pandeiro. Mestre Pastinha é um crioulo "enxuto", baixinho, irrequieto, com mais 

de oitenta anos e dono da famosa Academia de Capoeira de Angola, homem de assombrosa 

agilidade e de resistência incomum. 

Em frente ao Mercado Modelo, fica o cais dos saveiros. De velas arriadas, os saveiros 

descarregam frutas e verduras, peixes e mariscos. E uma festa de cores e de pitoresco. E o mundo 

do cais, dos marinheiros, dos pescadores, dos vendedores de frutas e de animais. E o mundo das 

baianas com seus manuês e seus beijus, seus torsos de seda e seus panos da costa. 

O pescador da Bahia se basta e ao seu pequeno mundo colorido. O famoso quadro da 

puxada da rede, verdadeiro ritual, obedece a princípios rigorosos e é o ponto culminante de um 

trabalho de meses, durante os quais dezenas de famílias teceram a enorme rede do xaréu. Todos 

usam apenas calção e um chapéu de palha de abas largas. 

Os capitães de areia, molecotes atrevidos de olhar vivo, gesto rápido, ginga de malandros, 

o rosto chupado pela fome, são pequenos vagabundos que vivem pelo areal do cais de Salvador, 

por sobre as pontes, nas portas dos casarões, pedem esmolas, fazem recados, conduzem turistas. 

 

Cuíca de Santo Antônio é um poeta popular. Escreve seus versos, manda imprimi-los, 

desenha ele mesmo os cartazes de propaganda que conduz sob os ombros, vende os folhetos com 

suas poesias e canta os melhores versos para atrair a freguesia. Um poeta que tem grande público. 

É Cuíca quem ilustra os donos de vendolas e barracas, os mestres de saveiros, os 

canoeiros, os vendedores de laranjas e abacaxis, as baianas de tabuleiros. 
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2ª Parte: Festas Populares da Bahia 

 

O ciclo de festas populares da Bahia inicia-se a primeiro de janeiro com a procissão 

marítima de Nosso Senhor dos Navegantes. 

Cinco de janeiro é o dia do reisado: a homenagem aos reis magos. Na Lapinha - bairro da 

Cidade de Salvador - desfilam os ternos de pastorinhas, espécie de autos pastoris, que têm 

sugestivos nomes: "Sol do Oriente", "Bonina", "Estrela D'Alva", reisados e cheganças. Nos 

reisados, os pandeiros arrufam e os chocalhos tinem, quando o cordão dos marujos, conduzindo 

uma âncora, um mastro, anuncia nas ruas a chegança dos Marujos. 

No mês de janeiro, em data móvel, tem-se a semana do Bonfim, com a tradicional lavagem 

da igreja. Abrindo o cortejo, as baianas com seus vestidos ricos, suas rendas e balangandãs. As 

bilhas e as jarras se equilibram milagrosamente nas suas cabeças, fartas de flores. Vêm os carrinhos 

enfeitados de papel de seda recortado, com as cores populares, o azul, o vermelho, o verde, o 

amarelo. Vêm os baleiros com seus ramos de pitangueiras, alegres, cantando suas canções. 

E, enquanto não chegam os aguadeiros, transborda a mais pura alegria que se manifesta nas 

aclamações ao Senhor do Bonfim. 

Fevereiro abre com a grande festa de Yemanjá. Como diz o trovador: "Eu quero ser o 

primeiro a saudar Yemanjá". 

Os pescadores constroem o peji - um peixe de madeira enorme onde são colocados os 

presentes para a mãe-d'água: braçadas de flores, pentes, perfumes, brincos, anéis, sabonetes e pó-

de-arroz, chinelas finas e tudo quanto toca a beleza da mulher, pois Janaína, outro dos nomes da 

deusa do mar, é vaidosa. 

Ainda em fevereiro, a Festa da Senhora de Santana. À tarde, surgem os bandos 

carnavalescos pelas ruas e bairros e, à noite, há uma batalha de confetes. 

O Carnaval da Bahia é um dos mais animados do Brasil. Um de seus traços mais 

característicos é o trio elétrico, onde um grupo de figurantes em cima de um caminhão, corre toda 

a cidade, em marcha lenta, acompanhado freneticamente pelo povo. Pontos altos são o desfile de 

batucada, cordões e "afoxés". 

Junho é o mês do milho. É ele que domina todas as comemorações de santos padroeiros, 

de mistura com as fogueiras e os balões. 

Milho das canjicas, dos mungunzás, dos manuês, dos caçás, milho assado nas fogueiras, 

pipoca, milho cozido com café, pamonhas e bolos, doces envolvidos na palha crespa do milho. 

É a festa de São João e também de Santo Antonio, patrono das moças casadoiras.Festas 

caseiras e de clubes - do milho e do licor de jenipapo - onde o mais pitoresco são as "quadrilhas" 

e as festas de "arraiá".As festas de junho são para todos - comidas, danças e fogos, devoção e 

alegria, superstição e poesia. As festas de Dois de Junho têm caráter cívico e patriótico.Bandos 
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representando os batalhões patrióticos que lutaram pela Independência formam no préstito, que 

desfila pela cidade. 

Dezembro é mês quente em matéria de festa popular. Dia quatro é festa da Santa Bárbara. 

Oito de Dezembro a de Conceição da Praia. Em frente ao Cais Cairu armam-se barracas e ali se 

misturam marítimos e o povo vindo de longe e populares curiosos. 

Como diz Jorge Amado: "Em tendo ocasião, o povo canta e dança. Em terra, ou no mar; 

nos saveiros e jangadas, nas canoas. Por isso mesmo, a Bahia é rica de festas populares. Festas 

de rua, de igreja, de candomblé". 

 

 

3ª Parte: Bahia do Antigo ao Moderno 

 

Mas o que se vê mais na Bahia, além de santos e orixás, comes e bebes, sambas e capoeira, 

berimbau e atabaque? Quem quiser conhecer a Bahia tem de aprendê-la nos seus contrastes de 

antigo e moderno, na síntese que realiza entre a tradição e a modernidade. 

A Bahia quase alcança a prosperidade no início do século XIX quando os portos brasileiros 

são abertos. Organizam-se cursos universitários e; o cacau explorado em Ilhéus e Itabuna, torna-

se uma nova fonte de riqueza. Depois chega a vez do petróleo do Recôncavo, transformando a 

Bahia numa das áreas de maior futuro do país. Agora dando o primeiro passo para esse futuro, a 

Bahia parte para a industrialização em larga escala, criando o Centro Industrial de Aratu. 

O Recôncavo é uma região considerada como o maior empório da Bahia: banana, cana de 

açúcar, cerâmica, fumo, dendê e petróleo são as suas riquezas econômicas. 

Por volta de 1560 surgiu o primeiro engenho pertencente ao Conde de Linhares. Foi o início 

do ciclo do açúcar, que fez a riqueza da região, através dos escravos. 

Dos negros surgiu a capoeira com seus mestres, como Besouro Cordão de Ouro e o 

maculelê de bastão, uma dança-esgrima de origem africana, ate hoje jogada nos dias de festa. 

A lavoura de cacau - do cacau e seu feitiço - dominou todo o sul da Bahia. Por toda a parte 

se alastrou o cultivo da árvore dos frutos de ouro. O cacau surgiu no século XVIII, quando as 

cidades começaram a ser plantadas. Em 1885, eram milhares os pés de cacau. Ao visitar uma 

fazenda de cacau, aproveite para conhecer de perto o fruto cor de ouro e perfumado que ainda hoje 

faz a riqueza da região. 

O artesanato de cerâmica utilitária, quer a do sertão, quer a do mar, é trabalho caprichado, 

antigo, mas antigo muito, cuja primeira notícia, vem da menção que se faz do mestre-oleiro Amaro 

Lopes, nos idos de seiscentos. Mais antigo ainda, dado que se reconhece a influência indígena dos 

tupinambás, nos ceramistas do litoral baiano. 

