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RESUMO 

A presente tese busca realizar uma leitura das imagens que ajudaram a construir a imagem 

turística da cidade do Salvador na obra Bahia de Todos os Santos: guia de ruas e mistérios, de 

Jorge Amado, a partir das suas principais edições, a primeira de 1945 ilustrada por Manuel 

Martins, e a edição de 1977, atualizada em seu texto verbal e ilustrada por Carlos Bastos. A 

obra vai sofrer mudanças a fim de acompanhar as transformações urbanas e culturais que se 

operavam na cidade do Salvador quando novas ações de incentivo à cultura e ao turismo foram 

pensadas para a cidade, bem como a efervescência cultural em torno da ideia de baianidade e a 

preocupação em criar um imaginário cultural e, consequentemente, uma imagem para a Bahia 

que serviria de fomento ao turismo. Partimos do pressuposto de que o escritor sempre 

idealizou uma imagem para a capital baiana, com a conjugação da paisagem arquitetônica e 

dos elementos humanos que a constituem, permitindo, portanto, investigações que entendam 

por que a imagem dessa cidade sempre foi uma preocupação para as elites econômicas, 

intelectuais, para os artistas, escritores, políticos e empresários. Pensando no recorte temático 

para a pesquisa, buscamos responder as seguintes questões: De que modo o diálogo entre a 

palavra e a imagem ajudaram na construção da imagem turística da Bahia no guia Bahia de 

Todos os Santos? Como os contextos históricos de 1945 e 1977 influenciaram na criação de 

uma imagem fixa para a Bahia? Como cada ilustrador fez essa leitura da Bahia criada por 

Jorge Amado? O que é apresentado nas representações ora real, ora ficcional e imagética leva 

à manutenção do discurso criado sobre a Bahia em representações contemporâneas? Por esse 

viés, a discussão aqui proposta se debruça sobre as visões empreendidas pelo guia turístico de 

Jorge Amado, em suas duas edições, que mesclam realidade e ficção quando poetizam, 

ficcionalizam os espaços da cidade em alguns momentos. Utilizamos essas narrativas para 

compreender como o olhar sobre ela foi construído. Na busca por respostas, este trabalho tem 

uma vertente interdisciplinar e transdisciplinar, ao fazer as leituras interpretativas da obra 

tomando às considerações críticas e teóricas dos estudos urbanos e arquitetônicos, dos Estudos 

Culturais, dos estudos foucaultianos sobre análise arqueológica do discurso, com a sua 

abordagem histórica, cujas categorias principais são o discurso e o enunciado que serviram 

para compreender de que modo o conteúdo escrito do guia se apresenta nas imagens das capas 

e nas ilustrações do livro, bem como para apresentar uma leitura do discurso criado no diálogo 

entre o texto verbal e os textos visuais, para verificar as repetições de uma imagem sobre a 

Bahia nas diferentes edições do livro e em seu diálogo com as representações contemporâneas. 

A obra incita diversos caminhos de interpretação e fomos conduzidos por ela a tecer algumas 

provocações que foram auxiliadas pelas reflexões de Derrida e Deleuze para pensar outras 

questões, na tentativa de realizar outras leituras dessa cidade que existe em sua forma 

concreta, mas que também habita o imaginário das pessoas sendo tão real quanto, porque se 

constituiu como verdade. O que percebemos nessa obra é o fato de o escritor se preocupar em 

fixar uma imagem para a cidade do Salvador em dois períodos: na década de 40 e na década 

de 70 em conformidade com o contexto histórico-cultural. A pesquisa permitiu identificar nas 

obras do corpus, cruzando com as propagandas governamentais para o turismo, a presença de 

uma regularidade discursiva sobre a imagem de Salvador a partir da edição de 77, retratando a 

cidade como cartão-postal e lócus da cultura negro-mestiça singular e autêntica, impulsionada 

pela festa cotidiana e pelo encantamento. A imagem construída no livro de 45 denunciava uma 

urbe desigual, degradada e miserável tanto nos segmentos mais pobres da sociedade quanto na 

destruição de seu acervo arquitetônico, por isso o escritor vai mudar, vai reconstruir a imagem 

da cidade na edição atualizada, justamente para fazer a Bahia se firmar como polo turístico e 

entrar na concorrida rota internacional.  

 

Palavras-chave: Guia. Bahia. Turismo. Imagem. Discurso. 

 

 

 

 
 



    

ABSTRACT 

 

The present thesis aims to make a reading of the images that helped to construct the tourist 

image of the city of Salvador in the work Bahia de Todos os Santos: Jorge Amado's streets and 

mysteries guide, from its main editions, the first illustrated 1945 by Manuel Martins, and the 

1977 edition, updated in its verbal text and illustrated by Carlos Bastos. The work will 

undergo changes in order to accompany the urban and cultural changes that were taking place 

in the city of Salvador when new actions to encourage culture and tourism were designed for 

the city, as well as the cultural effervescence around the idea of baianidade and the cultural 

imagery and, consequently, an image for Bahia that would serve to promote tourism. We start 

from the assumption that the writer has always created an image for the Bahian capital, with 

the combination of the architectural landscape and the human elements that constitute it, thus 

allowing investigations that understand why the image of this city has always been a concern 

for the elites economic, intellectual, for artists, writers, politicians and entrepreneurs. Thinking 

about the thematic clipping for the research, we tried to answer the following questions: How 

did the dialogue between word and image help in the construction of the tourist image of 

Bahia in the guide Bahia de Todos os Santos? How did the historical contexts of 1945 and 

1977 influence the creation of a fixed image for Bahia? How did each illustrator make this 

reading of Bahia created by Jorge Amado? What is presented in representations now real, now 

fictional and imaginary leads to the maintenance of the discourse created on Bahia in 

contemporary representations? Due to this bias, the discussion proposed here focuses on the 

views made by Jorge Amado's tourist guide, in his two editions, which mix reality and fiction 

when they poeze, fictionalize the spaces of the city at times. We use these narratives to 

understand how the look on it has been constructed. In the search for answers, this work has an 

interdisciplinary and transdisciplinary aspect, in making the interpretative readings of the work 

taking to the critical and theoretical considerations of the urban and architectural studies, the 

Cultural Studies, the Foucaultian studies on archeological discourse analysis, with its approach 

whose main categories are the discourse and the statement that served to understand how the 

written content of the guide is presented in the images of the covers and illustrations of the 

book, as well as to present a reading of the discourse created in the dialogue between the 

verbal text and the visual texts, to verify the repetitions of an image about Bahia in the 

different editions of the book and in its dialogue with the contemporary representations. The 

work prompts several paths of interpretation and we have been led by it to weave some 

provocations that were aided by the reflections of Derrida and Deleuze to think other 

questions, in the attempt to carry out other readings of that city that exists in its concrete form, 

but also inhabits the imaginary of people being as real as, because it constituted itself as truth. 

What we perceive in this work is the fact that the writer is concerned with fixing an image for 

the city of the Savior in two periods: in the 1940s and 70s in accordance with the historical-

cultural context. The research allowed to identify in the works of the corpus, crossing with the 

governmental advertisements for the tourism, the presence of a discursive regularity on the 

image of Salvador from the edition of 77, portraying the city like postcard and locus of the 

black-mestizo culture singular and authentic, driven by the daily feast and the enchantment. 

The image in the book of 45 denounced an unequal, degraded and miserable city in both the 

poorer segments of society and the destruction of its architectural heritage, so the writer will 

change, he will rebuild the image of the city in the updated edition, precisely to do Bahia to 

establish itself as a tourist center and to enter the concurred international route. 

 

Key-words: Guide. Bahia. Tourism. Image. Speech. 
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1 INTRODUÇÃO 

A imagem turística é uma forma de construção que dá visibilidade a um lugar, 

a uma cidade, sendo uma necessidade premente da sociedade e da cultura de consumo 

que a tudo torna uma mercadoria ou produto, concorrendo assim no competitivo 

mercado global. 

Bahia de Todos os Santos: guia das ruas e dos mistérios da Cidade do 

Salvador é um livro que trabalha com um intenso jogo de imagens, desde que foi 

escrito por Jorge Amado, ilustrado por Manuel Martins em 1944 e publicado em 1945. 

As atualizações da narrativa em décadas posteriores aconteceram a fim de acompanhar 

e contribuir com uma imagem discursiva e turística para a cidade do Salvador, a 

“Cidade da Bahia”, como era chamada antigamente pelos habitantes locais e pelos 

moradores do próprio estado. O livro foi pensado para ser um guia turístico e fixou um 

conteúdo específico sobre a capital baiana, valendo-se, para tanto, de elementos da 

memória cultural para apresentação da cidade narrada, tendo um caráter ficcional em 

muitos momentos. O guia turístico é também literário e afetivo, concentrando-se nos 

diferentes territórios socioeconômicos, culturais, identitários e subjetivos da cidade do 

Salvador, performatizados através das falas do cicerone – o narrador. A  cidade não é 

apenas descrita, em muitos momentos os espaços das ruas são ficcionalizados, em 

outros são problematizadas questões patrimoniais, espaciais e culturais da urbe, 

atuando no processo de regulação e identificação dos seus habitantes e leitores-turistas 

com um discurso sobre a Bahia. Na medida em que ocorriam transformações na 

cidade, as novas edições iam surgindo para acompanhar o desenvolvimento local e 

dizer o que era esse lugar.  Novas questões iam se impondo com o passar do tempo, 

nos diversos aspectos da vida citadina e as próprias mudanças urbanas decorrentes do 

crescimento da cidade foram levando o texto inicial a sofrer revisões parciais e 

relativamente pequenas. Contudo, a 27ª edição, de 1977, do livro publicado em 1945, 

é considerado um novo guia das ruas e dos mistérios da cidade da Bahia.  

A sua publicação marca a trajetória de um livro que até agora teve mais de 42 

edições, 26 pela Editora Martins, e 16 pela Editora Record que, a partir da 27ª edição, 

apresenta ao público um livro que recebe uma relevante atualização em seu formato 

verbal e visual (ilustrativo) para acompanhar as transformações da capital baiana em 

seu aspecto espacial, cultural e identitário. No entanto, essas mudanças não perpassam 

apenas por questões meramente informativas para um possível turista, uma vez que 
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percebemos motivações políticas no discurso do escritor, justamente pelo fato de a 

obra passar por um processo de atualização quando políticas públicas de incentivo à 

cultura e ao desenvolvimento do turismo se intensificaram no cenário governamental 

brasileiro nos anos 70 e, principalmente, no contexto baiano. Em 2012, ano do 

centenário de Jorge Amado, o guia tem sua primeira edição pela Companhia das 

Letras, que passou a ter os direitos de reimpressão de toda a obra do escritor desde 

2008. 

A ideia de fazer esse trabalho parte do fato de a obra Bahia de Todos os Santos 

ter contribuído para a construção da imagem turística da Bahia, tendo apresentado 

duas imagens da cidade do Salvador, em duas décadas distintas, nas edições de 1945 e 

1977, tomadas para estudo.  Para dar conta disso, o livro precisou ser modificado 

diante da necessidade de atualização do texto, para acompanhar as transformações que 

a cidade do Salvador vivenciava.  O guia foi revisado em diferentes épocas, para as 

seguintes edições: 8ª (1960), 12ª (1966), 19ª (1970), 27ª (1977), 28ª (1980) e 34ª 

(1986) para acompanhar as mudanças em termos arquitetônicos e socioculturais da 

cidade: construção de prédios modernos, de novas avenidas e ruas com a derrubada de 

casarões, de solares, de igrejas, para dar “passagem ao progresso”, à linha de bondes, 

como também o reconhecimento da cultura afro-baiana como marca identitária da 

cidade, servindo de vetor para o desenvolvimento do binômio cultura-turismo, a partir 

dos anos 70.   

O estudo toma a obra mencionada como corpus da pesquisa e se pautará na 

análise da edição de 1945, ilustrada por Manuel Martins, e da edição de 1977 ilustrada 

por Carlos Bastos. A escolha parte do fato de se tratarem, respectivamente, da primeira 

e da vigésima sétima edição, que recebeu a maior atualização do livro, tanto no 

aspecto verbal quanto visual, trazendo uma nova imagem para a Bahia na década de 

70, contrastando, em muitos pontos, com a imagem da primeira edição e das edições 

anteriores a de 77, que têm apenas pequenas mudanças e mantêm o mesmo sentido da 

versão original. Bahia de Todos os Santos é uma narrativa diferenciada no conjunto da 

produção de Jorge Amado. O livro foi criado para ser um guia turístico para a cidade 

do Salvador, por isso mostrar duplamente essa cidade fazia parte da sua proposta 

comunicativa, formada pelo diálogo profícuo entre os signos (palavra e imagem). 

Trata-se de uma estratégia discursiva, no processo de produção de significado, de uma 

produção subjetiva para a cidade, com valor ideológico, tendo contribuído, 

decisivamente, assim como as demais obras do escritor, para a construção de uma 
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imagem turística para a cidade, já que o livro está envolto em implicações políticas e 

históricas.  

As formas de representação imagéticas exploradas no livro tornaram-se um 

referencial de saber sobre a Bahia desde a sua primeira edição, justamente pela 

articulação ideológica de elementos urbanos que contribuíram para a promoção do 

turismo cultural da cidade. A produção de imagens permitiu a criação de um forte 

discurso que se reconstruiu e se revitalizou com o passar do tempo, a ponto de as 

atualizações serem necessárias, pois visavam mostrar uma face especifica do lugar. 

Esse texto discursivo, gestado na realidade e na invenção, é portador de uma 

capacidade narrativa eloquente, enquanto fonte expressiva de uma memória cultural. 

O livro possui intensas relações discursivas, ideológicas e estéticas que podem 

ser conferidas através do jogo verbo-visual, pois se propõe a representar o povo, a 

história, a cultura e a tradição da “Cidade do Salvador”, a “Cidade da Bahia”, fundada 

pelos portugueses católicos em 29 de março de 1549 como São Salvador da Bahia de 

Todos os Santos, em homenagem a Jesus Cristo, o Salvador no cristianismo. A 

denominação Bahia de Todos Santos se dá por conta da chegada dos lusos 

colonizadores na baía e de sua apropriação em 1º de novembro de 1501, dia de todos 

os santos no calendário da igreja católica, mas pelos índios já era conhecida e 

habitada. A “cidade da Bahia” assim é chamada por ter sido a sede administrativa da 

capitania Bahia de Todos os Santos, a primeira capital da colônia na América 

portuguesa, referência que aparece largamente na obra. Era também a forma como o 

escritor ainda se dirigia à cidade e por ser assim reconhecida até bem pouco tempo 

atrás pela população. Ainda hoje Salvador é confundida com o estado da Bahia, 

principalmente para quem é de outros estados e países. Ou ainda, como conta Luís 

Henrique Dias Tavares em História da Bahia (2008): 

O nome do estado da Bahia originou-se da denominação dada pelo 

piloto Américo Vespúcio ao golfão que ele alcançou em sua primeira 

viagem ao litoral das terras do Brasil. Como isso sucedeu no dia 1º 

de novembro de 1501, dia santo, dedicado a Todos os Santos, assim 

Vespúcio denominou aquele acidente geográfico. [...]. A capitania da 

Bahia só apareceu com esta denominação no regimento do provedor-

mor Antônio Cardoso de Barro, datado de 17 de dezembro de 1548. 