Uma das festas mais alegres e das maiores do Recôncavo é a de São Bartolomeu, 

comemorada na última segunda-feira de agosto. Os charutos da fábrica Suerdieck, com uma 

produção anual de mais de cem milhões de unidades, ajudam a acender o foguetório da festa. 
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A tradição cuidou de conservar hábitos culturais de mais de quinhentos anos, tanto na 

cozinha "de casa", como na cozinha "do santo". O primeiro cuidado a tomar com a cozinha baiana 

é o tempero. Quem não é baiano de nascimento nunca entre impunemente nas comidas baianas, 

que o azeite-de-dendê é muito rico, e a pimenta muito ardida. Mas com paciência chega-se ao céu, 

onde naturalmente, come-se comida de santo, feita em panela de barro, em fogo de lenha ou carvão, 

abanada da direita para a esquerda e mexida, com colher de pau, só para a frente. 

Na lei africana, o sacrifício dos animais e a preparação da comida são ainda da mais alta 

importância, porque os santos não vivem, sem comer e sem beber. As iya-basse são as cozinheiras 

dos cultos. 

Bahia - terra das praias rendilhadas de beleza. Dos milhares de turistas que procuram 

conhecer o berço da nossa cultura, a primeira capital do Brasil. Bahia, terra de riquezas: petróleo, 

cacau e coco. Bahia - de todos os santos, e de quase todos os poços petrolíferos brasileiros. Bahia, 

onde não é preciso fechar os olhos para sonhar, o mais lindo sonho é a realidade que a Boa-Terra 

oferece aos olhos de quem ama a beleza, o progresso e o Brasil. 

O Centro Industrial de Aratu já se apresenta como o principal pólo de desenvolvimento 

industrial do Nordeste brasileiro. Tanto por sua envergadura como pelas características do 

complexo industrial, implantado a base do planejamento racional, é experiência pioneira e sem 

similar na América Latina e outras partes do mundo. 

Com efeito, na Bahia, o moderno e o antigo não só coexistem, mas se interpenetram, 

harmoniosamente, dotando a cidade e o povo de características inconfundíveis. 

 

 

Jorge Amado: o bom. 

Jorge Amado nasceu a 10 de agosto de 1912, na fazenda de cacau chamada Auricídia, 

Distrito de Ferradas, Município de Itabuna, no Sul da Bahia. 

Em 1902, seu pai - João Amado de Faria - se instala na região de Ilhéus, onde se casa com 

Dona Eulália, em 1910. 

Jorge vive, depois, na fazenda Taranga. Seu pai é um dos fundadores da cidade de Itajuípe. 

 

O contato com a terra e com o povo está nas origens do seu destino de homem e de escritor. Um 

dia, o padre jesuíta Luiz Gonzaga Cabral, se encanta numa de suas aulas de letras, no Colégio 

Antonio Vieira, com uma composição sobre o mar, de um menino de 11 anos - era Jorge - e 

descobre sua vocação literária.A criação de Jorge Amado abrange cinco tempos ou ciclos, que se 

distinguem multo bem. 

O tempo da elaboração motivadora, que é o tempo da mocidade, em contato com a vida 

popular da cidade, festas, candomblés, conversas noturnas, com os três livros escritos entre os 18 

e os 21 anos: O País do Carnaval, Cacau e Suor. Depois a motivação propriamente baiana, o ciclo 

da Cidade de Salvador, sua vida boêmia e popular, o mundo que gira em torno do cais da Bahia, 

suas praias. Jubiabá, Mar Morto e Capitães de Areia, são os romances desse ciclo. 
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E chegamos à motivação telúrica. É o ciclo de Ilhéus, o romance das plantações de cacau. 

O tema é o das relações entre o homem e a terra. Terras do Sem Fim, São Jorge de Ilhéus, 

prefigurados por Cacau.Livros de denúncia, como Capitães de Areia, que depois se prolongariam 

no ciclo da motivação política, Seara Vermelha e os três tornos dos Subterrâneos da Liberdade. 

O quinto ciclo da criação amadiana é o da motivação pluridimensional. Tudo agora aqui se 

condensa ou aglutina, a Bahia, a terra do cacau, o suor do povo, a visão lírica do mundo, as 

manifestações regionais, de cultura, de vida. 

Romancista nacional por excelência - é o autor mais vendido no Brasil - com 18 romances, 

é o mais traduzido dos escritores brasileiros - para mais de 30 línguas.No seu poder de narração, 

na exuberância inventiva, na espontaneidade, como se fosse um mestre do ABC do sertão, um 

trovador, consiste a sua força de novelista.Suas raízes estão plantadas na terra do cacau. Seu 

coração de menino está no cais da Bahia. Fabulação intensa e urdidura hábil, estilo simples e 

poético, eis os recursos da obra de Jorge Amado. 

Da terra e do povo é que vem toda a força dessa ficção eminentemente comprometida.  

Engajado na luta pelo homem, suprema causa, amante da liberdade, sempre capaz de admirar e 

louvar, indiferente à inveja e ao elogio. 

Sua obra é um ato de amor. 

Texto de Silvio Lamenha 

Fonte: S.R.E.S. LINS IMPERIAL – Rio de Janeiro  

http://www.linsimperial.com/ 

http://sreslinsimperial.blogspot.com.br/ 

 

http://www.linsimperial.com/
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ANEXO 03 
 

 

Carnaval de 1975 – Rio de Janeiro 

S.R.E.S. LINS IMPERIAL:  

Enredo: DONA FLOR E SEUS DOIS MARIDOS 

DADOS GERAIS  

 

Resultado  

Campeã do Grupo 2 (AESEG) com 106 pontos 

Escola subiu de grupo após o desfile 

Data, Local e Ordem de Desfile  

9ª Escola de 09/02/75, Domingo 

Av. Rio Branco 

Autor(es) do Enredo  

José Felix 

Carnavalesco(s)  

José Félix 

SAMBA DE ENREDO 

Autor(es)  

Neneco e Preto Velho 

Puxador(es)  

Tibúrcio 

Em cada coração uma saudade 

Em cada saudade um grande amor 

Dona Flor com seus encantos 

E o seu coração sofredor, sofredor 

Naquela manhã de carnaval 

A alegria era geral 

Quando a triste notícia chegou 

Dona Flor chorou 

Chorou, chorou 

Morreu Vadinho, seu primeiro amor 

No segundo casamento 

Dona Flor foi mais feliz 

Teodoro Madureira 

Deu-lhe tudo o que bem quis 

Agenor com sua orquestra 

Animava o salão 

E na rua os seresteiros 

Entoavam esta canção 

Oi lá vem ela 

Oi lá vem ela  

Tão meiga e tão bela 

Deflagrou-se àquele dia 

A guerra dos santos na Bahia 

Nos terreiros, os alabês 
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Tocavam em seu louvor 

Saravando os orixás 

Porque Vadinho voltou 

No gongá de Xangô 

 

Fonte: S.R.E.S. LINS IMPERIAL – Rio de Janeiro 

http://www.linsimperial.com/http://sreslinsimperial.bl

ogspot.com.br/ 

 

http://www.linsimperial.com/
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ANEXO 04 
 

 

Carnaval de 1975 – Rio de Janeiro 

G.R.E.S. ACADÊMICOS DE SANTA CRUZ-   

Enredo: BAHIA DE SÃO SALVADOR, A TENDA DOS MILAGRES 

DADOS GERAIS  

   

Resultado  

9ª colocada no Grupo 2 (AESEG) com 92 pontos 

Data, Local e Ordem de Desfile  

13ª Escola de 09/02/75, Domingo 

Av. Rio Branco 

Autor(es) do Enredo  

Wilson Paixão 

Carnavalesco(s)  

Wilson Paixão 

Bateria  

200 Componentes 

Contigente  

1800 Componentes 

SAMBA DE ENREDO 

Autor(es)  

José Carlos e Da Cruz 

Puxador(es)  

Amauri de Castro 

Ô, Bahia 

De Salvador 

Tenho por ti a magia 

Abençoado pelo senhor 

 

Berço natal de Ojuobá 

E de Dorotéia 

Rosa de Oxalá 

 

Barquinhos iluminados 

Na festa da mãe iemanjá 

E o capoeira entra na roda 

Se benze e faz poeira levantar 

Baianas no afoxé 

E os quitutes com azeite de dendê 

Tem vatapá, tem acarajé 



324 

 

Quem tem medo de mandinga 

Usa figa de guiné 

 

Fonte: G.R.E.S. ACADÊMICOS DE SANTA CRUZ 

– Rio de Janeiro 

http://www.academicosdesantacruz.com/s08/ 

 

http://www.academicosdesantacruz.com/s08/
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ANEXO 05 

 
 

Carnaval de 1987 – Rio de Janeiro 

S.R.E.S. LINS IMPERIAL:  

Enredo: TENDA DOS MILAGRES - PEDRO ARCANJO, OJUOBÁ DE XANGÔ 

DADOS GERAIS    

Resultado  

8ª colocada no Grupo 2 (AESCRJ) com 165 pontos 

Data, Local e Ordem de Desfile  

1ª Escola de 27/02/87, Sexta-Feira 

Passarela do Samba 

Autor(es) do Enredo  

Cláudia Marques 

Carnavalesco(s)  

Cláudia Marques 

Presidente  

Antônio Dias de Castro 

Contigente  

2200 Componentes 

SAMBA DE ENREDO 

Autor(es)  

Zeca do Lins, Tiãozinho da Viola e Lula 

Puxador(es)  

Celino Dias 

O fruto do amor é poesia 

Que no pelourinho germinou 

Mas o mestiço bedel irreverente 

Que a Bahia encantou 

Quem é esse poeta, jornalista e escritor 

Que fez da luta seu hino de louvor 

E combateu em prol de sua raça 

Quem é esse farrista, mulherengo e beberrão 

Que traz no coração 

Seus costumes, sua graça 

Pedro Arcanjo, sim é da Bahia 

Ojuobá de Xangô 

Ogã de Mage Bassã 

Que numa tenda fez milagres de amor 

Vamos pintar Lídio Corró em cores vivas 

A vida de Arcanjo em poesia 

Da vitória sobre a Diaba na orgia 

Silêncio mas não cale o Afoxé por tanto 

tempo 

O corpo estendido pra sempre adormeceu 

E ficou guardado na memória 

Tire a página da história 

Que a Lins Imperial hoje escreveu 

Axexê, Axexê Omorodé 

Quem ama a flor rosa 

Ama a rosa flor mulher 
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Fonte: S.R.E.S. LINS IMPERIAL – Rio de Janeiro 

http://www.linsimperial.com/http://sreslinsimperial.bl

ogspot.com.br/ 

http://www.linsimperial.com/
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ANEXO 06 

 

 

Carnaval de 1989 – Rio de Janeiro 

G.R.E.S. IMPÉRIO SERRANO:  

Enredo: JORGE AMADO, AXÉ BRASIL 

DADOS GERAIS  

 

Resultado  

10ª colocada no Grupo 1 (LIESA) com 199 pontos 

Data, Local e Ordem de Desfile  

9ª Escola de 06/02/89, Segunda-Feira 

Passarela do Samba 

Autor(es) do Enredo  

Oswaldo Jardim 

Carnavalesco(s)  

Oswaldo Jardim 

Presidente  

Oscar Lino da Costa Filho 

Bateria  

Mestre Toninho 

SAMBA DE ENREDO 

Autor(es)  

Beto Sem Braço, Aluízio Machado, Bicalho e Arlindo Cruz 

Puxador(es)  

Silvinho 

Sob os olhos graciosos de Oxalá 

Desce a Serrinha 

Esquenta o país do carnaval 

É muita pimenta, dendê e cacau 

Você sabe que tem festa, meu amor 

Lá na Tenda dos Milagres, vem que eu vou, 

eu vou 

Jubiabá tá no portão 

E as iaôs jogam pitangas pelo chão 

Com os pastores da noite 

Vem gente lá das terras do sem-fim 

Oriundo lá das matas de Oxossi e Ossãin 

O famoso Valentim 

E ao som dos atabaques 
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Rola o suor dos Ogans 

Olha que papo maneiro 

Entre os velhos marinheiros 

E os novos capitães 

Vem gente que sofreu demais 

Lá do sertão e da beira do cais 

É doce morrer no mar 

Nos braços de Iemanjá 

Teresa Batista cansada de guerra 

No samba de roda esquece as mágoas 

Tiêta se beber faz graça 

Quincas Berro D’água agitando a massa 

Põe tempero na panela Gabriela 

Mexe, mexe com amor, cozinhando com o 

teu calor 

Bota logo o vatapá na tigela 

Quem mandou foi Dona Flor 

É gente que chega e tem gente pra chegar 

Ekchêupa ba ba, ê, ekchêupa ba ba, 

Axé Brasil, pai Amado saravá, saravá 

Fonte: 

G.R.E.S. IMPÉRIO SERRANO – Rio de Janeiro 

http://www.gresimperioserrano.com/ 

 

http://www.gresimperioserrano.com/
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ANEXO 07

 

 

 

Carnaval de 1997 – Rio de Janeiro 

G.R.E.S. ARRASTÃO DA CASCADURA: 

Enredo: OJU-OBÁ, OS OLHOS DO REI 

DADOS GERAIS    

Resultado  

8ª colocada no Grupo B (AESCRJ) com 164 pontos 

Data, Local e Ordem de Desfile  

11ª Escola de 07/02/97, Sexta-Feira 

Passarela do Samba 

Autor(es) do Enredo  

Don Chico 

Carnavalesco(s)  

Don Chico 

SAMBA DE ENREDO 

Autor(es)  

N/D 

Puxador(es)  

N/D 

Vem iluminar a poesia 

Através desta magia 

Fazer poemas na canção 

Canta, canta nagô-Yorubá 

De Oduduwa, Oranmiam 

O-bá-ta-lá, yansans 

Hoje eu quero ser feliz 

Unir os laços da minha raiz 

 

Ia, ia, iaô... ô, iaô, iaô... 

Toca o Rum-pi do Lé 

Ajobó a girar 

Salve, salve xangô 

 

Oh... Divina luz 

Que me conduz em fantasias 

Tu és xangô, meu protetor 

Nesta folia 

Minha força, meu oxé (Ojé) 

Meu caminho a seguir 

Esta emoção que encanta 

O Arrastão na Sapucaí 

 

É a luz de Ojú-obá 
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Obá Kawô... 