[...]. Parece que o nome Bahia se estendeu folgadamente ao litoral e 

ao interior na segunda metade do século XVI. [...]. Frei Vicente do 

Salvador foi mais explícito: “Toma esta capitania o nome de bahia 

por ter huma tão grande, que por antonomásia e excelência se 

levanta com o nome comum e apropriando-se a si se chama Bahia”. 

No correr do tempo, Bahia (com h) passou a valer para o vasto 

território baiano. (TAVARES, 2008, p. 49-50). 
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Ou como ainda descreve Antonio Risério em Uma história da Cidade da Bahia 

(2004): 

A Bahia de Todos os Santos é nosso mar interior. Nosso 

mediterrâneo, com sua cidade nascida no cimo do alto monte, de 

olhos postos nesse mesmo mar. Já em sua Crônica da Companhia de 

Jesus do Estado do Brasil, o jesuíta Simão de Vasconcelos escrevia: 

“A Bahia de Todos os Santos, se houvesse de descrever aqui suas 

grandezas, largura e circunferência de suas águas, de suas ilhas, de 

seus recôncavos, e dos muitos rios caudalosos a pagar-lhe tributo, 

fora cousa mui larga. Baste dizer, que esta só parte do Brasil, com 

seus arredores, é capaz de um Reino”. São 1000 km² de águas claras 

e cálidas, trezentos quilômetros de costa. “Imenso seio do mar”, no 

dizer do velho Theodoro Sampaio, na História da Fundação da 

Cidade do Salvador. Seio marinho semeado de ilhas, ilhotas, ilhetas, 

com os seus rios e as suas ribeiras, os seus manguezais, as suas 

praias, as suas enseadas e os seus promontórios, as suas Campinas de 

beira-mar (RISÉRIO, 2004, p. 20). 

 

A Baía de Todos os Santos abriga uma vastidão de águas composta por 56 

ilhas. É a maior baía brasileira e a segunda maior baía do mundo, ficando atrás apenas 

da baía do Golfo Pérsico. O relato de Gabriel Soares de Sousa no Tratado Descritivo 

do Brasil em 1587, em especial, na segunda parte intitulada “Memorial e declaração 

das grandezas da Bahia de Todos os Santos, de sua fertilidade e das notáveis partes 

que tem”, explica a sua dimensão:  

El-rei D. João III de Portugal, que está em glória, estava tão 

afeiçoado ao estado do Brasil, especialmente à Bahia de Todos os 

Santos, que, se vivera mais alguns anos, edificaria nele um dos mais 

notáveis reinos do mundo, e engrandecera a cidade do Salvador de 

feição que se pudera contar entre as mais notáveis de seus reinos, 

para o que ela estava mui capaz, e agora o está ainda mais em poder 

e aparelho para isso, porque é senhora desta baía, que é a maior e 

mais formosa que se sabe pelo mundo, assim em grandeza como em 

fertilidade e riqueza. Porque esta baía é grande e de bons ares, mui 

delgados e sadios, de muito frescas e delgadas águas, e mui abastada 

de mantimentos naturais da terra, de muita caça, e muitos e mui 

saborosos pescados e frutas, a qual está arrumada pela maneira 

seguinte. A baía se estende da ponta do Padrão ao morro do Tinharé, 

que demora um do outro nove ou dez léguas, ainda que o capitão da 

capitania dos Ilhéus não quer consentir que se estenda senão da 

ponta da ilha de Itaparica à do Padrão; mas está já averiguada por 

sentença, que se estende a baía da ponta do Padrão até Tinharé, 

como já dito; a qual sentença se deu por haver dúvida entre os 

rendeiros da capitania dos Ilhéus e da Bahia, sobre a quem 

pertenciam os dízimos do pescado, que se pescava junto a este morro 

de Tinharé, o qual dízimo se sentenciou ao rendeiro da Bahia, por se 

averiguar estender-se a baía do morro para dentro, como na verdade 

se deve de entender (SOUSA, 1851, p. 141). 
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Partindo dessas considerações iniciais, o estudo de tese intitulado A construção 

da imagem da Bahia turística em Bahia de Todos os Santos: guia de ruas e mistérios, 

de Jorge Amado, se justifica no Programa de Pós-graduação em Literatura e Cultura, 

da UFBA, e na Linha de Pesquisa Documentos da Memória Cultural, porque a obra e 

as suas atualizações são um testemunho memorialístico, histórico e cultural de um 

tempo e de contribuição para a construção de uma imagem turística para a Bahia. 

Além disso, é dotada de força enunciativa e representativa de um discurso 

memorialístico, patrimonialista, ficcional e histórico-cultural sobre a cidade de 

Salvador e sua gente. Diante disso, é válido analisar a contribuição do discurso 

amadiano  no livro em questão, como referência de uma idealização de turismo para a 

capital baiana que foi apropriada pelas instâncias governamentais. 

   Embora haja alguns estudos ressaltando a cartografia afetiva, a liricidade e a 

forma como o escritor descreve historicamente os espaços da cidade no guia, há uma 

escassez de estudos mais aprofundados em relação ao livro Bahia de Todos os Santos. 

A obra é um documento cultural que se molda aos diferentes contextos sócio-

históricos, além de ser uma força de representação que pertence ao campo da memória. 

De tal modo, um trabalho analítico de uma obra altamente enunciativa, que abriga dois 

sistemas discursivos (palavra e imagem) é importante, visto que as reiteradas 

atualizações e ressignificações da imagem da cidade apontam para questões de valor 

histórico e artístico-cultural, contribuindo para a forma como o turismo baiano foi 

concebido no passado, quais as questões prementes para a década de 40, bem como 

esse discurso foi reconfigurado e adotado para representar a Bahia na década de 70 e 

como ele ainda atua no presente.  

A proposta do primeiro capítulo é apresentar o percurso de surgimento do livro 

no conjunto da obra de Jorge Amado, bem como a sua criação, a movimentação em 

torno da participação do artista plástico paulista Manuel Martins para ilustração do 

guia, e a exposição de arte moderna realizada por ele em 1944. Para isto, ocupamo-nos 

de levantar algumas publicações em jornais que trazem a expectativa da confecção de 

um guia turístico escrito pelo romancista para a cidade, bem como a recepção 

promocional referente à atualização de Bahia de Todos os Santos, em sua edição de 

1977 – discussões que irão aparecer nos subcapítulos 1.1 e 1.2. Além disso, será 

abordada a relação do escritor com os ilustradores de suas obras. Nesse sentido, dada à 

importância que ele dava às ilustrações em seus livros e, em especial, ao guia, é de 

fundamental relevância não fazer a oposição entre o texto e a imagem, entre realidade 
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e ficção – pensamento de matriz platônica que estabelece as hierarquias e as oposições 

na nossa cultura. 

No segundo capítulo, será apresentado o contexto sócio-histórico da década de 

40, no intuito de perceber como se deu a inserção do turismo como atividade 

econômica e estratégia política baiana e brasileira, uma vez que mantinha ligação com 

os ideais do projeto de nacionalidade e brasilidade e das primeiras políticas culturais e 

de turismo do governo de Getúlio Vargas. 

 O estudo desse período foi determinante para compreender as ações político-

culturais para o desenvolvimento da atividade turística, que estava diretamente ligada 

à preservação do patrimônio artístico-cultural e dos seus bens simbólicos. Esta 

reflexão ajudou na compreensão do processo de feitura da obra Bahia de Todos os 

Santos: guia das ruas e dos mistérios da Cidade do Salvador (1945) dentro desse 

momento, de quando são criados e reeditados guias de viagem famosos, incentivados 

pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). A primeira 

edição do guia amadiano vai se propor a defender a densidade histórica da cidade do 

Salvador e a sua riqueza patrimonial, bem como vai retratar as dinâmicas de 

transformação do centro antigo da cidade, movimento que acontece desde as primeiras 

décadas do século XX, mostrando os liames entre cultura, economia, história e 

política.  

Ainda no segundo capítulo, o contexto histórico dos anos 70 também será 

analisado e problematizado para entender como os acontecimentos locais e nacionais, 

bem como as políticas culturais e de turismo influenciaram na mudança e/ou 

ampliação da imagem turística da Bahia no livro de 1977, a ponto de este ser 

atualizado, reescrito, ampliado. Esta retomada histórica é para compreender a 

importância da obra que foi publicada em 1945, antes mesmo de o primeiro material 

turístico institucional – o Roteiro Turístico da Prefeitura Municipal da cidade do 

Salvador – ter sido produzido para a cidade. Além disso, o livro surgiu e foi atualizado 

quando as políticas de incentivo ao desenvolvimento do turismo, nas décadas de 40 e 

70, eram uma preocupação nacional, encerrando assim uma ligação com as edições 

escolhidas. Este capítulo aparece organizado de forma linear como um arquivo, no 

intuito de contextualizar como o turismo baiano foi se erguendo com o passar do 

tempo, com vistas a entender as primeiras iniciativas, criando assim uma linearidade 

com ruptura, apresentando a atualidade dos acontecimentos, o que permeia os saberes, 

como ressalta Foucault (2008). 
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 No terceiro capítulo, fizemos uma leitura do texto verbal amadiano, das 

ilustrações de Manuel Martins (1945) e das ilustrações de Carlos Bastos para a edição 

de 77, através do método arqueológico foucaultiano, com vistas a entender como o 

escritor e os ilustradores construíram e ressignificaram a imagem turística da Bahia 

diante do contexto histórico-cultural de produção. Além disso, será verificado qual era 

a temática central de cada discurso, nas diferentes edições da obra, e como cada 

ilustrador fez essa leitura da Bahia criada por Jorge Amado, e se as representações 

real, ficcional e imagética presentes no guia levam à manutenção do discurso criado 

sobre a cidade do Salvador em algumas comunicações contemporâneas, em algumas 

propagandas veiculadas pelo poder público, no intuito de perceber as regularidades 

discursivas que formam um sistema de dispersão. 

As considerações de Foucault serão pertinentes para leitura da obra, justamente 

porque ele assinala um conjunto de relações que liga os discursos e que corresponde a 

um período histórico, o que permeia os saberes, através da sua Análise Arqueológica 

do Discurso (AAD). Essa abordagem teórico-metodológica de cunho histórico cujas 

categorias principais são o enunciado e o discurso serve de reflexão para realizar as 

análises dos objetos de investigação, para a necessária reflexão sobre a criação da 

imagem da Bahia Turística, a partir da contribuição da obra Bahia de Todos os Santos: 

guia de ruas e mistérios, nas duas edições supramencionadas, para identificar nos 

discursos  como a imagem da Bahia foi construída. A teoria da análise do discurso de 

Foucault trabalha a partir das coisas que são ditas ou expressas que estão 

condicionadas a um determinado tempo e lugar, pois para ele os diferentes textos se 

remetem uns aos outros, entrando em convergência com instituições e práticas dotadas 

de significações comuns a uma época histórica (FOUCAULT, 2008). 

O quarto capítulo “Provocações: escrita, escritura e imagem” é um capítulo 

experimental que toma de empréstimo outros caminhos de diálogo teórico com as 

filosofias derridianas e deleuzeanas e com os Estudos Culturais para entender Bahia de 

Todos os Santos sobre outras perspectivas, para tentar sair da racionalidade 

logocêntrica, em sua ânsia de a tudo classificar e, sobretudo, de submeter esse estudo 

de tese há uma base transdisciplinar como já vinha acontecendo nos capítulos 

anteriores, em torno de todo um campo de interrogações que permeia todo estudo 

dessa natureza. A sugestão de leituras com as quais supomos que a obra dialoga, 

dentre elas a leitura a partir da hermenêutica das entidades das religiões brasileiras de 

matriz africana, com destaque para Exú, divindade de caráter ambivalente, levou-nos a 
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produzir alguns agenciamentos e encontros, a realizar leituras que possuem valores 

diferentes, a utilizar em nosso auxílio Derrida e Deleuze, Foucault e Barthes –outra 

novidade performativa do texto –, na busca por fazer uma outra leitura da edição de 

1977, que tem um caráter contemporâneo. Com a diversidade de imagens literárias e 

culturais, é possível articular operadores de leitura que permitem ampliar a 

interpretação da história e das relações culturais dos diferentes contextos da obra, em 

tempos que se mostram como simulacros, na busca por desvendar, nessa aventura de 

palavras, o que é essa Bahia de Jorge Amado.  

Entendido como uma diversidade de manifestações culturais, o discurso 

literário é um discurso de poder a partir das instituições que definem o que é literário 

do que não é. Essa abertura levará, nesse sentido, ao questionamento dos critérios 

definidores da literariedade, ao rompimento das fronteiras entre as disciplinas, do 

questionamento das hierarquias entre as práticas culturais (LIMA, 2010). Em palavras 

de Barthes (1987): 

O texto esquiva-se a qualquer tipologia cultural: mostrar o caráter 

ilimitado de uma obra é fazer dela um Texto: embora a reflexão 

sobre o Texto comece pela literatura (isto é, por um objeto 

constituído pela instituição), o Texto não se detém forçosamente 

nela; há Texto em toda a parte onde uma actividade de significância 

é encenada segundo regras de combinação, de transformação e de 

deslocamento: nas produções escritas, é claro, mas também nos 

jogos de imagens, de signos, de objetos: nos filmes, nas bandas 

desenhadas [histórias em quadrinhos], nos objetos rituais. 

(BARTHES, 1987, p. 83). 

 

No que tange à Bahia de Todos os Santos, vimos que o livro se mostra e é 

comumente classificado como um guia de viagens, contudo, trata-se de um guia 

literário. Embora o livro seja estruturado no formato de guia turístico, o que o 

diferencia é o fato de a cidade ser construída subjetivamente por seu escritor, pelas 

marcas poéticas e inventivas do texto, em meio a informações da realidade citadina. A 

cidade é narrada no livro a partir de um olhar e de uma descrição literária, como uma 

espécie de crônica do cotidiano, com pitadas poéticas, ora parecendo também uma 

crônica romanceada.  É uma cartografia particular de uma cidade envolta em mistérios 

líricos, segundo o escritor, que não estava, à época, nos catálogos, nos guias oficiais do 

turismo. 

A literatura é a própria ambivalência das palavras, é a dispersão promovida 

pelo Phármakon: nem mentira nem verdade, nem veneno nem remédio, ou é doença e 

saúde, disse Deleuze (1997), cuja função opositiva e contraditória insere um segundo 
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rosto, ou vários rostos, na transmutação que não deve cessar, porque transmutar é o 

acontecimento da vida e da experiência em si mesmos. Este estudo de tese recebeu um 

tratamento ensaístico e de caráter intertextual em muitos momentos, constituindo-se 

em um encontro de teorias e de expressões artísticas que foram tomadas para leituras, 

num movimento de exercício de abertura dos textos.  