É de fé, é divinal 

É xangô que ilumina 

O nosso carnaval 

 

Fonte: G.R.E.S. ARRASTÃO DE CASCADURA – 

Rio de Janeiro 

http://arrastaodecascadura.no.comunidades.net/index.

php 

http://arrastaodecascadura.no.comunidades.net/index.php
http://arrastaodecascadura.no.comunidades.net/index.php
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ANEXO 08 

 
 

 

Carnaval de 1998– Rio de Janeiro 

G.R.E.S. DIFÍCIL É O NOME -   

Enredo: SÃO AMADOS JORGES GUERREIROS 

DADOS GERAIS  

   

Resultado  

5ª colocada no Grupo C (AESCRJ) com 187 pontos 

Data, Local e Ordem de Desfile  

11ª Escola de 14/02/98, Sábado 

Av. Rio Branco 

Autor(es) do Enredo  

Marinaldo Bezerra da Silva 

Carnavalesco(s)  

Marinaldo Bezerra da Silva 

Presidente  

Hélio Baraçal Grande (Maneco) 

 

Fonte: G.R.E.S. DIFÍCIL É O NOME – Rio de Janeiro 

http://gresdificileonome.blogspot.com.br/

http://gresdificileonome.blogspot.com.br/
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ANEXO 09 

 

 

Carnaval de 2004– Rio de Janeiro 

G.R.E.S. ACADÊMICOS DO ENGENHO DA RAINHA – 

Enredo: SÃO AMADOS OS JORGES BRASILEIROS 

DADOS GERAIS  

Resultado  

3ª colocada no Grupo C (AESCRJ) com 175,9 pontos 

Data, Local e Ordem de Desfile  

9ª Escola de 22/02/04, Domingo 

Av. Rio Branco 

Presidente  

José Antônio 

SAMBA DE ENREDO 

Autor(es)  

Bula, JB, Pedrinho e Fábio 

Puxador(es)  

N/D 

A força da fé, encanta o índio o Brasil 

menino 

Na força da fé, da África até, cumprir seu 

destino 

Hoje ele é Jorge, é guerreiro, grego 

padroeiro 

Ogum Orixá, chegou a hora 

De quem chorou gargalhar 

Jorge Babú 

Com sua luta o feria fez valer 

Perseguindo o seu destino 

Ganhou da vida o que fez por merecer 

Hoje o samba te exalta, na luz da ribalta 

Seu nome a brilhar, anseia um mundo de paz 

Ele é filho de Ogum, filho de Ogum não cai 

 

Já coloquei nesta estrada, cerveja branca 

E mel de abelha e Ajeum 

Axé, deixa o povo cantar 

Hoje eu vou Saravá meu pai Ogum 

 

Jorge amado  

Abençoado pelo Dom da poesia 

"Tieta faz graça", "Compadre Ogum", "La 

vem Gabriela:  

Ele é filho de Oxum 

Cadê Teresa, por onde andas meu amor 

Foi Maravilha, a galera delirou 

Jorge Benjor, o teu swing me encantou 

Chegou a hora, pra que chorar 

Vamos cantar, vamos sorrir 

Levante a bandeira do samba 

Quem é do santo, devagar pra não cair 
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A lua no céu brilhou, clareou 

Vem chegando a madrugada, amor, amor 

Início de um novo dia, o Engenho 

Vem no toque da alvorada 

 

Fonte:G.R.E.S. ENGENHO DA RAINHA – Rio de 

Janeiro 

http://www.acadengenhodarainha.no.comunidades.ne

t/

http://www.acadengenhodarainha.no.comunidades.net/
http://www.acadengenhodarainha.no.comunidades.net/
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ANEXO 10

 
 

Carnaval de 2012– Rio de Janeiro 

G.R.E.S. IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE-   

Enredo: JORGE, AMADO, JORGE 

DADOS GERAIS  

     

Resultado  

10ª colocada no Grupo Especial (LIESA) com 295 pontos 

Data, horário, Local e Ordem de Desfile  

3ª Escola de 19/02/12, Domingo 

Entre 23h10 e 23h44 

Passarela do Samba 

 

Autor(es) do Enredo  

Max Lopes 

Carnavalesco(s)  

Max Lopes 

Presidente  

Luiz Pacheco Drumond 

Diretor de Carnaval  

Wagner Araújo 

Diretor de Harmonia  

Guilherme Nóbrega 

Endereço 

Rua Professor Lacê, 235 - Ramos, Rio, RJ - CEP 21060-120 

 

Fundação 

06/03/1959 

 

Cores 

Verde, branco e ouro 

 

1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira  

Rafaela Teodoro e Phelipe Lemos 
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2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira  

N/D 

Coreógrafo da Comissão de Frente  

Alex Neoral 

Bateria  

270 Componentes sob o comando de Mestre Noca 

Mestre de Bateria 

Márcio (Noca) 

 

Contigente  

36 Alas 

Componentes 

 3.000 

Rainha de Bateria 

Luiza Brunet 

SAMBA DE ENREDO 

Autor(es)  

Jeferson Lima, Ribamar, Alexandre D'Mendes, Cristóvão Luiz e Tuninho Professor 

Puxador(es)  

Domingos da Costa Ferreira (Dominguinhos do Estácio) 

Ave, Bahia sagrada! 

Abençoada por Oxalá! 

O mar, beijando a esperança, 

Descansa nos braços de Iemanjá. 

Menino amado... 

Destino bordado de inspiração. 

Iluminado... 

Vestiu palavras de fascinação. 

 

Olha o acarajé! Quem vai querer? 

Temperado no axé e dendê 

Quem tem fé vai a pé... Vai, sim! 

Abrir caminhos na lavagem do Bonfim 

 

O vento soprou 

As letras em liberdade. 

Joga a rede, pescador! 

O povo tem sede de felicidade. 

A brisa a embalar 

Histórias que falam de amor. 

Memórias sob o lume do luar. 

O doce perfume da flor. 

Ê Bahia! Ê Bahia! 

Dos santos, encantos, magia. 

Kaô kabesilê! Ora iê iê Oxum! 

Tem festa no Pelô 

Na ladeira, capoeira mata um. 

 

Sou Imperatriz! Sou emoção! 

Meu coração quer festejar! 

Ao mestre escritor, um canto de amor 

Jorge Amado, saravá! 
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SINOPSE DO ENREDO 

"Briguei pela boa causa, a do homem e a da grandeza, a do pão e a da liberdade, bati-me 

contra os preconceitos, ousei as práticas condenadas, percorri os caminhos proibidos, fui o 

oposto, o vice-versa, o não, me consumi, chorei e ri, sofri, amei, me diverti." 

Jorge Amado (Navegação de Cabotagem, 1992)  

 

Ave Bahia! Bahia sagrada! 

 

1912. A lua prateada banha o céu de axé...Eis a coroa de Oxalá, o Senhor da Bahia! Venha nos proteger, 

meu Senhor do Bonfim! Vem do mar a esperança... Litoral de magia... Iemanjá! Oferendas à rainha do 

mar! "Ela é sereia, é a mãe-d'água, a dona do mar, Iemanjá" Velas bailam ao som do vento baiano. 

Veleiros, canoinhas e jangadas, deixem-se levar."...cerca o peixe, bate o remo, puxa corda, colhe a rede 

Canoeiro puxa rede do mar..." 

 

Jorge, Amado Jorge... Eis aqui sua história, vida e memória! 

 

Vai, criança baiana; descubra os segredos dessa terra .Jorge conheceu fazendas, ruas, vielas, becos e 

guetos, tipos e jeitos. 

- Quem quer flores? Frutas? - grita o vendedor. 

- Olha o acarajé! - oferece a velha baiana. 

 

Águas de Oxalá! Venha ver a Lavagem do Bonfim! 

 

As letras lhe chegam num sopro. Um vento de liberdade em defesa do povo.Ah... O Rio de Janeiro... 

Nova casa do rapaz escritor. Graduado na vida e na universidade.Na política, com o "coração vermelho", 

se engajou. É a vida na capital. Amigos, papos e mulheres...Ah... As mulheres... Vida perfumada e 

sensual...Bares e cabarés... Eis a malandragem, o primeiro livro: o "país do carnaval". Primeiros 

romances. Romances da guerreira e apimentada Bahia, sua eterna paixão.O ciclo do cacau, grande 

inspiração. Viver nas areias da história e sonhar em ser capitão.Um ideal. O valor do homem. O 

reconhecimento da valente alma do povo.Vivência e personagens se confundem. Verdadeiros baianos 

traduzidos nos folhetins. 