Estudar Bahia de Todos os Santos se impôs como um desafio, uma vez que as 

duas formas como Amado trabalhou esse texto, demonstrou ser uma tarefa laborosa, 

tanto pela complexidade textual quanto pela cristalização da imagem criada que 

buscamos desconstruir. 

 Bahia de Todos os Santos é um exemplo de narrativa de viagem que propõe a 

sedução pelo desconhecido, através dos conceitos de descobrir, conhecer e inventar, 

quer seja através de uma viagem de fato ou até mesmo de uma viagem literária e 

cultural. Desde os tempos da expansão marítima que as narrativas de viagens 

condensavam histórias, mitos, milagres, descrições fantásticas e fantasiosas de seres, 

monstros e plantas sobrenaturais. Envolta numa aura de encantamento, a Literatura de 

Viagens, subgênero do que canonicamente é classificado como alta literatura, 

conforme entendimento de Fernando Cristovão (2002), está atrelada a esses conceitos 

e a áreas do conhecimento como a Antropologia, a História e a própria Literatura.  

Consideramos o guia amadiano não como uma narrativa de viagem romântica, 

tampouco de caráter exploratório, mas como uma narrativa sobre a história da cidade 

do Salvador e de sua importância na reflexão em torno da nação brasileira, da 

identidade e da cultura do povo baiano, que cruza história e literatura. Tudo isso em 

meio a uma descrição poética e entusiástica desse lugar, contada pelo narrador-

cicerone, que através da viagem da história narrada conduz o leitor, uma espécie 

também de viajante, juntamente com o narrador, para percorrer a cidade, conhecer 

suas ruas, histórias, patrimônio, mitos e religiosidade. Apesar de Jorge Amado aceitar 

a empreitada de fazer um guia turístico para a cidade, o seu livro não se limita apenas 

a sê-lo, pois utilizou o motivo do guia, da viagem, para trazer à tona discussões sobre 

o patrimônio histórico, a cultura, a identidade afro-baiana, a memória, poetizando, em 

muitas passagens, a cidade.  

 A literatura de viagens produzida pelos viajantes estrangeiros que estiveram no 

Brasil desde a invasão/descobrimento, chegada dos portugueses, traz exemplos de 

relatos, de narrativas que ajudaram, primeiramente, na construção da imagem do país, 

idealizando esse lugar, pois o europeu vai narrar o que previu enxergar e o que lhe 
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convinha dizer e, mesmo que a realidade seja diferente do que visualizou, ele construiu 

argumentos para fazer ver o que deseja que seja visto. Assim também entendemos 

sobre a proposta de Jorge Amado.  

As duas edições do guia são livros que buscam inscrever Salvador para leitores 

e viajantes, através da cidade mostrada através da escrita e das ilustrações, fazendo 

uma leitura do seu texto urbano. Dito de outro modo, podemos tomar essas duas 

linguagens, como denomina Guattari (1992), como uma produção de “subjetividade da 

cidade”, ou seja, como uma produção de narrativas da cidade cuja leitura da urbe é 

uma necessidade ante o potente conjunto de enunciados reiterativos sobre ela. 
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1 A BAHIA TURÍSTICA SOB O OLHAR DE JORGE AMADO: O GUIA E 

SEUS MISTÉRIOS  

1.1 BAHIA DE TODOS OS SANTOS: GUIA DE RUAS E MISTÉRIOS NO 

CONJUNTO DA OBRA DE JORGE AMADO 

Escrito no bairro de Periperi, na capital baiana, em 1944, e publicado em 1945, 

Bahia de Todos os Santos: guia das ruas e dos mistérios da Cidade do Salvador, do 

escritor Jorge Amado, ilustrado por Manuel Martins e com capa de Clóvis Graciano, 

recebeu esse título em sua primeira edição.  Foi criado a pedido do editor José de 

Barros Martins e entrou na esteira dos guias de viagem que já vinham sendo 

produzidos naqueles anos, por nomes de destaque no cenário nacional, como Manuel 

Bandeira, que escreve Guia de Ouro Preto (1938), com segunda edição em 1942, e os 

livros Guia prático, histórico e sentimental do Recife (1934) e Olinda – segundo guia 

prático, histórico e sentimental de cidade brasileira (1939), ambos de Gilberto Freyre. 

Estes dois últimos foram relançados, respectivamente, em 1942 e 1944, pela editora 

José Olympio. Não por acaso, a feitura do guia amadiano pela Editora Martins 

coincide com o momento em que essas obras voltam à cena de mercado.  

De acordo com Lúcia Lippi de Oliveira (2011, p. 128), Gilberto Freyre tinha 

anunciado na década de 40 que escreveria um guia prático, histórico e sentimental para 

a cidade do Salvador, semelhante aos que foram dedicados a Recife e Olinda, mas 

desistiu quando viu que guia similar estava sendo realizado por seu amigo Jorge 

Amado.  

Então, o romancista era alguém autorizado para escrever um guia para a Bahia, 

justamente por este ser um lugar onde passou grande parte da sua vida, por ser um 

cenário constante na maioria de suas narrativas e pelo fato de o escritor ter o propósito 

de apresentá-la, de colocá-la em evidência como já fazia em outras obras. Diante de 

toda essa ligação afetuosa, sentimental e ideológica com a cidade, e por ser um escritor 

já conhecido do público, isso aumentaria as chances de os leitores se interessarem pelo 

livro. Além disso, o convite expresso no guia, para uma turista imaginária, partiria de 

alguém que tem uma relação com a cidade e que se tornou referência de conhecimento 

sobre ela. 

Algumas palavras escritas na orelha da obra assinadas pela Livraria Martins 

Editora foram dedicadas ao escritor na apresentação do guia: 

Ninguém melhor que Jorge Amado para escrever um Guia da Bahia 

de Todos os Santos. Romancista daquela região do país, profundo 

conhecedor da capital baiana, sensibilidade que oscila entre lírico e o 
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dramático, haverá de ser ele quem maiores aptidões apresentava para 

descrever a fisionomia e as peculiaridades da “mãe das cidades 

brasileiras”, como a chamam alguns. [...] Não é um “baedecker” frio 

e oficial. É um roteiro cheio de vivacidade e ternura, evocativo, às 

vezes, verberante outras, poético em certas passagens, forte e realista 

em determinados trechos e, também, polêmico e político. Mais do 

que uma reportagem e um roteiro, é uma biografia romanceada 

escrita com sentimento e humanidade e em que os personagens são o 

povo, a multidão e, ainda, as casas, as igrejas, as festas, a própria 

paisagem.  Com tal verismo e força Jorge Amado põe dentro das 

páginas do livro todo aglomerado humano da cidade, os seus 

ornamentos naturais ou não, bem como as suas tristezas e dores, que 

é possível ao leitor sentir na sua carne [...]. Para que o leitor melhor 

visualize a cidade do Salvador, o livro está enriquecido pelas 

admiráveis ilustrações do artista Manuel Martins, as quais 

interpretam magnificamente o espírito da obra, isso porque como 

salienta Jorge Amado “nunca uma pessoa e uma cidade se 

compreenderam e entenderam tão bem quanto o pintor Manuel 

Martins e a cidade da Bahia”. (AMADO, 1945, s/p). 

 

Erguido sob um forte imaginário que transita entre a realidade e a invenção, o 

guia amadiano apresenta a cidade de Salvador, da década de 40, a partir do que elenca 

ser parte de sua singularidade: o lirismo, o mistério, a formação de sua gente, um povo 

negro-mestiço, religioso, que participa das celebrações das igrejas católicas e dos 

terreiros de Candomblé; as tradições populares, arquitetônicas e históricas presentes 

nas ruas tortuosas do Pelourinho, nos casarões e nos monumentos antigos; os bairros 

proletários em contraste com os bairros nobres; as praias, as feiras e os mercados; a 

importância do patrimônio histórico e arquitetônico; as condições sociais da população 

menos favorecida. Estes são elementos que o escritor utiliza para ir desenhando o 

cotidiano da cidade. Segundo o narrador-cicerone: 

[...] nunca saberás ao certo se é uma rua maravilhosa de pitoresco, 

com suas janelas coloniais e suas portas centenárias, ou se é apenas 

um hospital enorme, sem médicos, sem enfermeiras, sem remédios. 

Ah!, moça, esta cidade da Bahia é múltipla e desigual. Sua beleza 

eterna, sólida como em nenhuma outra cidade brasileira, nascendo 

do passado, rebatendo em pitoresco no cais, nas macumbas, nas 

feiras, nos becos, e nas ladeiras, sua beleza tão poderosa que se vê, 

se apalpa e se cheira, sua beleza de mulher que se vê, se apalpa e se 

cheira, sua beleza de mulher sensual, esconde um mundo de miséria 

e de dor. Moça, eu te mostrarei o pitoresco mas te mostrarei também 

a dor. (AMADO, 1945, p. 16).  

 

O livro se propõe a ser um guia turístico para a cidade e Jorge Amado ficou 

com a tarefa de contar para os leitores o que é esse lugar. As suas palavras expressas 

no prólogo “Convite” como vimos no trecho acima são direcionadas para uma turista 

imaginária vir conhecer a cidade do Salvador, traduzindo, portanto, o imaginário do 
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que é a Bahia e de sua capacidade de receber a todos em clima de festa, característica 

de seu cotidiano. 

Bahia de Todos os Santos é um livro encomendado e Amado levou cerca de um 

ano para entregá-lo à publicação, daí a referência explícita ao editor da Martins 

Editora, José de Barros Martins, o qual propôs ao escritor produzi-lo. Contratado pela 

Revista Senhor, na década de 60, escreve também no esquema de encomenda, em 

apenas uma semana, o clássico literário Quincas Berro D’água e O milagre dos 

pássaros que foi escrito em 1979, para ser distribuído como presente de final de ano de 

uma instituição financeira. Em palavras do escritor na dedicatória prestada às pessoas 

que o levaram a produzir o guia: 

Êste guia das ruas e dos mistérios da Bahia é dedicado a José de 

Barros Martins que me levou a escrevê-lo, a Sérgio Milliet, Dante 

Bufoni, Fernando de Barros e a Moacir Guimarães, sertanejo que, 

quando está na capital, é o dono absoluto da cidade, seu verdadeiro e 

indiscutível dono, seu anfitrião também. (AMADO, 1945, s/p). 

 

Desde a primeira publicação de Bahia de Todos os Santos, ocorreram mais de 

42 edições, 26 delas pela Livraria Martins Editora até 1975, quando os direitos de 

edição passam para a Editora Record, que publica um total de 16 edições do guia. Em 

2012 sai uma nova edição pela editora Companhia das Letras, que passa a ter o direito 

de reeditar as obras do escritor, mas sem contar com o formato original que vinha ao 

longo dessas edições dando corpo ao livro: a parceria texto/ilustração. O que 

permanece são as fotografias de Flávio Damm utilizadas, pela primeira vez, na edição 

de 1960. Além disso, o guia foi traduzido para o espanhol, italiano e o francês, dentre 

outros idiomas. 

Para a composição da primeira edição do livro Bahia de Todos os Santos, o 

artista plástico paulista Manoel Martins foi convidado a vir à capital baiana para 

ilustrá-lo. A história de feitura desta obra coincide com o início de uma nova fase no 

âmbito das artes plásticas na Bahia.  

Em notícia intitulada “Na Bahia o pintor Manuel Martins colaborará com Jorge 

Amado e Wilson Lins num guia da cidade do Salvador” saída no jornal O Imparcial, 

de 10 de junho de 1944, podemos ter uma noção da movimentação em torno do 

turismo e da importância da produção do livro para a cidade, inclusive para o poder 

público: 

A Bahia desde ontem tem a satisfação de hospedar uma figura da 

pintura nacional. Trata-se do pintor paulista, Manoel Martins, que 

aqui se encontra recrutado pela Livraria Martins, de S. Paulo, a fim 
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de colaborar com os festejados escritores Jorge Amado e Wilson 

Lins, na confecção do “Guia da Cidade do Salvador”, obra que 

certamente contará com a assistência de poderes públicos, dada a sua 

transcendental importância. O pintor Manoel Martins transportará 

para a tela, aspectos típicos de nossa terra, emprestando, assim, o seu 

valioso concurso para o êxito que é de esperar-se obtenha o 

importante trabalho. (O IMPARCIAL, 10 jun. de 1944). 

 

No período em que residiu na cidade para criar as ilustrações, o artista organiza 

uma exposição nos salões da Biblioteca Pública da Bahia, com cerca de oitenta obras, 

incluindo as suas e de outros artistas nacionais e estrangeiros como Di Cavalcanti, 

Portinari, Segal, Santa Rosa, Djanira, Goeldi, dentre outros. O escritor Jorge Amado 

presidiu a abertura do evento. De acordo com Maria Helena Ochi Flexor, no artigo A 

migração e a arte moderna na Bahia (1997), começa a acontecer uma renovação nas 

artes baianas quando ocorrem as primeiras modificações no meio cultural nos idos da 

década de 40. Para a referida pesquisadora: 

O período imediato após a Guerra quebrava convenções sociais e de 

linguagem, modificando a estrutura econômica, científica e 

tecnológica do mundo. Foi a fase de confronto entre o liberalismo e 

o socialismo. Começaram a quebrar-se as atitudes ortodoxas e 

dogmáticas o que permitia o aparecimento de duas forças contrárias 

em todas as áreas da atividade humana. Nas artes baianas se 

opuseram o antigo, ou clássico realista, e o novo que aparecia sob a 

designação genérica de moderna. [...]. Em 1944, Manoel Martins – 

do grupo Santa Helena de São Paulo – foi à Bahia para ilustrar o 

livro Bahia de Todos os Santos, de Jorge Amado. Aproveitou a 

oportunidade e organizou uma exposição de obras de Segall, 

Gomide, Walter Levy, Augusto Rodrigues, Clovis Graciano, Flávio 

de Carvalho e obras de outros como Pancetti, Portinari, Cícero Dias, 

Di Cavalcanti, Scliar pertencentes a colecionadores da cidade. 

Houve reações, especialmente por parte da imprensa, mas foi quando 

se solidificou a vontade dos baianos em seguir outros rumos nas 

artes plásticas.[...] Nesse período o meio cultural se modificou. Foi 

criada por Edgar Santos, por exemplo, a Universidade da Bahia que, 

em 1946, federalizou-se. A essa altura Mário Cravo Júnior já fizera 

sua aparição nos Salões da Ala (1944) e, com Carlos Bastos e 

Genaro de Carvalho, formava o primeiro grupo de modernistas 

baianos. […] Os primeiros modernistas baianos, como acontecera no 

Sul, na Semana de 22, não tentavam uma mera absorção da 

atualidade européia. Tanto chegavam a uma via renovadora da arte, 

quanto buscavam uma arte nativa com ares locais e que fosse, antes 

de tudo, baiana. A busca das fontes populares como inspiração pode 

ser citada como uma constante naqueles que introduziram o germe 

da renovação artística na Bahia. (FLEXOR, 1997, p. 175). 
 

Houve mudanças importantes no meio cultural baiano a partir de meados dos 

anos 40, com o fim da Segunda Guerra mundial, que exerceu grande impacto no 

imaginário da época, na formação dessa geração marcada pelas inquietações daquele 
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momento, influenciando fortemente as artes. Quanto à arte plástica baiana, houve a 

busca por dar-lhe uma face propriamente local, valorizando a cultura popular.   

A vinda de Manuel Martins para ilustrar o guia amadiano dá início, juntamente 

com outros artistas baianos como Carlos Bastos e Genaro de Carvalho, que já 

começavam a promover mudanças naquele cenário, ao trazer novas propostas de 

linguagem moderna e dar destaque à cultura popular local, uma transformação no meio 

artístico baiano. Isso possibilitou a abertura para a recepção de novos trabalhos que se 

afinavam com a proposta modernista. O artista plástico Manuel Martins fala da 

exposição ao jornal A Tarde do dia 07 de agosto de 1944: 

O visitante, à primeira vista sente-se chocado pela pobreza ambiente 

a partir do pano de juta nacional que forra as galerias e da falta de 

molduras caríssimas que geralmente se vê. Os desenhos em 

exposição, na maioria, nem moldura têm. (A TARDE, 07 ago, 1944). 
 

A repercussão da Exposição de Arte Moderna foi tamanha a ponto de não haver 

apenas críticas à ausência de moldura e à pobreza do ambiente onde foi realizada. 

Após dois meses de ocorrida, foi organizada a Exposição “Ultramoderna”, também 

denominada de Exposição Revanche, em resposta à de Manuel Martins. À frente desse 

movimento estava Wilson Lins, escritor convidado por Jorge Amado para escrever, 

com ele, o guia para a cidade de Salvador, o que não ocorreu, talvez esses 

acontecimentos tenham interferido nessa parceria, como consta no agradecimento final 

do escritor aos colaboradores do guia, com exceção de Lins: 

Entre as várias pessoas que de alguma maneira me auxiliaram para a 

feitura deste guia das ruas e dos mistérios da Bahia, quero agradecer 

ao dr. Jorge Calmon, ao dr. Alfredo Imbassahy, ao dr. Manuel 

Caetano Filho e ao espantoso Motinha que tanta coisa sabe sobre a 

Bahia. Quero também agradecer ao pintor Manuel Martins que 

deixou seus afazeres em São Paulo para demorar-se na Bahia 

realizando as ilustrações deste livro. (AMADO, 1945, p. 301). 

 

Lins era o proprietário do jornal “O Imparcial”, que fez toda a cobertura com 

informações e entrevistas acerca do evento, a Exposição Revanche, ocorrida em 14 de 

outubro de 1944, no Salão Azul do Palace Hotel. O grupo participante denominado de 

“neopintores” se organizou e produziu as obras ultramodernas. Em palavras de Jorge 

Amado para o guia de 1977, para justificar parcialmente esse ocorrido: 

Uma das repercussões dessa pequena mostra é extremamente 

significativa do atraso das artes plásticas em relação à literatura na 

Bahia. Estávamos em 1944, mais de vinte e cinco anos após a 

exposição de Anita Mafalti em São Paulo. Pois bem: escritores 

literariamente avançados, figuras de proa de renovação literária, à 

frente Wilson Lins e Lafayete Spínola, organizaram no hall do 
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Palace Hotel uma exposição caricatural de revide àquela primeira 

visão de arte moderna, ridicularizando-a. (AMADO, 1977, p. 51). 

 

As reportagens realizadas pelo Jornal O Imparcial explicitam que os 

participantes da exposição “deboche” sabiam dos ideais dos modernistas, mas a reação 

que tiveram à Exposição de Arte Moderna demonstra que o “deboche” dos artistas 

plásticos, realizado em Salvador, foi uma espécie de paródia do modernismo paulista. 

Eles fizeram uma crítica deliberada ao vanguardismo de 22, que queria se configurar 

como um centro oficial e produtor das artes plásticas brasileiras.  

O modernismo na Bahia contou com os grupos que se formaram no final da 

década de 20 e início dos anos 30, sob os influxos do modernismo paulista, como Arco 

e Flecha e a Academia dos Rebeldes. Existe uma distância temporal e ideológica entre 

esse momento e o de 40, principalmente porque no primeiro momento Jorge Amado 

estava começando a produzir seus textos, enquanto os modernistas da Pauliceia 

Desvairada já eram velhos conhecidos.  

A figura de Pinheiro Viegas é uma referência importante nesse contexto que 

forma a Academia dos Rebeldes junto com Sosígenes Costa, Jorge Amado, Guilherme 

Dias Gomes, Clóvis Amorim, Edison Carneiro, João Alves Ribeiro, De Souza Aguiar, 

Áydano Ferraz e Walter da Silveira que se reuniam para discutir questões políticas, 

literárias, bem como para refletir sobre a literatura que produziam.  

No cenário de uma Bahia conservadora, esses jovens representavam a proposta 

de uma modernidade estética1 e procuravam renovar a literatura e a cultura local. A 

divulgação inicial de uma carreira no campo literário começa a partir da criação de 

duas revistas: a Meridiano e O Momento, bem como nos jornais locais, para uma 

classe média urbana conservadora e apegada às tradições. As propostas ideológicas e 

estéticas do grupo para uma literatura moderna e baiana tinham um compromisso 

local, de valorização da cultura popular, em especial, da cultura africana e afro-baiana, 

subalternizadas durante o período colonial. A ideia era romper com a tradição erudita 

europeia, em especial, a portuguesa, reconhecendo a tradição popular desmerecida e 

marginalizada pela elite branca baiana, levantando outras questões sociais e 

econômicas e de descanonização da literatura. Esses jovens, a exemplo de Jorge 

Amado e de Edison Carneiro, com seus estudos etnográficos, vivenciavam o cotidiano 

                                                           
1 Conjunto de influências de valores artísticos e éticos que constituem a arte e a literatura, bem como  a 

reflexão em torno dos conflitos, crises de valores filosóficos e tensões da sociedade capitalista que 

marcam o Modernismo. 
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da cidade do Salvador, aproximando-se do povo – os capoeiristas, prostitutas, 

estivadores –, que passam a ser matéria das suas produções. 

 A Academia dos Rebeldes foi excluída da historiografia literária produzida no 

sudeste do país, demarcando, portanto, a sua centralização no campo literário, assim 

como da história tradicional feita de seleções, esquecimentos e memórias que forjaram 

a nação. A historia literária apaga práticas artísticas, culturais e sociais de segmentos 

locais e, no que tange ao modernismo baiano, a contribuição dos rebeldes foi 

silenciada pela centralização do modernismo paulista que se impôs como 

representação nacional. De acordo com Seixas, 

O aparente antimodernismo pode significar a marca da diferença; 

a recusa de uma região do país de abandonar a sua identidade 

longamente constituída. Estas formas refratárias, desobedientes, 

insubmissas (de Pernambuco ou da Bahia, por exemplo), podem 

ser vistas como uma forma de afirmação da modernidade nem 

melhor nem pior, apenas diferente da forma surgida com a 

Semana de Arte Moderna de São Paulo. Assim como o 

modernismo brasileiro traz uma marca diferencial com relação à 

modernidade vista através dos escritores europeus, o modernismo 

dos vários estados brasileiros também surgiu de condições 

culturais diversas daquelas do Rio de Janeiro, capital da 

República, ou de São Paulo, nova capital econômica do país. 

(SEIXAS, 2001, p. 82). 

 O Nordeste também se abria para recepcionar o novo dentro de seus 

referenciais culturais. Os Rebeldes tinham ideias transformadoras e utópicas que 

surgiam das inquietações daquele momento, apresentando outra vertente modernista, 

diferentemente de São Paulo e da então capital federal Rio de Janeiro. Na Bahia, 

contudo, a velha burguesia baiana seguia o modelo cultural europeu e marginalizava 

outras práticas culturais, principalmente, as populares, como as rodas de samba e os 

batuques de candomblés. Tampouco tolerava dividir o mesmo espaço do antigo centro 

com bêbados, ambulantes, mendigos e prostitutas, levando a elite local a se deslocar 

para a parte sul da cidade do Salvador. 

A renovação da literatura baiana acontece nesse momento com a criação do 

Grupo Arco e Flexa, capitaneado por Carlos Chiacchio, outro nome interessado em 

propagar as ideias modernistas na Bahia, assim como a Academia dos Rebeldes e o 

Grupo da Baixinha que formaram um movimento de contestação, de resistência aos 

grupos dominantes do sudeste que faziam literatura e arte. Jorge Amado afirmava 

que o modernismo paulista não teve grande influência na Bahia que toma diferentes 

caminhos do movimento do sudeste, muito menos influenciou sua geração que 
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exaltava a cultura local mestiça, sendo material de inspiração para os romances de 

Sosígenes Costa, de Jorge Amado, para Édison Carneiro, ambos militantes do 

Partido Comunista Brasileiro, fundando outro modernismo que levava em 

consideração a diversidade cultural baiana. Apesar da força discursiva dos 

modernistas paulistas que quiseram se impor como nacional, outras vertentes 

modernistas locais surgiram nesse momento, em decorrência da diversidade de 

expressão e de propostas que eclodiam em todo país, não sendo possível os paulistas 

darem conta dessa representação nacional sozinhos. 

E ainda em relação à Exposição Ultramoderna, também chamada de Revanche, 

a reportagem do Jornal “O Imparcial”, de 01 de outubro de 1944, intitulada de 

“Pintaremos com pixe, massa de tomate, azul de metileno, carvão, sarro de cachimbo 

etc, etc”, aponta a deslegitimação da exposição de agosto de 44, de Manuel Martins:  

– Quais os postulados desta escola que os senhores se propõem 

lançar?”.  

- ‘Modificar o que está feito, não repetir o que se for fazendo é o 

único programa que temos. O mais vem com o tempo. Por exemplo: 

- a liberdade. O senhor sabe o que é liberdade? Para muita gente é 

uma coisa que nos dá direito de não gostar daquilo que outros fazem, 

mas impede os outros de não gostarem daquilo que fazemos. 

Conosco acontece o contrário. Nós pintamos os nossos quadros da 

maneira que queremos porque as leis do país permitem que se 

pintem quadros de qualquer maneira. Quem não gostar dos nossos 

quadros podem até rasgá-los. Não será por isso que vamos ficar 

zangados nem deixar de pintar os novos quadros. Continuaremos 

pintando’.  

Quando Gilberto Guimarães concluía a sua última frase, aproxima-se 

o autor de ‘Zaratustra me contou’. 

 Abordado pela reportagem Wilson Lins foi direto:  

- O nosso propósito é renovar. Seja como for [...] bom ou mau o 

resultado. Uma das nossas maiores inovações na arte pictórica foi a 

abolição da tinta. Como aqui entre nós a liberdade é a mais ampla, 

qualquer do grupo pode pintar até a óleo. Será apenas passadismo, 

será ficar atrasado como Portinari, Segall ou Manoel Martins. 

 - Com que, então, pintam os senhores?  

- Pintamos os nossos quadros com tudo: - com anilina, pixe, massa 

de tomate, azul de metileno, sarro de cachimbo, com tudo que 

produza qualquer colorido. Ao pintarmos uma natureza morta, 

envez2 de perdermos tempo copiando a natureza viva, pregamos na 

tela o modelo. Venha ver u’a maravilha da autoria do Lafaiete 

Spínola que está revelando um pintor de primeira grandeza”. (O 

IMPARCIAL, 01.out, 1944).  

 

 Os “neopintores” ainda estendiam outras críticas a quem se opunha à 

exposição, de se submeterem a fórmulas modernistas que, para eles, já foram novas, 

                                                           
2 A palavra Envez está escrita conforme o acordo ortográfico vigente nos anos 40.  
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mas que já estavam velhas à época na matéria “O Movimento dos rebeldes do pincel”, 

do Jornal O Imparcial, de 03 de outubro de 1944. 

Em palavras do escritor Jorge Amado, na edição de 1977, para descrever a 

realidade artística e cultural da década de 40: 

 

Só durante a guerra, em 1944, acontece em Salvador uma primeira e 

pequena mostra de arte moderna. Para ilustrar um livro meu (as 

primeiras edições deste guia da cidade), desembarcou na Bahia o 

pintor e gravador paulista Manuel Martins. Veio por um mês, 

demorou-se sete. Em sua bagagem trouxe uma pasta contendo 

desenhos, gravuras, litos, pontas-secas de artistas novos de São 

Paulo, de Segall, de Tarsila, de Flavio de Carvalho a Graciano, de 

Rebolo a Bonadei, de Gomide a Walter Levy. Juntamos a esses 

trabalhos alguns quadros, aquarelas, desenhos e gravuras de 

Portinari, Pancetti, Di Cavalcanti, Goeldi, Santa Rosa, Cícero Dias 

que possuímos eu e Odorico Tavares. Odorico, recém-chegado à 

Bahia, eu, aqui novamente vivendo com residência obrigatória 

determinada pela polícia do Estado Novo, Manuel Martins, de 

prolongada passagem – entre os três armamos a exposição em sala 

da Biblioteca do Estado, na Praça Municipal. Foi o grande 

escândalo. (AMADO, 1977, p. 50-51). 

 

 A exposição organizada por Manuel Martins com a ajuda de Jorge Amado e do 

poeta Odorico Tavares causou transformações no cenário artístico baiano, porque 

explorava as novas tendências modernas.. Sobre esse momento que envolvia questões 

não só de teor artístico, mas, sobretudo, político, ressalta a pesquisadora Maria Helena 

Flexor (2011): 

Algumas exposições, como a do próprio Manoel Martins, tiveram 

mais caráter político que artístico. Essa exposição tinha sido 

patrocinada pela Associação de Escritores, representada na Bahia por 

Jorge Amado que, na época, pertencia ao Partido Comunista e que 

lutava contra o fascismo. A mistura cultura-política foi bem próprio 

do período do Estado Novo como, aliás, tinha sido de todos os 

governos totalitários de então. (FLEXOR, 2011, p. 10). 

 

É nesse horizonte cultural e ideológico da época que ocorre a feitura do guia 

amadiano, de quando é fundada a Universidade Federal da Bahia, tendo como seu 

primeiro reitor Edgar Santos, com a chegada da Petrobrás, da indústria, provocando 

novas configurações na Cidade do Salvador, como o surgimento de novos bairros, etc.  