 

Onde está a liberdade? 

 

Essa é a "Bahia de todos os santos", de toda gente! Gente brasileira.Doce amor, doce flor. Amiga, 

companheira, parceira de letras e caminhadasQue o segue fielmente pelo "sem fim" do mundo. Retornar a 

sua origem... Os passos rumo à alvorada da literatura.Rumo à consagração: premiado e Amado. De farda 

e fardão. Busca no tempero de Gabriela os sabores da vida. O aroma da crônica do interior. A brisa que 

balança as madeixas da morena embala palavras ao encontro de Dona Flor.  Tieta do "chão dos prazeres", 

do agreste. Tereza Batista, "fonte de mel". Mulheres e "milagres" do Nordeste. Jogue a rede, pescador! 

Traga do mar de memórias as palavras inspiradoras. Hoje o capitão é Jorge Amado. Capitão de sua 

navegação. "Navegação de Cabotagem" 

 

Misticismo e miscigenação, a alma desse chão. 
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Que Exu nos permita caminhar! "Se for de paz, pode entrar."Okê Arô Oxossi! Salve todos os Orixás! Joga 

búzios, canta a reza!Kaô kabesilê! Kaô meu pai Xangô! Jorge é obá no Ilê Axé Opô Afonjá!Ora iê iê Oxum! 

Mãe de Mãe Menininha do Gantois, amiga na fé, axé!É festa na ladeira do Pelô! É festa na Bahia! Fervilha 

a mestiça terra de Jorge!A Magia dos Filhos de Ghandi... É energia do sangue nordestino...Tocam atabaques 

e alabês. O Pelourinho estremece! Vem descendo o Ilê Aiyê!É o tambor! É a força do ritmo! É o som do 

Olodum!Venham, amigos queridos! Amada família do escritor, venha conosco cantar! 

 

100 anos do nascimento de Jorge Amado... Comemora a Imperatriz Leopoldinense! 
 

De alma e coração, vamos todos brindar ao mestre das letras! Sentadas sob a sombra da copa de uma grande 

árvore, suas palavras vão para sempre descansar...Jorge, Amado Jorge... Muito obrigado! Hoje, a ti canto e 

me declaro: sou mais um gresilense apaixonado! 

 

Texto e desenvolvimento: Max Lopes e Gabriel Hadda 
 

Fonte: G.R.E.S. IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE – Rio de Janeiro 

http://www.imperatrizleopoldinense.com.br/#!/
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ANEXO 11 

 

 
Carnaval de 1977 – São Paulo 

G.R.E.S ÁGUIA DE OURO 

Enredo: A BAHIA DE JORGE AMADO 

DADOS GERAIS  

Resultado: 2ª COLOCADA DO GRUPO 4 

 

SAMBA DE ENREDO 

Autor(es)  

 

Puxador(es)  

VIVA A BAHIA 

QUE EU VIVO TANTO A SONHAR  

ESSA TERRA TÃO LINDA 

DE UM ROMANCISTA POPULAR 

JORGE AMADO ESCREVEU 

PÁGINAS QUE VENHO APRESENTAR  

RETRATANDO A REALIDADE  

DE UM NORDESTE RURAL E SOCIAL  

E FOI ASSIM  

 

COM PAÍS DE CARNAVAL 

COMEÇOU A MARAVILHA 

DE UM BRASIL COLONIAL  

 

JUBIABÁ SURGIA 

E O FOLCLORE BRASILEIRO 

COM GABRIELA ENRIQUECIA 

NOS VELHOS MARINHEIROS CONVIDOU  

A DONA FLOR PARA CONHECER 

A TENDA DO MILAGRE COLOSSAL 

COM PERSONAGENS DA VIDA REAL  

OBRAS DE BELEZA EXUBERANTE 

ÁGUIA DE OURO EXALTA NESSE CARNAVAL  

JORGE AMADO É O TEMA 

SUA VIDA É UM POEMA  

NESTA TERRA SEM FIM 

 

QUERO VER MÃE MENININHA 

VOU COMER DO VATAPÁ BIS  

QUERO BRINCAR NAS SUAS PRAIAS  

E VIVER NO SEU LUAR 

Fonte: ASSOCIAÇÃO DOS AMANTES DO 

SAMBA PAULISTA 

http://www.sasp.com.br/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.sasp.com.br/
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ANEXO 12 

 

 

Carnaval 1982 – São Paulo 

G.R.E.S. UNIDOS DE TATUAPÉ 

Enredo: A TENDA DOS MILAGRES 

DADOS GERAIS  

Resultado: 5ª COLOCADA DO GRUPO 4 

Fonte: ASSOCIAÇÃO DOS AMANTES DO SAMBA PAULISTA 

http://www.sasp.com.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sasp.com.br/
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ANEXO 13 

 

 

Carnaval 1988 – São Paulo  

G.R.E.S VAI VAI 

Enredo: AMADO JORGE, A HISTÓRIA DE UMA RAÇA BRASILEIRA 

DADOS GERAIS  

Resultado: 1ª COLOCADA DO GRUPO ESPECIAL 

SAMBA DE ENREDO 

Autor(es)  

Oswaldinho da Cuíca / Namur / Macalé do Cavaco 

Intérprete: Thobias da VAI-VAI 

 

BAHIA 

O SEU NOME PRINCIPIA 

COM O CANTO E A MAGIA 

QUE O NEGRO SOPRA PELO AR 

CANTANDO 

SUA TERRA, SUA GENTE 

SEU PASSADO, SEU PRESENTE 

O FUTURO SÓ DEUS DIRÁ 

JORGE AMADO 

MESTRE NA LITERATURA 

FEZ DA EPOPÉIA DE UM POVO 

A SUA ARTE EM ROMANCE DE TERNURA 

 

OLHA A FOLHA DA MANGUEIRA  

AÊ BAHIA  

QUANDO VENTA CAI NO CHÃO  

AÊ BAHIA 

 

E NA TENDA DOS MILAGRES 

LINDOS SONHOS RESSURGIAM 

RETRATANDO A ESPERANÇA 

PARA O RENASCER DE UM NOVO DIA 

NEGROS, ÍNDIOS E BRANCOS 

OH! LINDA AQUARELA 

DAÍ SURGIU A PELE DA MULATA 

E A MORENA, COR DE CANELAA FORMOSA 

“GABRIELA”  

 

TEM AFOXÉ, TEM CANDOMBLÉ, FEITIÇARIA  

DEVOÇÃO NA ESCADARIA, VOU REZAR  

E PÕE AS CARTAS, JOGA BÚZIOS, TIRA 

SORTE  

SE O MILAGRE É MUITO FORTE  

VOU MANDAR RISCAR 

 

Fonte: ASSOCIAÇÃO DOS AMANTES DO 

SAMBA PAULISTA 

http://www.sasp.com.br/ 

 

 

http://www.sasp.com.br/
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ANEXO 14 

 

 

Carnaval 1996 – São Paulo 

G.R.E.S Unidos de Vila Maria 

Enredo: JORGE AMADO, DE PIRANGI À LITERATURA BRASILEIRA 

DADOS GERAIS  

Resultado: 10ª COLOCADA DO GRUPO  

Pontuação: 255,5 

Data, horário, Local e Ordem de Desfile  

19.02.1996 

Primeira escola 

 

Presidente  

Ester Cocco 

SAMBA DE ENREDO 

ABRAM ALAS, JORGE AMADO  

A BAHIA VAI PASSAR 

DO CACAU AO PAI DE SANTO, 

TEU SUOR É VERDE E BRANCO 

VILA MARIA VEIO TE IMORTALIZAR 

 