 Bahia de Todos os Santos, em especial, bem como as demais narrativas de 

Jorge Amado, se transformaram em roteiros turísticos para a Bahia bem antes de a 

atividade turística funcionar, de maneira instituída, em território baiano, fortalecendo o 

turismo no lugar.  Esse anseio dos leitores que resultou em um movimento em direção 

à “Cidade da Bahia”, a fim de confirmar o que já haviam visualizado por intermédio 
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da ficção, foi realizado pelos artistas plásticos Carybé e Floriano Teixeira, assim como 

Pierre Verger, Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Odorico Tavares, além de jornalistas, 

visitantes e curiosos de diferentes nacionalidades que foram contagiados por sua 

literatura.  

No prólogo da obra intitulado “Convite”, o narrador/escritor convida uma 

leitora imaginária a visitar a cidade incitando-a a vir constatar, experienciar o que está 

escrito, através de um intenso jogo de imagens, prometendo-lhe ser seu cicerone, 

garantindo que irá levá-la a locais que mostram o âmago do lugar. Mas não lhe 

assegura apresentar apenas as belezas da cidade, como num guia convencional. 

Esse é bem um estranho guia, moça. Com ele não verás apenas a 

casca amarela e linda da laranja. Verás igualmente os gomos podres 

que repugnam ao paladar. Porque assim é a Bahia, mistura de beleza 

e sofrimento, de fartura e fome, de risos álacres e lágrimas doloridas. 

(AMADO, 1945, p. 17). 

 

A obra Bahia de Todos os Santos se tornou uma força de representação que 

pertence ao campo da memória, pois apresenta um vasto repertório temático sobre a 

cidade do Salvador, seu patrimônio, história, cultura, religiosidade, festas populares, 

tradição, artes, identidade e turismo. As imagens verbais e visuais evocam uma 

memória simbólica e trazem a proposta da viagem e do deslocamento geográfico para 

alguém que está fora da Bahia.  

 

1.2 RECEPÇÃO JORNALÍSTICA E A PROMOÇÃO DO BAHIA DE TODOS OS 

SANTOS 

 

Refazer, ainda que de forma breve, o percurso da recepção jornalística da obra 

atualizada Bahia de Todos os Santos: guia de ruas e mistérios, do escritor baiano Jorge 

Amado, no ano de seu relançamento, em 1977, é necessária, tendo em vista a grande 

repercussão na mídia impressa à época diante da notoriedade do escritor, já que estava 

no ciclo de seus grandes romances, além do fato de ele saber manejar 

performaticamente a divulgação a seu favor.  

  O levantamento de importantes publicações periódicas brasileiras e 

estrangeiras a respeito da atualização de Bahia de Todos os Santos, para a 27ª edição, 

faz-se necessária para conhecimento da crítica e da promoção dos jornais quanto à 

recepção a essa edição. Reler esses textos é um caminho de entendimento que torna 
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possível buscar a sua história de recepção, de conhecer a emissão das opiniões e 

análises de como a obra foi lida em seu tempo. 

  Apesar de o livro ter sido publicado em 1945, passou por processos de revisão 

textual de maior e menor impacto e em diferentes épocas, para as edições de 1960, 

1970, 1977, 1980 e 1986, última edição reformulada pelo escritor, com poucas 

mudanças, tendo em vista a maior e mais significativa delas ter sido realizada para a 

edição de 1977, indo além de trocar um termo por outro ou de retirada de frases ou 

parágrafos. A revisão realizada foi significativa, porque o texto produzido e 

reformulado até então, já não condizia com o contexto da época e com as mudanças de 

paradigma operadas na segunda metade da década de 70.  

  É justamente esta, a 27ª edição, de 1977, produzida pela Editora Record,  que 

nos interessa para a presente análise, justamente  por ela conter uma nova revisão 

textual que se propõe a narrar o crescimento da cidade, as mudanças ocorridas no 

decorrer do tempo e nos diversos aspectos da vida e da cultura  do povo baiano. Além 

disso, o guia passou por uma transformação no que tange ao aspecto ilustrativo, pois 

nas publicações anteriores constam as ilustrações de Manuel Martins, mas na edição 

supracitada, o artista plástico baiano Carlos Bastos é convidado para dar uma nova 

face à Bahia, produzindo 120 desenhos para a obra.   

  Pensando nisso, dirigimos a nossa atenção para Bahia de Todos os Santos: guia 

de ruas e mistérios (1977), por conta de seu relançamento, e notamos que parte do 

reconhecimento da recepção nacional e internacional, dos comentários interpretativos 

ou de teor promocional advindos das páginas dos jornais, costuma salientar a 

criatividade que permeia a obra, a liricidade da descrição do cotidiano baiano, os 

detalhes, o ritmo pulsante e vivo da narrativa, bem como a sua capacidade de 

convencer e seduzir o público-leitor, o que pode ser comprovado em suas muitas 

edições e pelo estudo de sua recepção. Este é um fator que mina a padronização 

estética ditada pela crítica algumas vezes. Conforme Alberto Pucheu (2012), a crítica 

costuma reverberar que suas reprovações e elogios são destituídos de autoridade 

subjetiva, contudo, 

[...] a crítica visa emissões de juízos que ora denunciam a frouxidão 

de uma ou outra obra, exigindo que o livro se posicione à altura da 

literatura na qual se insere, ora louvam a grandeza dessa ou daquela 

conquista, buscando incitar ao desdobramento futuro do vigor de tal 

contribuição. Essa crença na objetividade gera uma nova ilusão: a da 

suposta isenção ou imparcialidade do crítico, como se, desde 

sempre, ele já não estivesse refletindo e avaliando a partir de certo 
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campo de forças de onde eclode seu desejo, confundindo-se com ele. 

(PUCHEU, 2012, p.89) 

 

            A crítica de rodapé exerce uma função importante para se compreender a forma 

como se constitui a crítica realizada no Brasil, além de ser possível chegar ao percurso 

de divulgação e recepção de uma obra nos meios letrados. 

Os periódicos encontrados apresentam a divulgação do relançamento do livro e 

as novidades advindas de sua atualização. Encontramos artigos, resenhas e ensaios 

sobre o livro, referentes, em sua maioria, ao ano de 1977, nos seguintes periódicos: 

Jornal da Bahia, A Tarde, O Globo e O Estado de Minas, dentre outros.  

 A presença da cultura baiana como pano de fundo para retratar a cidade ora 

real, ora ficcionalmente, alimenta o imaginário fértil da baianidade que arrebata os 

leitores. Oscar Mendes na coluna A Alma dos Livros, do jornal O Estado de Minas 

segue descrevendo e concordando com o escritor acerca do legado de uma Bahia 

barroca, detentora de uma singular originalidade assentada na tradição.  Escreve o 

crítico: 

Sendo como é o livro um roteiro para os que visitam a Bahia, não lhe 

imprimiu Jorge Amado o tom rotineiro das propagandas turísticas e 

comerciais. Sua arte narrativa que fez dele um dos mais populares 

autores brasileiros do momento e dos mais lidos pelos que apreciam 

estórias bem contadas, em linguagem de vivo colorido e de forte 

sabor nativo, torna a leitura de seu livro um real prazer. Prazer que 

se completa com a copiosa ilustração de suas páginas em que a arte 

do pintor e desenhista baiano Carlos Bastos faz desfilar diante de 

nossos olhos embevecidos as ruas, as praças, as ladeiras, as igrejas, 

as praias, os monumentos, as baianas, as frutas, os amuletos, os 

santos, as procissões, toda uma Bahia da tradição e do folclore. 

Livro assim que o artista da palavra e o artista do desenho se 

irmanam para transmitir todo o feitiço da velha cidade barroca que 

sofre e luta tenazmente contra os ataques do mau gosto moderno. 

Após a sua leitura e contemplação de seus desenhos que desejo 

imenso nos domina de ir ver tudo aquilo, de ir sentir todos aqueles 

enfeitiçamentos, de subir aquelas ladeiras, de visitar aquelas igrejas, 

de visionar os mistérios dos candomblés, de ver as pescarias de 

xaréu, de ouvir as lânguidas canções de Caymmi [...] O livro de 

Jorge Amado alicia, é verdade, mas, infelizmente, o turismo 

bilionário baiano impede que quem nunca foi à Bahia, lá vá gozar os 

prazeres que o pai de Gabriela, de Dona Flor e de Tieta promete com 

tanto amor e entusiasmo. (MENDES, 1977, p. 5). 

 

Notamos que Mendes realizou a viagem através da narrativa tão bem contada e 

construída em seu aspecto verbal e visual, como ele mesmo afirma, pois nela há um 

profícuo aguçamento dos sentidos que suscita prazer e desejo no ato da leitura do texto 
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e das imagens, bem como a vontade de conferir as maravilhas turísticas prometidas 

pela obra.  

Jorge Amado assume ironicamente a atribuição “contador de histórias” que lhe 

foi dada, que tinha como imperativo rebaixar a sua produção, por ela não ser erudita. 

O escritor não rebate a crítica dos anos 40, que o perseguiu por toda a vida, embora 

Walter Benjamin ressignifique o contador de histórias. O fato é que entre a opinião de 

apreciadores apaixonados e críticos severos, constatamos que ele faz o que se pede a 

todo escritor: prender a atenção do leitor com suas narrativas, já que se trata de um dos 

escritores “mais lidos pelos que apreciam estórias bem contadas”, como ressalta o 

crítico. Ou ainda como compreende Claude Guméry-Emery (2008): “É que Jorge 

Amado sabe ser um contador de histórias. Uma coisa é conhecer histórias; outra bem 

diferente é saber contá-las e prender o leitor até a última linha, até a última palavra, 

fazê-lo ir do riso às lágrimas, da fúria à alegria” (GUMÉRY-EMERY, 2008, p. 74). 

Saindo do diálogo provocado entre a obra e o leitor, o crítico passa a descrever 

e pontuar aspectos da realidade social e os eventos externos à criação que interferem 

na possibilidade de ir visitar a simbólica cidade. Tece ainda críticas ao turismo e a seu 

fator puramente econômico, proveniente de impostos e de custos elevados que 

impediam os deslocamentos turísticos à época, pois os turistas brasileiros preferiam 

naquele momento viajar para fora do país, pois o turismo internacional era menos 

custoso. Além disso, critica o autor por parte de seu público ser das camadas mais 

baixas da população.  

Sabendo a situação da indústria nacional do turismo, Geisel se pronunciou, em 

1975, no Congresso da Asta, como indica o Diário de Notícias de 28 de outubro, que 

os gastos dos brasileiros com o turismo estrangeiro mais econômico estavam “[...] 

afetando o balanço de pagamento do país, e era preciso compensar estas despesas 

estimulando as correntes turísticas dos países estrangeiros para o Brasil”. A própria 

visão do Brasil pelos brasileiros era uma preocupação governamental e precisava ser 

ressignificada, a partir de uma imagem turística fortalecida do país, a fim de atraí-los a 

consumir o turismo interno.  

  César Tozz, do jornal O Globo, ressalta a grandeza e o poder de sedução da 

obra de Jorge Amado, que incita o leitor através da leitura envolvente do prólogo 

intitulado “Convite” a querer conhecer a Bahia e evidencia como era tratado Amado: 

parte do seu público devia vir de camadas baixas. Mas, ao mesmo tempo, ele critica os 

custos exorbitantes para se fazer turismo no Brasil naquele momento, dada a condição 
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socioeconômica de parte do público-leitor amadiano, a ponto de ser difícil conferir, no 

plano real, as indicações do guia. Para Tozz: 

Um bom guia é como o texto de uma peça extremamente teatral. Nos 

dois casos, tanto o leitor se lamenta de não estar sendo ciceroneado 

como se frustra de não estar assistindo a um espetáculo. Na verdade, 

Jorge Amado faz uma maldade com seus leitores de menor 

disponibilidade econômica ao despertar neles um apetite que poderá 

ser impossível de satisfazer, pelo menos enquanto remanescer, por 

prazo mais ou menos longo, o fascínio do livro. Nos romances é 

diferente. Os seus inúmeros admiradores se satisfazem com a ficção 

e a curtem, sedentários. Esta Bahia de Todos os Santos lhe pega 

bicho carpinteiro e uma vontade danada de ir lá conferir. [...] Desde 

o convite que serve de prólogo e a entrada na “Atmosfera da cidade 

de Salvador da Bahia de Todos os Santos”, título do primeiro 

capítulo, o rio caudoloso da prosa do escritor começa a arrebatar no 

sortilégio estuante que, no entanto, jamais se exalta no declamar do 

deslumbramento porque está sempre entremeado de alerta.  (TOZZ, 

1977). 

 

O crítico tece considerações acerca da força da narrativa que é bem costurada a 

ponto de conseguir arrebatar e atingir as emoções das pessoas. Com isso, a obra 

alcança o objetivo mesmo da literatura que é fazer o leitor (a)-viajante transitar por 

outro espaço que costumeiramente não é o seu, a imaginar, sendo tocado, de alguma 

maneira, pelo texto que lê. Nesse sentido, criar uma cidade atrativa é, de fato, 

teatralizá-la, torná-la um espetáculo, convidando o público a entrar no jogo entre o real 

e o ficcional por meio do discurso da baianidade, que produz um sentido e uma 

verdade sobre o povo negro, sobre a cultura baiana envolta em magia, mistério e 

religiosidade.  Essa visão encontra ecos nas considerações de Maria de Lourdes Netto 

Simões ao entender a literatura como suscitadora de viagem e, por essa concepção, 

serve de guia para roteiros turísticos, na medida em que oferece um mapeamento de 

espaços e bens simbólicos, porque traz à cena através dos patrimônios (material e 

imaterial), o perfil identitário de um lugar a ser visitado (SIMÕES, 2002). 

A literatura tem esse poder de provocar deslocamentos turísticos em sua 

ligação com a cultura, promovendo, através do diálogo entre o texto e o leitor, uma 

interação discursiva que permite conhecer os bens simbólicos presentes nos três 

campos do saber: literatura, cultura e turismo. 

Tozz ressalta ainda que o fascínio do livro é provocado pelo jogo de construção 

como numa peça teatral que envolve a ficção e a realidade. Além disso, contesta a 

relação entre o escritor, a obra e o leitor, denunciando, sutilmente, uma questão que 

era crucial para o desenvolvimento do projeto nacional: estimular os brasileiros a 
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consumirem o “turismo doméstico”. O general Geisel procurava colocar em vigor 

políticas para expandi-lo, como ele afirma no jornal Diário de Notícias, da Bahia, pois 

era sua preocupação ter “[...] atenções voltadas para a criação de novas possibilidades 

de lazer e turismo para milhões de brasileiros”. O turismo é político, rentável, porque 

gera valores de bem e financeiros com a promoção da cultura. Por sinal, o texto de 

Mendes e o de Tozz vão retratar, na realidade, a dificuldade de turismo interno. 

O crítico chama a atenção para o fato de o deslumbramento da descrição da 

cidade está entremeada a um constante estado de alerta provocado pelas misérias e 

desigualdades sociais, a ponto de o narrador trazer a realidade ao leitor. Em outro 

trecho da matéria, o crítico continua: 

 

O estilo do livro é mais do que nunca o “estilão” de sempre, que 

tantas invejas desperta, principalmente daqueles que confundem 

descontração com descuido ou derramamento. Descontração de 

garganta que não se enrijece à passagem de cozinha ardente, que 

serve de embocadura a vozes literárias, empostando-se desde o 

coração, de personagens inconfundíveis, cujas matrizes, algumas, 

vivas – e como! – assinalam-se nas páginas deste “guia de ruas e 

mistérios”, refundido nesta 27ª edição, que tem a cumplicidade 

maravilhosa dos desenhos de Carlos Bastos, indispensáveis a uma 

descrição da Bahia como o seu próprio agá. (TOZZ, 1977, s/p). 

 

A obra de Jorge Amado ao longo de seu percurso literário passou por 

momentos marcados por uma acirrada crítica ao seu trabalho. As muitas avaliações 

contraditórias em torno dele seriam fruto mesmo de uma eleição de determinados 

construtos teóricos (ideológicos, culturais e estéticos) que pretendiam demarcar lugar, 

dizendo o que era ou não literatura. Isso se deu de maneira pontual entre os anos de 

1931 até a década de 70, quando se espraiava do corpo ou do rodapé de jornais e da 

crítica especializada uma profusão de opiniões precipitadas e superficiais, que ainda 

tomavam como referência o fazer literário de Machado de Assis.  Entretanto, tem-se 

outro panorama crítico formado recentemente por estudiosos mais atentos que 

parecem compreender o teor do projeto artístico do escritor baiano. Uma dessas 

análises que marcam uma reviravolta em torno de sua obra foi articulada pela 

pesquisadora Ivia Alves que afirma que  

[...] a ficção de Amado vai apoderar-se de espaços da crítica nos 

suplementos literários que proporcionavam ensaios de maior fôlego. 

Nesses espaços, o escritor passa a ser interpretado, compreendido e 

avaliado. Ainda assim, sua produção permanece estranha para alguns 

críticos do centro do país, pois, sem ter muito contato com a vida das 

camadas pobres do Nordeste, continuam eles a achar sua produção 
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“desviante”, “diferente” no sentido pior do termo. (ALVES, 2007, p. 

119). 

 

 Nesse sentido, sua obra tornou-se complexa e difícil de ser compreendida, 

gerando estranhamentos em seu próprio país e sendo alvo de discussões nas esferas 

que envolvem público e crítica, já que apresentava outra lógica de descrição da 

realidade. Todavia, ela ganha visibilidade, reconhecimento e admiração por parte da 

crítica internacional, que parece melhor compreender essa literatura que boa parte dos 

avaliadores brasileiros, como ainda explica Ivia Alves: 

Na verdade, estando eles longe da tormenta de julgamentos 

pontificais, puderam perceber e utilizar-se de novas categorias de 

análise para o desvendamento dos textos ou percebê-los através de 

teorias sociológicas aplicadas à literatura. De qualquer maneira, 

tendo consultado inúmeras críticas de estudiosos estrangeiros e 

brasileiros, fiquei com a impressão de que os estrangeiros passaram 

a ler a produção do autor como literatura erudita, deixando de lado a 

“marca” de críticos brasileiros que adotaram a designação “um 

simples e mero contador de estórias” como desqualificadora. 

(ALVES, 2007, p. 120). 

 

 Muitos críticos brasileiros dispararam uma profusão de opiniões pejorativas, a 

fim de arrazoar a produção do escritor. Outros tentaram dar conta da historiografia 

literária nacional, como é o caso de Alfredo Bosi. Este é um caso típico em que se 

deve analisar de que lugar essa fala é produzida, pois ela é capaz ou não de legitimar 

os escritores e suas obras.  

 Nessa esteira, encontra-se também Walnice Nogueira Galvão, em Saco de 

Gatos (1976), que acusava Amado de populista e sexista. Atualmente, o que prevalece 

é um tom condescendente, ao dizer que o escritor é “um luminar” do regionalismo, 

como afirma em reportagem da Folha de São Paulo Ilustrada3, em sua versão virtual, 

de 16 de março de 2008: “Depois dele, cresceu no Brasil a importância da literatura 

metropolitana, que predomina até hoje. Dessa vertente, o novo luminar seria o Rubem 

Fonseca”, disse. Galvão identifica influências amadianas nos atuais romances urbanos: 

“Coisas marcantes na sua obra e que se veem hoje são a crueza, o hiper-realismo e o 

relevo do baixo corporal”, conclui.  

 É importante lembrar que essa mudança de pensamento de Galvão aponta para 

outra forma de olhar a produção literária amadiana por parte da crítica. Isso seria 

influência, provavelmente, das novas leituras acadêmicas que estão não só utilizando o 

                                                           
3 FOLHA DE S. PAULO ILUSTRADA. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1603200813.htm> acesso: 21mar 2015. 
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conceito de literariedade, mas sobretudo estão realizando uma interpretação 

antropológica que tende a descentrar os valores etnocêntricos, como aponta Eneida 

Maria de Souza (2002, p.15-16), pois essas renovações são importantes para 

ressignificar o conceito de literário, dialogando com as manifestações populares, com 

o carnaval e com o candomblé, com os grupos minoritários, etc.  

  Nesse sentido, podemos constatar que essa função da literatura é largamente 

desenvolvida em Bahia de Todos os Santos, já que o contexto histórico, o sentido da 

narrativa, a recepção, aprovação ou rejeição são determinados pelo leitor.  A 

perspectiva teórica da estética da recepção tem o papel de voltar-se para o caráter 

histórico da obra, escamoteado pelas outras formas de interpretação imanentes. O 

surgimento dessa teoria coincide com o momento em que a arte se reconhece enquanto 

reprodutível, contextual e incompleta, dependente da participação do receptor para que 

a fruição se realize. As transformações no campo literário vieram a partir da década de 

60, com o pensamento de Jauss, que apresentava outra forma de entendimento para a 

história da literatura que até então se dividia em duas vertentes: a estruturalista 

imanente e a abordagem marxista.  

A proposta de Jauss voltava-se para a dimensão histórica da literatura dando 

atenção para o papel do leitor nesse processo, pois ele passa a ser visto como peça 

indispensável para dar vida à literatura enquanto instituição social, conforme sinaliza 

Zilberman (1989). Jauss não aceita a “[...] afirmação da autonomia absoluta do texto, 

que se sobrepõe ao sujeito por contar com uma estrutura auto-suficiente, cujo sentido 

advém tão somente de sua organização interna [...]” (ZILBERMAN, 1989, p.19). Daí, 

a estratégia amadiana de perceber que precisa dialogar cada vez mais com o seu leitor, 

por isso as recorrentes atualizações. Já os artistas veem no trabalho ilustrativo uma 

forma também de divulgar para o público seu trabalho, sendo capaz de alcançá-lo 

através dos livros, ou seja, trata-se do compromisso de atingir cada vez mais as 

camadas populares com a parceria texto-ilustração. 

Para o teórico, uma das funções do historiador da literatura é descrever as 

estruturas invariáveis e não se preocupar excessivamente com elas e com seus 

essencialismos: “[...] a estrutura é o único objeto a ser descrito pelo estudioso da 

literatura, jamais, porém, interpretado, circunstância em que interfeririam os valores 

pessoais do crítico; e esses precisam ser evitados, para a teoria literatura comportar-se 

como uma ciência [...]” (ZILBERMAN, 1989, p.10).  
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Retomando a recepção do guia Bahia de Todos os Santos por parte da crítica, 

como indica o jornal A Tarde de 05 de dezembro de 1977, percebemos que há um 

destaque para os registros dos elementos culturais e religiosos, do povo e do amor à 

cidade realizados pelo escritor e pelo ilustrador, bem como o aspecto afetivo e 

profundo do livro, segundo a matéria. A matéria aguça a imaginação de quem não leu 

a obra, ressaltando a poeticidade do texto e sua habilidade de captar a alma do lugar. 

Outro ponto destacado é a beleza dos desenhos que homenageiam a capital baiana, 

retratando-a como um organismo pulsante. Essa cartografia sentimental apresentada na 

presente matéria ajuda a desenvolver a cultura e o turismo, mesmo que a idealidade da 

beleza seja entrecortada pela constante presença da miséria. Escreve a notícia:     

Embora conste que se trata da 27ª. Edição, é, na verdade, um volume 

inteiramente novo, não só pelos desenhos de Carlos Bastos mas 

porque Jorge Amado reescreveu e ampliou todo o texto. Mais de 

60% de um livro escrito e ilustrado com amor. [...] Mas o que Jorge 

conta é sobretudo amor. Amor à terra, aos costumes e ao povo. Com 

seu característico bom humor e profundo sentimento de fraternidade, 

fala de tudo da Bahia. Seu livro não tem índice. São pequenos 

trechos onde registra a alma baiana, da cidade e do povo. Tudo 

lindamente ilustrado por Carlos Bastos, cujos desenhos, na certa, 

serão disputados na exposição de sexta-feira. (A TARDE, 1977, s/p). 

 

Já que não se trata de um guia turístico comum, visto a poeticidade imbricada 

em sua escrita fazedora de emoção, que parece tocar “a alma, o coração e os nervos” 

do leitor, destacamos que a sua força plena de sentido atravessou o tempo devido às 

constantes atualizações pelas quais passaram a obra. Esta se tornou uma potência 

discursiva, por continuar dialogando com o leitor.Tal feito só é possível porque Jorge 

Amado recorre ao ato de instigá-lo através do tratamento lírico dado à linguagem, da 

construção subjetiva da cidade, a fim de que o leitor queira vivenciar essa experiência 

humana através do sentimento que só a arte pode proporcionar. Dessa mesma opinião 

compartilha o jornal argentino La Nacion, de novembro de 1980, na matéria intitulada 

Guia ideal para conocer a Bahía, de Losada: 

Desde hace muchos años Jorge Amado viene retocando 

cariñosamente este retrato de la ciudad dilecta, su Bahía. Bien 

merece el  posesivo quien no sólo la há consagrado como escenario 

de tantas novelas sino que le há dispensado horas de exploraciones y 

estúdio [...] Gracias al sortilégio de estas páginas, por sobre todo, el 

lector comienza a mirar com ojos familiares, a compreender y a 

querer, a sentir saudades y a comezones de viaje. [...] En 1977 

apareció la vigésima séptima, totalmente refundida, base de la 

version casteliana, efectuada por Estela dos Santos con ilustraciones 

del bahiano Carlos Bastos. (LA NACION, 1980, p.7). 

 



41  

Tendo em vista a edição portuguesa do guia, publicada em 1978, o jornal 

Correio Braziliense, de 09 de janeiro de 1979, produziu uma matéria elencando os 

motivos pelos quais se deve ler o livro de Jorge Amado, pois ele conduziria a uma 

verdadeira descrição da atmosfera da cidade e do seu patrimônio histórico-cultural, 

formado por seus bens arquitetônicos e culturais, a saber: igrejas, casarões, fortes, os 

festejos populares, a culinária, o candomblé e o sincretismo religioso e cultural.  

Assim historia o periódico: 

BAHIA DE TODOS OS SANTOS, de Jorge Amado, integra agora, 

como vol. 8, suas Obras Unificadas, em edição portuguesa. Fugindo 

ao gênero ficcional, que o elevou ao ponto mais alto da literatura 

brasileira em nossos dias, o amado Jorge da Bahia, nessa reportagem 

sobre a velha Soterópolis, justificando o amor que lhe é consignado, 

em realidade, nos apresenta um Poema de Amor, louvando ou 

criticando as belezas ou as misérias que vivem em comunhão em 

Salvador, como capital da “Nação baiana”, com seu sincretismo 

religioso e cultural sem igual no Mundo. Será impossível a alguém 

compreender os mistérios da terra baiana, sentir seus deuses e seus 

orixás, sem ter lido este livro, que já alcançou 27 edições brasileiras. 

Cicerone encantador, o autor guia o leitor através dessa 

singularíssima cultura, como de suas paisagens social e humana, 

transmitindo-lhe seu próprio amor e compreensão. É o melhor 

retrato gráfico que alguém já fez da Bahia (É uma das Publicações 

Europa – América, Portugal, 1978). (CORREIO BRAZILIENSE, 

1979, p. 6). 

 

O Correio Braziliense utilizou o seu espaço discursivo privilegiado para fazer 

uma avaliação aclamativa da obra, o que serve para provocar a venda, promovendo 

assim um diálogo com o mercado e o deslocamento turístico, já que busca convencer 

os leitores de que é preciso ler a obra para entender a cidade com seus mistérios, 

santos e orixás, pois se trata de um retrato da Bahia nunca antes feito. O colunista 

absorve o espírito da obra para apresentar um pouco da “Nação baiana” expressa no 

convite poético do cicerone-escritor, para a/o turista aventurar-se através das palavras 

e imagens pela cidade real e imaginada. 

O destaque dado à quantidade de edições expressa o sucesso da obra ao longo 

do tempo, necessitando ser atualizada de tempos em tempos, bem como a sua 

capacidade de provocar comoções no diálogo entre a beleza e a miséria da cidade que 

transporta o leitor para a sua arquitetura humana e social, para os bairros periféricos, 

para os mistérios provenientes dos santos e dos orixás do candomblé, como pretendia 

o escritor, numa proposta de uma nova imagem para a cidade do Salvador, de mostrar 

uma Bahia sincrética.  O tom lírico dos colunistas para falar de Bahia de Todos os 

Santos deve-se ao fato de a obra não apresentar um caráter objetivo, mas sim poético 
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em meio ao social. Dessa obra, pode-se entender que ela se “[...] desdobra segundo 

uma dialética da poesia e do documento [...]” (CANDIDO, 2004, p. 44). Este faz com 

que o livro seja caracterizado como um guia turístico, mas também poético, pois se 

constitui em  

[...] uma asserção e uma informação. Informação de níveis de vida, 

de ofícios, de gêneros de ocupação, de miséria, de luta econômica, 

de produtos; asserção de certos pontos de vista de onde se 

descortinam atitudes sociais, reivindicações proletárias, 

desajustamentos de classe (CANDIDO, 2004, p. 46). 

 

 A poesia, por outro lado, se encontra interligada aos “[...] temas formadores da 

ambiência em que o documento é exposto e vivificado; em que adquire realce e ganha 

força sugestiva. São [...] certas constantes cênicas e sentimentais como o mar, a noite, 

a floresta, o vento, o amor.” (CANDIDO, 2004, p. 46).  Sobre esse ângulo poético, o 

professor e pesquisador Rodrigo Barbarena também tece algumas considerações 

acerca de Bahia de Todos os Santos (2013): 

Ao longo das suas páginas, o texto literário presentifica uma imagem 

real e mágica de uma territorialidade permeada por mistérios 

cotidianos. [...]. Mas é justamente nesse momento de profundo 

engajamento político que o escritor produzirá seu encantador guia, 

que se materializa como se fosse uma cartografia lírica do sentir, do 

amar, do respirar, do andar, do festejar baiano. (BARBARENA, 

2013, p. 103). 