PISANDO A PASSARELA, CRAVO E CANELA 

VOU NO ROMANCE, NO SONHO PISO CACAU 

TEM DOIS MARIDOS  

DONA FLOR OH! GABRIELA 

LÁ DE ILHÉUS, VOU AO PAÍS DO CARNAVAL 

DA SALA DO COLÉGIO À FACULDADE 

NO CONGRESSO A SOCIEDADE 

POEMA EM PROSA OU PEÇA TEATRAL 

VIAGENS PELO MUNDO IMAGINÁRIO 

“MERIDIANA”, “A SEMANA”, GENIAL 

 

JUBIÁBA, ABC, SÃO SALVADOR 

OUÇO O CANTO DA SEREIA 

VEJO CAPITÃES DA AREIA 

POEMA, PROSA, VERSO E AMOR 

 

“PARA TODOS” ERA O SEMANÁRIO 

UM TESOURO LITERÁRIO 

“TENDA DOS MILAGRES” CONSAGROU 

O SAMBA SEMPRE FOI ACADEMIA 

VOU ATÉ RAIAR O DIA 

NA BATERIA O MESTRE ME CONTOU 

 

 

Fonte: ASSOCIAÇÃO DOS AMANTES DO 

SAMBA PAULISTA 

http://www.sasp.com.br/ 

 

 

http://www.sasp.com.br/
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ANEXO 15 

 

 

Carnaval 2002 – São Paulo 

G.R.E.S Unidos de São Miguel 

Enredo: JORGE AMADO, NO REINO DE OXALÁ 

DADOS GERAIS  

Resultado: 6ª COLOCADA DO GRUPO 1A 

Pontuação: 288,8 

Data, horário, Local e Ordem de Desfile  

11.02.2002 

SEXTA ESCOLA 

 

Presidente  

Maria de Lourdes Silva 

Carnavalesco 

Paulo Trindade 

Alegorias: 05 

Alas: 15 

Componentes: 780 

SAMBA DE ENREDO 

Compositores: Rubinho Guimaranhes/André/Ricardo/Dodô 

OXALÁ COBRE COM TEU MANTO OJUOBÁ 

OS ANJOS DESCEM A TERRA PRA BUSCAR 

AMADO JORGE, MINHA ESCOLA VAI CANTAR 

RUFAM OS TAMBORES 

NA TERRA DO SENHOR DO BONFIM 

OJU-OBÁ, ABENÇOADO NO GANTOIS 

 

HOJE, MEU POVO PEDE AXÉ 

E CANTA COM EMOÇÃO 

RODA BAIANA 

SUA MAGIA É PAZ NO CORAÇÃO 

 

NO ARCO-ÍRIS  
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OXUMARÉ TRANSPORTA JORGE AMADO AO CASTELO DE OXALÁ 

PONTE CELESTIAL DOS ORIXÁS 

NESSA VIAGEM, JORGE AMADO ASSIM NOS TRAZ 

NO PAÍS DO CARNAVAL, HOJE QUERO SER UM REI 

ILHÉUS A TERRA DO CACAU 

FEITICEIRO JUBIÁBA, CAPITÃES DA AREIA 

TENDA DE TANTOS MILAGRES 

HISTÓRIA DE AMOR DE FÉ ME ENCANTEI 

OXALÁ, ABRE OS BRAÇOS PARA OJUOBÁ 

E JOGAM FLORES PARA PARA CONTEMPLAR, O SOM VAI ECOAR 

E OS ORIXÁS, ABENÇOANDO JORGE LÁ NO CÉU 

EM POESIA CANTA SÃO MIGUEL 

AQUI NO ANHEMBI 

 

EU QUERO SER O SEU AMANHECER 

A ALEGRIA HOJE ESTÁ NO AR 

A BATERIA É A SEDUÇÃO, EXPLODE CORAÇÃO 

SÃO MIGUEL VAI BALANÇAR 

 

 

Fonte: ASSOCIAÇÃO DOS AMANTES DO SAMBA PAULISTA 

http://www.sasp.com.br/ 

 

 

http://www.sasp.com.br/
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ANEXO 16 

 

 

Carnaval 2005 – São Paulo 

G.R.E.S VALENÇA DE PERUS 

Enredo: JORGE AMADO E SUAS QUATRO MULHERES 

DADOS GERAIS  

Resultado: 2ª COLOCADA DO GRUPO 3 OESTE 

Pontuação: 189,75 

Data, horário, Local e Ordem de Desfile  

 

QUARTA ESCOLA 

 

Presidente  

Cláudio Oliveira de Messias 

Carnavalesco 

Binho 

SAMBA DE ENREDO 

Compositores: Eduardo(Peruzinho), Edmilson (Pica-pau), André Luís (Deco) 

 
TÃO AMADO JORGE 

ESCRITOR DE GRANDE ADMIRAÇÃO 

NAS MULHERES DA BAHIA QUE BELEZA 

ELE BUSCOU INSPIRAÇÃO 

TIETA DO AGRESTE 

CONQUISTOU SUA RIQUEZA COM PODER DA SEDUÇÃO 

MAS DEUA AVOLTA POR CIMA EM SUA VIDA 

SE TORNANDO BEM-FEITORA DO SERTÃO 

E NOS ENCANTOS DESTA TERRA, TEREZA BATISTA, 

FOI VENDIDA, FOI RAMEIRA, CORAJOSA, COMPANHEIRA 

POR TUDO NA VIDA ELA PASSOU 

E NO SEU ITINERÁRIO, SE ENCONTROU COM JANUÁRIO 

SEU SONHO DE AMOR REALIZOU. 

 

SABOR, COM MUITO AMOR, AMOR DE DONA FLOR 

SABOREAR-TE NA COZINHA, LOUCA VADIAÇÃO 

MAS COM A MORTE DE VADINHO, QUE SE TORNOU ASSOMBRAÇÃO 

SE CASOU COM TEODORO, E DONA FLOR E SEUS DOIS MARIDOS 

DIVIDIAM A MESMA CENA DE PAIXÃO 
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SENSUALIDADE NOS TEMPOS DO CICLO DE CACAU 

PERFUME DE CRAVO E CANELA 

LÁ VEM GABRIELA COM SEU ENCANTO DIVINAL 

MAS EM SUA LIBERDADE, NEM MESMO UM GRANDE AMOR 

CONSEGUIU PROPOR UM FIM 

COMO DIZ NA MELODIA, GABRIELA, VAI SER SEMPRE ASSIM. 

 

VEM SÃO PAULO 

Ô ABRE-ALAS, JORGE AMADO VAI PASSAR 

É A VALENÇA NA AVENIDA 

PRESTIGIANDO A CULTURA POPULAR. 

 

Fonte: ASSOCIAÇÃO DOS AMANTES DO SAMBA PAULISTA 

http://www.sasp.com.br/ 

 

http://www.sasp.com.br/
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ANEXO 17 
 

 

 

Carnaval 2012 – São Paulo 

G.R.E.S MOCIDADE ALEGRE 

OJUOBÁ: NO CÉU, OS OLHOS DO REI, NATERRA, A MORADA DOS MILAGRES, 

NO CORAÇÃO, UM OBÁ MUITO AMADO 

DADOS GERAIS  

Resultado: 1ª COLOCADA DO GRUPO ESPECIAL 

Pontuação: 160 

Data, horário, Local e Ordem de Desfile  

 

18.02.2012 

TERCEIRA ESCOLA 

 

Presidente  

Solange Cruz Bichara 

Carnavalesco 

Sidnei França e Márcio Gonçalves 

 

Supervisão Geral: 

 

Direção de Carnaval (Solange Cruz Bichara Rezende, Marcos Rezende, Érica Ferreira, Ricardo Sonzin, 

Sidnei França, Edson Oliveira, Vanderley Silva, Eduardo Reck, Ariane Camilla e Fábio Carromeu)  

 

Autoria do Enredo  

 

Sidnei França  

 

Pesquisa e Desenvolvimento 

 

Departamento Cultural (Sidnei França, Ricardo Sonzin, Fábio Cavicchio Parra, Vinícius Martins, Sheila 

Falcão e Geórgia do Prado) 

 

Logomarca  

 

Everton Morgado Xavier  

 

Criação e Execução 
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Carnavalescos (Sidnei França e Márcio Gonçalves)  

 

Desenvolvimento do Enredo  

 

Setor 1 Ojuobá... Os Olhos do Rei – Evocação a Xangô! 