 

Nesse processo, memória, ficção e realidade se intercruzam para produzir 

modos de perceber a cidade, causando assim um impacto em quem lê a obra. Ou seja, 

nesse momento o escritor refaz o mundo, incidindo sobre o leitor e conseguindo, com 

a sua estratégia de teor informativo, poético e discursivo, uma consolidação da 

imagem da cidade e do turismo que ele queria fixar, tocando os seus leitores e 

atingindo esse real, alcançando um efeito de sentido. Isto acontece porque há um 

envolvimento afetivo com a sua obra, assim conquistado por ela ter aspectos 

ficcionais, poéticos e realistas.  

Essa é a minha cidade e em todas as muitas cidades que andei, eu 

revi num detalhe de beleza. Nenhuma assim, tão densa e oleosa. 

Nela quero morrer, quando chegar o dia. Para sentir a brisa que vem 

do mar, ouvir à noite os atabaques e as canções dos marinheiros. A 

cidade da Bahia, plantada sobre a montanha, penetrada de mar. 

(AMADO, 1977, p. 59). 

 

Wolfgang Iser (1996) entende o ato individual da leitura através da sua 

concepção teórica conhecida como Teoria do Efeito Estilístico, que analisa os efeitos 

causados pela obra literária no leitor. Em suas palavras: “O papel do leitor representa, 
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sobretudo, uma intenção que apenas se realiza através dos atos estimulados no 

receptor. Assim entendidos, a estrutura do texto e o papel do leitor estão intimamente 

ligados”. (ISER, 1996, p. 75). 

Um exemplo de realização de um texto, do efeito simbólico da literatura por 

meio da experiência de leitura, do impacto e do estímulo causado no receptor para a 

compreensão da realidade, ocorreu com a escritora Ana Maria Gonçalves. Um Defeito 

de Cor, escrito por ela em 2009, narra em seu prólogo que a escritora estava à procura 

de um novo destino para sua vida, quando entrou numa livraria de São Paulo em busca 

de guias de viagem, com informações ilustradas sobre Cuba, sua cultura, história e 

povo.  Ela se dirigiu a uma sessão destinada a eles e, de repente, caíram da prateleira 

vários guias, mas ela só conseguiu segurar um: Bahia de todos os Santos – guia de 

ruas e mistérios, de Jorge Amado. A partir da leitura do Convite do guia amadiano, o 

prólogo da obra, encontrou um motivo para viajar para a Bahia em 2001, quando 

começou toda a sua relação afetuosa, de interesse e de instigação histórica e literária 

pela “Cidade da Bahia”. Diz a escritora: 

Era Bahia de Todos os Santos — guia de ruas e mistérios, do Jorge 

Amado. Foi aí que aconteceu a primeira Serendipidade4. Na época, 

eu estava cansada de morar em uma cidade grande, cansada da 

minha profissão, tinha acabado de me separar e queria vida nova, em 

um lugar novo, fazendo coisas diferentes e, quem sabe, realizando 

um velho sonho: viver de escrever. Desde o dia em que o livro de 

Jorge Amado caiu nas minhas mãos, eu sabia que este lugar de ser 

feliz tinha que ser a Bahia (GONÇALVES, 2009, p.10). 

 

             Após esse contato inusitado com a narrativa, fruto do acaso, segundo 

Gonçalves, que parece ficcionalizar esse encontro, decide aventurar-se no plano real 

pela cidade misteriosa amadiana, a ponto de querer fazer uma leitura da própria cidade 

narrada, de suas ruas e personagens históricos. Ela se apropria da obra e é nesse 

momento que a recepção se concretiza, sendo então atualizada durante o contato 

proporcionado pela legibilidade realizada, permitindo acontecer processos de 

interação, de vivências entre a obra e quem a recebe, sendo conduzida, portanto, para 

uma experiência artística. 

Nesse sentido, há uma intrínseca ligação entre a literatura e a viagem, visto que 

os elementos ficcionais fazem com que o leitor receba o texto, fazendo-o percorrer 

                                                           
4 “Serendipidade então passou a ser usada para descrever aquela situação em que descobrimos ou 

encontramos alguma coisa enquanto estávamos procurando outra, mas para a qual já tínhamos que estar, 

digamos, preparados”. (GONÇALVES, 2009, p. 9).  
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lugares nunca vistos, nunca conhecidos que estão marcados por simbologias, por 

situações que produzem o encantamento e fazem o leitor se deslocar para conhecer um 

lugar. A partir desse momento, Gonçalves decidiu abraçar a recepção, vindo à “Cidade 

da Bahia”, pois estava em busca da felicidade: 

Ainda na livraria, de pé diante da prateleira, abri Bahia de Todos os 

Santos e comecei a ler um prólogo chamado “Convite”: “E quando a 

viola gemer nas mãos do seresteiro na rua trepidante da cidade mais 

agitada, não tenhas, moça, um minuto de indecisão. Atende ao 

chamado e vem. A Bahia te espera para sua festa cotidiana”. [...] na 

hora, tive a sensação de que ele tinha escrito aquelas palavras 

exatamente para mim, o que foi virando certeza quando continuei 

correndo os olhos pelo doce e tentador convite. Bahia. A Bahia me 

esperava e Jorge Amado ainda estava vivo para me apresentar a ela. 

Num trecho mais adiante, ele mesmo dizia: ‘vem e serei teu 

cicerone’. (GONÇALVES, 2009, p.10). 

 

           Amado construiu o guia turístico, mas com uma escrita literária, tendo em vista 

os seus dotes de romancista, conseguindo, portanto, atingir a emoção das pessoas, na 

interferência que realiza, alcançando o objetivo de fazer o “leitor (a)-viajante”, nos 

termos de Netto Simões (2002), transitar por um lugar desconhecido, a imaginar, 

sendo tocado, de alguma maneira, pelo texto que lê. Ou seja, nesse momento o escritor 

incide sobre o leitor e consegue, com a sua escrita poética, uma consolidação desse 

real, um efeito de sentido, envolvendo afetivamente o leitor, concretizando o propósito 

do texto. Para Iser (1996), a obra literária possui dois polos: o artístico – que designa o 

texto produzido pelo autor – e o estético – que é a concretização produzida pelo leitor, 

que atualiza o texto: 

O papel do leitor se realiza histórica e individualmente, de acordo 

com as vivências e a compreensão previamente construída que os 

leitores introduzam na leitura. Isso não é aleatório, mas resulta de 

que os papéis oferecidos pelo texto se realizam sempre 

seletivamente. O papel do leitor representa um leque de realizações 

que, quando se concretiza, ganha uma atualização determinada. 

(ISER, 1996, p. 78). 

 

 Em relação à Gonçalves, escritora negra que se identifica com a narrativa, 

principalmente da seção que aborda a história dos malês, o guia a fez viajar pelo 

universo das palavras, depois lhe provocou o desejo de vir conferir o que fora contado 

sobre a força do passado, que ainda é muito presente, dada às heranças identitárias e 

históricas da população, das narrativas eleitas e oficiais que suprimem e apagam outras 

narrativas e rostos. 
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A narrativa épica presente no guia acerca dos feitos heroicos dos malês, com 

suas revoluções populares e desconhecidas dos manuais de história de grande 

circulação, também seduziu a leitora Ana Maria Gonçalves a querer conhecer essas 

histórias, espaços e lugares. Diante da surpresa do convite e da informação recebida 

acerca das revoluções desse grupo à margem das grandes narrativas, a escritora aceita 

a sugestão dada pelo escritor, para que os historiadores a estudem. Além disso, ele 

ainda propôs que alguém se habilitasse a escrever tal saga em um romance, pois seria 

um bom tema. Dessa leitura fortuita do guia, Gonçalves encontrou um motivo para 

escrever. A escritora resolve então vir à “Cidade da Bahia” para conhecer, vivenciar e 

conferir tudo que havia lido:  

Acho que esqueci pelo chão os guias sobre Cuba, encantada com o 

que tinha acabado de descobrir, porque, apesar de não pertencer à 

categoria de “jovens historiadores baianos”, estava claro que era para 

mim a provocação sobre escrever o romance. Durante quase um ano, 

por meio da internet, de telefonemas para a Bahia, de buscas em 

livrarias, bibliotecas, sebos, e de material emprestado, pesquisei 

sobre os malês, escravos muçulmanos, bravos, inteligentes, e que 

realmente tinham sido banidos da história. Até então eu nunca tinha 

ouvido falar deles. Aquele foi também um ano desesperador, porque 

tudo que eu queria era estar na Bahia, andando pelas ruas por onde 

os malês tinham andado, entrando nas igrejas onde eles tinham 

entrado, nadando no mar no qual eles tinham nadado, pois tinha 

certeza de que, se não estivesse in loco, o livro não sairia. Eu 

acreditava que alguma coisa no ar da Bahia me faria ouvi-los e senti-

los, muito mais do que apenas conhecê-los (GONÇALVES, 2009, p. 

11).  

 

O problema da história, assim como da literatura, é querer representar a 

realidade, e isso não é fácil, pois a verdade é ideológica. Porém Amado extrapola a 

capacidade do real, indo para fora dele, ao fornecer um retrato vivo e insinuante das 

experiências humanas, provocando os seus leitores, fazendo-os acreditar nessas 

narrativas que se contadas pela história oficial talvez não atingiria com tanto impacto a 

emoção das pessoas, justamente porque ele utiliza o poder encantatório da escrita de 

tom poético que seduz o leitor,  a ponto de impulsioná-lo a querer comprovar o que 

leu.  

Chegando à Bahia, mais precisamente em Salvador, a escritora pesquisou sobre 

os Malês, mas percebeu que já havia um amplo material sobre a trajetória deles, o que 

a fez desistir de escrever um livro sobre tal tema,  pois chegara a conclusão de que 

outras pessoas já tinham aceitado o convite de Jorge Amado. Porém, até hoje, o que se 

sabe é que essa história heroica e combativa é desconhecida do povo baiano e 
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brasileiro. Gonçalves ainda vivencia outra experiência incomum, porque ao ir viajar 

para uma das ilhas pertencentes à Baía de Todos os Santos, a de Itaparica, ficou 

sabendo que um padre doou a uma família antigos documentos de uma velha igreja da 

ilha. A turista acabou encontrando esses papéis inesperadamente ─ pelo menos, é 

assim que narra ─, ao conhecer um menino de seis anos que os utilizava para fazer 

desenhos. Consegue com a criança e a sua família a doação desse material. Após 

analisá-lo, percebeu que ele estava escrito em português arcaico e que se tratava da 

vida de uma escrava que ninguém sabia se realmente existiu, pelo menos até aquele 

momento, apesar de os documentos trazerem dados reais. Pouco provável que esses 

papéis antigos estivessem servindo par a criança desenhar. Parece-nos que ela em seu 

livro quer provar a falta de importância da vida daquela escrava. 

A partir deles, descobriu um pouco da vida de uma escrava cega muito 

especial, que viajava da África para o Brasil em busca do filho. Na travessia, ela conta 

sua história, marcada por estupro, violência e escravidão. Kehinde é o seu nome, é 

também a personagem principal do romance criado por Gonçalves. Quando criança, 

foi capturada na África e embarcada num navio negreiro rumo ao Brasil. Chegando 

aqui, a menina foi comprada por um fazendeiro baiano para ser acompanhante de sua 

filha. Durante as lições desta, Kehinde aprende também a ler e a escrever.  

Depois de certo tempo, a menina é estuprada, tem um filho e, após combate 

existencial renhido, consegue comprar sua liberdade. Conhece Alberto, homem branco 

com quem se envolve, mas se separam. Kehinde pode ser Luísa Mahin ou Luísa 

Gama, suposta mãe do poeta Luís Gama. Ela teria se envolvido na articulação dos 

diversos levantes de pessoas escravizadas na Bahia do século XIX, dentre esses 

movimentos contestatórios, teria participado da revolta do Malês. Não se sabe a 

veracidade da história descoberta nos documentos encontrados por Ana Gonçalves, 

que estão agora recontados em seu livro Um Defeito de Cor, mas ela tem uma 

explicação para a sua veracidade, pois são “[...] coisas da Bahia, nas quais acredita 

quem quiser...” (GONÇALVES, 2009, p.17). 

O envolvimento dos leitores de Jorge Amado com as histórias de seus 

romances e do guia pode ser entendido através do deslocamento dessas pessoas em 

busca dos cenários, personagens e cultura presentes nas narrativas. Márcia Rios da 

Silva (2009), em seu livro O Rumor das Cartas: um estudo de recepção de Jorge 

Amado, apresenta uma importante pesquisa sobre as cartas enviadas pelos leitores ao 

romancista baiano. Com esse estudo, um novo aspecto na história da literatura 
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brasileira avaliou essa recepção literária para além do estético.  Silva selecionou do 

acervo de documentos do escritor, na Fundação Casa de Jorge Amado, muitas cartas 

dos chamados preconceituosamente de “leitores comuns”, mas que realizam a 

literatura através da recepção. É o leitor real, histórico, na concepção de Jauss, que 

passa por uma experiência concreta, confirmando também que a literatura é uma 

instituição social que molda o imaginário social. Na Estética da Recepção, conforme 

Jauss (1979), o prazer estético seria o prazer de si no outro, chamado também de 

prazer cognoscente – o saber que é construído na consciência do leitor através da 

leitura – e como compreensão prazerosa – o prazer provocado pelo texto no leitor.  

Procuramos trazer, da pesquisa empreendida por Silva (2009), uma carta que se 

refere a Bahia de Todos os Santos, que reitera as imagens mitológicas da baianidade, 

para termos dimensão do efeito estético da literatura, da escrita de Jorge Amado e a 

sua institucionalização que extrapola o literário: 

Jorge, 

Como vai? Embora a gente não se conheça tenho muita simpatia por 

você e sua mulher. Acompanho seus trabalhos e entrevistas sempre 

que possível.  

Lendo um de seus livros “Bahia de todos os santos” senti muitas 

emoções lembradas, digo isso porque já estive em Salvador e sou 

uma moça que sempre quis ir à Bahia. O seu livro é dirigido a uma 

moça que chega à Bahia. 

Nessa viagem, telefonei em sua casa, isso em janeiro de 84 e você 

não estava. Havia viajado para a Itália. Aqui está tudo o que senti e 

voltei a sentir no seu livro.  

Em 1º lugar, descansei muito nessa viagem, como não descansei em 

nenhuma outra. “A prosa calma, de frases redondas, longas pausas 

esclarecedoras, gestos comedidos e precisos, sorrisos mansos e 

gargalhadas largas. O baiano faz da amabilidade uma verdadeira 

arte, cordial, compreensivo, descansado e confiante. Gostando de rir, 

conversar, contar casos. Gargalhada clara e solta.” 