Setor 2 Dos Braços de Yemanjá às Ladeiras da Lendária Bahia... O Negro é Livre! 

Setor 3 Na “Tenda dos Milagres” um Grito de Justiça e Igualdade 

Setor 4 O Afoxé e a Corte do Congo – O Encontro do Sagrado e do Profano na Bahia de Todos os Santos 

Setor 5 Obá de Xangô Pelas Mãos de Mãe Senhora... Um Obá Muito Amado! 

 

Sinopse do Enredo 

 

Sob a luz do carnaval, o G.R.C.E.S. Mocidade Alegre pede agô às forças celestiais para mostrar, em forma 

de poesia, não um resgate, mas sim a plenitude de seu orgulho de ser descendente da cultura afro-brasileira.  

Para tanto mostraremos em desfile, através da obra predileta de Jorge Amado – Tenda dos Milagres – um 

viés da tradição dos Ojuobás, os representantes de Xangô que buscam a justiça na Terra. Rufem os 

tambores... Que se cumpra a profecia de Ifá para o mundo novo: nascer, crescer e se misturar! Axé, Morada 

do Samba! 

 

 No Céu, os Olhos do Rei... - Kaô, meu pai... Justiça, meu pai Xangô!  

 

Justiça aos teus filhos, tirados do seio da Mãe África e levados a força para esta terra distante! Olhando 

para o céu, com a fé ardente de quem conhece o axé, assim clamou um Ojuobá – os “Olhos do Rei”, 

evocando Xangô... Orixá da justiça... Senhor do fogo... Rei dos raios e dos trovões... Guardião da verdade! 

- Venha, meu pai... Venha olhar por teus filhos, feitos escravos e sedentos da tua justiça e da tua verdade! 

Num gesto de amor e proteção ao seu povo, Xangô apontou seu oxé em direção a uma terra virtuosa e 

selvagem, faceira e promissora, repousada do outro lado do mar de Yemanjá, a sua mãe. Xangô ordenou 

paz e liberdade ao seu povo, o povo negro... Afinal, não poderia haver injustiça... Não nesta terra de todos 

os deuses, de todos os santos, de todas as raças... E assim se fez... Pelas armas de Xangô, finalmente o negro 

é livre... Liberdade ao povo do Rei de Oyó! Bradou orgulhoso e triunfante o Ojuobá, com a força dos 

vitoriosos: Kaô, Xangô... Kaô, meu pai... Kaô Kabecile!  

 

Na Terra, a Morada dos Milagres... Foram-se os grilhões... Ficou o preconceito! De que adianta a liberdade, 

sem a igualdade? Mais uma vez um Ojuobá rende seu clamor a Xangô, pedindo a igualdade de valor para 

um povo mestiço, que é resultado de mistura de raças e de fé, que encontrou no Brasil um braço forte e na 

Bahia o seu recanto. E, mais do que nunca, a gente mestiça se vê desejosa de livrar-se das amarras do 

preconceito. E assim, Xangô age em defesa do seu povo ao guiar a mente de um escritor que fez de sua 

obra uma grande exaltação a mestiçagem, à tradição popular e a cultura negra. Seu nome: Jorge Amado!  

 

 Em suas obras, Amado nos apresenta uma Bahia de pele morena. Uma gente que faz das ruas de 

São Salvador o palco onde desfilam mistérios que só se encontram naquele pedaço da África no Brasil. De 

onde vêm esses mistérios, ninguém sabe. Dos batuques do candomblé? Dos saveiros do cais? Das igrejas? 

Do mercado? O literato da alma brasileira recomenda que não se tente decifrar os segredos da cidade, pois 

seus mistérios envolvem por completo o corpo, a alma e o coração dos baianos.  

 Amado nos apresenta uma baianidade singular e exótica, com docilidade, ritmo, sensualidade, 

feitiço, afetividade, capoeira e, claro, o candomblé. Mas foi cumprindo os desígnios de Xangô, justiceiro 

do povo negro e mestiço, que Jorge Amado escreveu aquela que se tornaria sua obra predileta: Tenda dos 

Milagres!  

 Tenda dos Milagres é uma gráfica localizada no Pelourinho, lugar onde um certo negro, amigo de 

um Ojuobá, pintava milagres católicos por encomenda. Porém, o local era também palco de candomblé e 
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da capoeira de Angola. O livro é um grito pela justiça social e pela igualdade contra o preconceito racial e 

religioso. Abriu caminhos e quebrou preconceitos. Tem por base o orgulho pela miscigenação, responsável 

pelo surgimento da verdadeira “cor do Brasil”, nos deixando uma importante mensagem: Há de nascer... 

Há de crescer... E há de se misturar! A obra também pode ser considerada a perfeita tradução da alma do 

povo brasileiro através da Bahia de Jorge Amado, com sua gente e seus deuses quase humanos.  

 

 Uma Bahia acima de tudo sincrética, povoada por negros, mulatos e brancos que se ajoelham nas 

igrejas e dançam nos terreiros, com a mesma devoção e total sinceridade. O sincretismo na Bahia não é 

questão de raça ou de fé, mas sim um traço cultural, como podemos observar na associação entre orixás do 

candomblé e santos católicos. Mas é nas ladeiras de São Salvador, onde comidas típicas de origem africana 

preparadas pelas mães-de-santo, respeitadas tias quituteiras, são servidas no dia da lavagem da igreja de 

Nosso Senhor do Bonfim, das homenagens a Iemanjá e a Nossa Senhora dos Navegantes, entre outras 

manifestações culturais e religiosas, como o Afoxé e a Corte do Congo, que consagram a cultura negra e o 

encontro do sagrado e do profano na Bahia de Todos os Santos. Ê Bahia faceira... Pedaço da África no 

Brasil... Seu axé ganhou o mundo... Pelo talento de Jorge Amado a justiça de Xangô está feita!  

 

 No Coração, Um Obá Muito Amado! Jorge Amado fez o mundo olhar o Brasil com mais admiração 

e respeito, ao retratar em suas obras um povo mestiço, alegre, festeiro e sensual. Foi quem melhor contou 

as histórias do povo negro da Bahia através de seus inesquecíveis personagens libertários e místicos, que 

transitaram com liberdade entre mundo o real e o imaginário. A partir dele não podemos mais pensar em 

nosso país sem as cores e o sensualismo, a mestiçagem e o sincretismo, a fibra e a alegria que inspiraram e 

deram identidade às suas obras imortais. 

 E como consagração a quem tanto fez e amou a “Raça Brasileira”, Amado recebeu o título de Obá 

de Xangô pelas mãos de Mãe Senhora no Ilé Axé Opô Afonjá – terreiro dedicado ao orixá da justiça, da 

verdade, dos raios e dos trovões –, ocupando uma das doze cadeiras do conselho do Rei de Oyó, uma das 

mais altas condecorações do candomblé, Rufem os tambores da Bahia em consagração ao "Obá muito 

Amado"! E assim, sempre que houver injustiça, haverá também um Ojuobá – Os “Olhos do Rei” – a invocar 

Xangô que, pela força das suas armas ou pela inspiração do seu axé, fará justiça e cobrirá de verdade o seu 

povo... Povo que veio da África e contribuiu definitivamente para a formação da identidade da alma 

brasileira... Um povo cada vez mais destinado a “nascer, crescer... se misturar”, e ser muito feliz! Obá 

Amado, a Morada do Samba, em nome de toda a Nação Brasileira, agradece a você por sua obra, por 

defender essa raça da qual nos orgulhamos de fazer parte e continuaremos defendendo, com as armas de 

Xangô! Kaô, meu pai... Kaô Kabecile! Axé! Aos Compositores: Que Xangô derrame seu axé sobre as suas 

mentes e inspire as suas criações, nos brindando com obras que honrem e orgulhem a cultura africana no 

Brasil... Muita luz e paz a todos... Boa sorte!!!  

 

Sidnei França e Departamento Cultural G.R.C.E.S. Mocidade Alegre - A "Morada do Samba"  

- 31 de Maio de 2011 

 
 

Fonte: G.R.E.S. MOCIDADE ALEGRE – São Paulo 

http://www.mocidadealegre.com.br/ 

 

 

http://www.mocidadealegre.com.br/
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ANEXO 18 

PROTÓTIPO FANTASIA: 

Figura 82: Imagem Fotográfica protótipo fantasia Ala Exu Mensageiro do Ifá 

 
Fonte: G.R.E.S. MOCIDADE ALEGRE – São Paulo 

http://www.mocidadealegre.com.br/

http://www.mocidadealegre.com.br/
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ANEXO 19 
PROTÓTIPO FANTASIA: 

 

Figura 83: Imagem Fotográfica protótipo fantasia Evocação a Xangô 

 
Fonte: G.R.E.S. MOCIDADE ALEGRE – São Paulo 

http://www.mocidadealegre.com.br/

http://www.mocidadealegre.com.br/
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ANEXO 20 
PROTÓTIPO FANTASIA: 

 
Figura 84:Imagem Fotográfica protótipo fantasia Ala Mar de Yemanjá 

 

Fonte: G.R.E.S. MOCIDADE ALEGRE – São Paulo 

http://www.mocidadealegre.com.br/

http://www.mocidadealegre.com.br/
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ANEXO 21 
PROTÓTIPOS FANTASIAS: 

 

Figura 85: Imagem Fotográfica protótipo fantasia Ala Os Negros nas Plantações de Café e de Açúcar I 

 

Fonte: G.R.E.S. MOCIDADE ALEGRE – São Paulo 

http://www.mocidadealegre.com.br 

 

 

 

http://www.mocidadealegre.com.br/
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Figura 86: Imagem Fotográfica protótipo fantasia Ala Os Negros nas Plantações de Café e de Açúcar II 

 
Fonte: G.R.E.S. MOCIDADE ALEGRE – São Paulo 

http://www.mocidadealegre.com.br
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ANEXO 22 

PROTÓTIPOS FANTASIAS: 
 

Figura 87:Imagem Fotográfica protótipo fantasia Ala Guerreiros de Xangô I 

Fonte: G.R.E.S. MOCIDADE ALEGRE – São Paulo 

http://www.mocidadealegre.com.br/

http://www.mocidadealegre.com.br/
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Figura 88:Imagem Fotográfica protótipo fantasia Ala Guerreiros de Xangô II 

  
Fonte: G.R.E.S. MOCIDADE ALEGRE – São Paulo 

http://www.mocidadealegre.com.br/

http://www.mocidadealegre.com.br/
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ANEXO 23 
PROTÓTIPOS FANTASIAS: 

 
Figura 89: Imagem Fotográfica protótipo fantasia Ala Fogo e Raio 

 
Fonte: G.R.E.S. MOCIDADE ALEGRE – São Paulo 

http://www.mocidadealegre.com.br/ 

http://www.mocidadealegre.com.br/
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ANEXO 24 

PROTÓTIPO FANTASIA: 
 

Figura 90: Imagem Fotográfica protótipo fantasia Ala Raiou o Sol da Liberdade...O Negro é Livre 

 
Fonte: G.R.E.S. MOCIDADE ALEGRE – São Paulo 

http://www.mocidadealegre.com.br/

http://www.mocidadealegre.com.br/
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ANEXO 25 

PROTÓTIPOS FANTASIAS: 
 

Figura 90: Imagem Fotográfica protótipo fantasia Ala Repressão e Preconceito I 

 
Fonte: G.R.E.S. MOCIDADE ALEGRE – São Paulo 

http://www.mocidadealegre.com.br/
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Figura 91: Imagem Fotográfica protótipo fantasia Ala Repressão e Preconceito II 

 
Fonte: G.R.E.S. MOCIDADE ALEGRE – São Paulo 

http://www.mocidadealegre.com.br/
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ANEXO 26 

PROTÓTIPOS FANTASIAS: 

 
Figura 94: Imagem Fotográfica protótipo fantasia Ala Elite e Vassalagem 

 
Fonte: G.R.E.S. MOCIDADE ALEGRE – São Paulo 

http://www.mocidadealegre.com.br/

http://www.mocidadealegre.com.br/
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ANEXO 27 

PROTÓTIPOS FANTASIAS: 
 

Figura 93: Imagem Fotográfica protótipo fantasia Ala Povo de Santo 

Fonte: G.R.E.S. MOCIDADE ALEGRE – São Paulo 

http://www.mocidadealegre.com.br/

http://www.mocidadealegre.com.br/


362 

 

ANEXO 28 

PROTÓTIPO FANTASIA: 
 

Figura 94: Imagem Fotográfica protótipo fantasia Ala Ilê Ayê 

 

Fonte: G.R.E.S. MOCIDADE ALEGRE – São Paulo 

http://www.mocidadealegre.com.br/
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ANEXO 29 

PROTÓTIPO FANTASIA: 
 

Figura 95:Imagem Fotográfica protótipo fantasia Ala O Povo Mestiço 

Fonte: G.R.E.S. MOCIDADE ALEGRE – São Paulo 

http://www.mocidadealegre.com.br/

http://www.mocidadealegre.com.br/
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ANEXO 30 

PROTÓTIPO FANTASIA: 

 
Figura 96: Imagem Fotográfica protótipo fantasia Ala Mestiçagem e Fé 

Fonte: G.R.E.S. MOCIDADE ALEGRE – São Paulo 

http://www.mocidadealegre.com.br/

http://www.mocidadealegre.com.br/


365 

 

ANEXO 31 

PROTÓTIPOS FANTASIAS: 
 

Figura 97: Imagem Fotográfica protótipo fantasia Ala Corte do Congo 

 
Fonte: G.R.E.S. MOCIDADE ALEGRE – São Paulo 

http://www.mocidadealegre.com.br/

http://www.mocidadealegre.com.br/
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ANEXO 32 

PROTÓTIPO FANTASIA: 
 

Figura 98: Imagem Fotográfica protótipo fantasia Ala Vivência no Candomblé 

Fonte: G.R.E.S. MOCIDADE ALEGRE – São Paulo 

http://www.mocidadealegre.com.br/

http://www.mocidadealegre.com.br/
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ANEXO 33 

PROTÓTIPO FANTASIA: 

 
(Figura 99: Imagem Fotográfica protótipo fantasia Ala Luz do Aiê) 

 
Fonte: G.R.E.S. MOCIDADE ALEGRE – São Paulo 

http://www.mocidadealegre.com.br/

http://www.mocidadealegre.com.br/
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ANEXO 34 

PROTÓTIPO FANTASIA: 

 
Figura 100: Imagem Fotográfica protótipo fantasia Ala Luz da Paz de Oxalá 

Fonte: G.R.E.S. MOCIDADE ALEGRE – São Paulo 

http://www.mocidadealegre.com.br/

http://www.mocidadealegre.com.br/


 
 

 