O convite que está no início do livro é de arrepiar. 

“Ouves? É o chamado insistente dos atabaques. Lendo a despedida, 

“Adeus moça também arrepiei. 

Uma vendedora de acarajé errou no troco e me deu $ a mais. 

Expliquei a ela e peguei o troco certo e admirei mais essa gente que 

trabalha, mesmo arriscando-se a levar prejuízo, ser enganado, mas 

trabalha.  

Aprendi a ver a abolição com outros olhos, principalmente que ela 

foi conquistada e não dada.  

Depois dessa viagem não fui mais à Bahia, mas espero voltar. 

Termino com um grande abraço para vocês dois e projetos de um dia 

conhecê-los. (SILVA, 2006, p. 43). 

 

 O Convite à Bahia expresso no guia, despertou-lhe emoções e a fez reconhecê-

la como lugar do ócio, da preguiça, onde a cordialidade resolve os conflitos e 
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diferenças étnicas, do descanso, de uma gente confiante. O reconhecimento de uma 

“gente que trabalha” e a consternação aos sofrimentos do outro em sua labuta diária, 

principalmente para aqueles que sofrem os resquícios de uma escravidão do passado. 

Voltando à recepção jornalística de Bahia de Todos os Santos, Alain Bosquet, 

colunista francês do Le Magazine Littéraire, se manifesta no referido periódico em 

setembro de 1989, por ocasião do lançamento da tradução francesa L’invitation à 

Bahia, nome que recebeu o guia traduzido por Isabel Meyrelles e editado pela 

Massidor, no mesmo ano. A matéria foi traduzida no Brasil por Cláudio Veiga e 

publicada no Jornal A Tarde, de 14 de outubro de 1989 e mostra a posição da crítica: 

Não se trata de romance, tampouco de ensaio, mas, como diz o 

autor, com uma elegância toda barroca, de uma ‘crônica sensual e 

verídica das ruas da Bahia, de seu povo e de seus mistérios. 

Primeiramente, o livro apela, com tanta simplicidade, para a razão. 

Regalam-se os que procuram curiosidades turísticas, porque Jorge 

Amado não hesita em dizer as razões objetivas de seu amor por essa 

cidade antiga e um tanto louca. (A TARDE, 1989, p.6). 

 

O crítico francês destaca o caráter lúcido da narrativa que não se curva a 

tornar-se um mero catálogo turístico. Mas, bem distante disso, apresenta por meio de 

uma escrita amorosa a descrição da realidade que capta o cotidiano e a cultura da velha 

cidade da Bahia, como propõe o narrador-cronista uma visita a sua cidade através de 

seus olhos, como ressalta Rosa Carvalho (2011): 

Na pele de um guia turístico, detalhista e afetuoso, este narrador-

cronista da cidade de Salvador convida os leitores para uma vista 

d’olhos por suas ruas, becos, monumentos, igrejas, ressaltando suas 

raízes culturais afro-baianas, suas belezas naturais, personalidades e 

costumes e muitos outros eventos representativos desse espaço 

singular. (CARVALHO, 2011, s/p). 

 

 Tendo em vista o breve levantamento realizado da recepção crítica, jornalística 

e promocional de Bahia de Todos os Santos: guia de ruas e mistérios para a edição de 

1977, realizado em alguns jornais, percebemos nestes um consenso positivo quanto ao 

relançamento da obra. As suas revisões ao longo do tempo culminaram nesta edição 

tomada para estudo e apontam também para a ligação do livro com o contexto sócio-

histórico, o que comprova que as obras produzem diálogos, interferências públicas, 

assim como o discurso cultural, filosófico, etc. A obra é revisada, provavelmente, por 

conta da efervescência cultural e midiática em torno da nova ideia e imagem de Bahia 

e da noção de baianidade.  

Em nota à 19ª edição assinada e datada (Salvador, maio de 1970, JA) pelo 
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escritor que  explica o motivo das atualizações, tendo em vista que: 

[...] a cidade cresce e se transforma, surgem novas avenidas, 

cinemas, teatros, hotéis: o guia precisa informar com atualidade e 

correção. Conservou-se no entanto sem maiores alterações toda a 

parte de interpretação da vida da cidade e de seu povo, pois não 

mudou a Bahia no fundamental, em sua beleza e nos seus problemas 

seculares aos quais somam-se agora os inerentes à sociedade de 

consumo apenas novos capítulos foram escritos e acrescentados aos 

anteriores.” (AMADO, 1970, s/p). 

 

 O guia amadiano é um exemplo nítido de que o livro se relaciona com o 

contexto social, com a indústria cultural, com a mídia e com o público. De tal modo, 

esses fatores reafirmam a capacidade que o escritor Jorge Amado tem de firmar 

parcerias de diferentes para conseguir um reconhecimento por parte do público 

nacional e estrangeiro das narrativas que desenvolveu ao longo de sua trajetória 

literária.  

 

1.3 JORGE AMADO E OS ILUSTRADORES: DIÁLOGOS E INTERPRETAÇÕES  

A relação híbrida entre as palavras e as ilustrações literárias em um livro 

produz uma narrativa sedutora por conta da diversidade de imagens apresentadas ao 

leitor para a criação do seu imaginário. Nesse processo, a memória e a ficção se 

entrecruzam para produzir textos, símbolos, imagens e, finalmente, sentidos que levam 

a construção e ao reconhecimento de uma identidade.  

 Jorge Amado era um desses autores entusiastas que fazia questão de ter esses 

artefatos visuais em suas obras. Para isso, firmava parcerias com artistas plásticos 

também ilustradores que representavam e imprimiam valores da sociedade baiana para 

a produção de uma memória cultural. Este trabalho, juntamente com as imagens 

verbais, se propagaram no tempo, demonstrando a eficácia desse diálogo coeso para a 

criação dessas narrativas.  

As imagens para o projeto artístico do escritor baiano são indispensáveis, por 

isso faz-se necessária à prática de lê-las, uma vez que há uma relação dialógica entre o 

discurso verbal e visual que dão origem a outras formas de leitura e interpretação. 

A utilização das ilustrações em diálogo intencional com o texto verbal do guia 

Bahia de Todos os Santos é mais um recurso de reprodução de discurso que visa 

sensibilizar o olhar perceptivo do leitor, para provocar-lhe o desejo de conhecer a 

cidade de Salvador, fortalecendo o turismo local e o imaginário sobre seu povo, 

cultura, história e religiosidade.  
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O gosto pelas ilustrações e a influência da literatura apareceram desde muito 

cedo na vida de Jorge Amado, desde quando ele saiu de Ilhéus, por volta de 11 anos de 

idade, para estudar na capital baiana. Foi no Antônio Vieira, colégio tradicional de 

Salvador, fundado pelos jesuítas, que conheceu padre Luís Gonzaga Cabral, quem lhe 

apresentou o rico imaginário despertado pela leitura literária e de ilustrações.  Já 

adulto e escritor consagrado, o escritor concede entrevista a Antônio Roberto Espinosa 

e lhe vem à memória o seguinte comentário do professor Cabral sobre a sua redação 

intitulada “O Mar”: “[...] tem uma prova aqui que eu quero ler porque esse vai ser 

escritor.” (GOMES; NEVES, 1998, p.7).  

 O padre constantemente lhe emprestava livros de sua biblioteca particular e 

tinha uma predileção pela literatura em suas aulas: lia os poemas de Camões, ao invés 

de ensinar as regras gramaticais descontextualizadas: “[...] sua influência sobre mim 

veio de outra coisa, da abertura dele, do seu não-sectarismo” (GOMES; NEVES, 1998, 

p. 7). A sua contribuição literária5 para a formação do menino grapiúna foi de suma 

importância e determinou escolhas e parcerias artísticas do escritor em toda a sua 

trajetória. Em palavras de Jorge Amado: 

Ele me emprestou, por exemplo, uma tradução portuguesa, 

magnífica, aliás pelas ilustrações, do Gulliver, de Swiff, que eu li e 

fiquei deslumbrado. Até fugir do Vieira, entre o segundo e o terceiro 

anos, ele me deu a ler livros de autores como Charles Dickens, 

Walter Scott... Padre Cabral me fez penetrar no universo literário, 

aquele universo imenso... daí eu parti pra diante! Ele foi realmente 

um homem que confiou naquele menino. (GOMES; NEVES, p. 7-8). 

As imagens sejam literárias ou pictóricas sempre habitaram o imaginário do 

escritor baiano como é perceptível desde a sua infância e passou a fazer parte do seu 

projeto artístico-literário.  Cacau, de 1933, foi o seu primeiro livro ilustrado por Santa 

Rosa, também seguindo uma tendência de época. Daí, somente o livro O mundo da 

paz, de 1951, não foi ilustrado, mas todos os demais livros assim foram, até o seu 

falecimento em 2001. 

 

 

                                                           
5 Viagens de Gulliver (1726), de Jonathan Swiff, é um grande clássico ilustrado da literatura. Os livros 

mundialmente conhecidos David Copperfiel e Oliver Twist, de Charles Dickens, sempre tiveram suas 

edições ilustradas. Do século XIX, destaca-se Walter Scott, um dos primeiros escritores a produzir 

romances históricos, tendo como ilustradores de seus livros o pintor francês Eugène F. V. Delacroix e 

Richard Westall.  
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                                    Figura 1 – Capa do romance Cacau 

 
Fonte: Google imagens 

  

Em 2008, os direitos de reimpressão das obras passam para a editora 

Companhia das Letras e as ilustrações permanecem apenas nos livros infantis A bola e 

o goleiro, O Gato malhado e a Andorinha Sinhá, no conto O Milagre dos Pássaros. 

Enfim, questões de interesses vários, pessoais, mercadológicos e financeiros 

reconfiguraram o projeto do escritor. Amado sabia que além de ser um artefato 

artístico de embelezamento do livro, a ilustração é também um atrativo de leitura, de 

venda, de divulgação estratégica da mensagem que pretendia transmitir aos seus 

leitores. Em suas palavras para o sucesso de vendagem de Cacau (1933): 

Inclusive por causa das ilustrações. Eu me tornara amigo de Santa 

Rosa, que tinha chegado de Alagoas e tinha feito a capa de um livro 

de Raul Bopp. Ele fez as ilustrações e a capa de Cacau. As 

ilustrações dele ajudaram os 2 mil exemplares a sair rapidamente. 

(GOMES; NEVES, 1998, p.17). 

 

     Amado entendia que estava inserido na era da imagem. Dessa maneira, o ato da 

leitura e de consumo de um livro ou de qualquer objeto a ser vendido começa pela 

visualidade, pela apresentação deste, por sua embalagem, pela sua proposta estética de 

embelezamento e de arte, e, no caso do livro, em sua capa, que incita para o 

conhecimento do seu interior. É fato que o escritor tinha predileção pelo universo das 

artes visuais, por isso a sua interação seja afetuosa, profissional, ideológica, 

mercadológica ou pessoal com as ilustrações e os ilustradores acontece desde essa 
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época e foi rentável para todos os envolvidos, pois a sua admiração pelas ilustrações se 

davam não só pelo gosto pessoal e pela amizade com os artistas, mas também pelo seu 

atrativo editorial. 

O jogo dialógico promovido pelas linguagens verbal e visual contribui para a 

construção do imaginário do leitor e o aproxima da intenção do escritor e do ilustrador 

nas narrativas. A combinação de uso desses dois aparatos discursivos é um meio 

imagético de grande poder expressivo, tendo por finalidade alcançar o povo, visto que 

as ilustrações são formas de conquistar novos leitores, são artefatos de alcance de 

grande público. Embora não seja muitas vezes o conteúdo do texto verbal, ou indo 

além deste, as imagens também apresentam uma leitura a ser feita pelo indivíduo, que 

passa a interpretá-las a partir de suas informações, criando um imaginário acerca 

daquilo que vê. A reflexão de Rubens Pereira (2004) endossa esse pensamento: “[...]a 

literatura amadiana é marcada pelo compromisso com as bases populares da 

sociedade. A ilustração seria, nesse contexto, um elemento fortemente requisitado pelo 

projeto literário amadiano”. O escritor buscava educar, doutrinar o olhar também 

através das imagens de seus livros. A ideia não era só vender pelo atrativo editorial, 

mas fazer os leitores lerem as mensagens visuais, num processo de olhar e ver, indo 

aos sentidos. Como bem as define Jakson Alencar (2009): 

[...] as imagens de fato têm alma. Dizer que as ilustrações animam os 

livros é afirmar isso, pois, etimologicamente, “animar” deriva do 

latim anima, que dá vida aos corpos. A palavra “ilustração”, por sua 

vez, tem em sua raiz “luz”.  As ilustrações dão vida e luz aos livros. 

[...] Se as ilustrações têm alma, elas têm no texto a sua alma gêmea. 

[...] Os textos, de forma semelhante, mesmo quando não 

acompanhados de imagens, sugerem imagens, instigam os leitores a 

imaginarem espaços, personagens, cenas, histórias. (ALENCAR, 

2009, p. 30-31). 

 

 As imagens têm a capacidade de transpor barreiras que são impostas pela 

leitura dos códigos da escrita e de conseguir alcançar as diferentes camadas sociais. De 

acordo com Manguel (1997), o livro que é ilustrado é um aparato imagético que 

possibilita construir um significado diante da leitura, mesmo que o indivíduo não saiba 

ler, as imagens podem atribuir um sentido. (MANGUEL, 1997, p.116).  

A relação de Jorge Amado com o universo das imagens inicia-se com a sua 

predileção pelas ilustrações desde quando era um leitor infantil e atravessa toda a sua 

trajetória no universo das letras, expressando o seu apreço pelas imagens e uma atitude 

politicamente engajada, o que pode ser percebido quando reconhece a sua importância 

como parte fundamental para a vendagem de Cacau e de seu interesse de alcançar e 
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transmitir uma mensagem ao público-leitor também através das imagens. Em palavras 

de Myriam Fraga para o Ciclo de Palestras “A Bahia de Jorge Amado”6 em que 

coordenou uma mesa redonda intitulada “Do texto à imagem: ilustradores amadianos”.  

A poetisa conversa com Carlos Bastos, Carybé, Mário Cravo, Floriano Teixeira e 

Calasans Neto, alguns dos ilustradores das obras do escritor baiano sobre a 

importância das ilustrações para o romancista: 

[...] Foi a partir de Suor7, em 1933, que as ilustrações passaram a 

fazer parte integrante de sua obra – não por imposição do editor, ou 

por um capricho editorial, mas porque a relação do autor com os 

ilustradores é visceral e profunda. Da mesma forma que é profunda e 

visceral a necessidade de cercar-se de obras de arte, que fazem de 

sua casa – quer esteja na Bahia, Rio de Janeiro ou em Paris – uma 

referência cultural, consignada através de quadros, cerâmicas, 

esculturas, azulejos, fragmentos de uma visão de mundo que não 

prescinde da beleza como uma marca de humanismo. (FRAGA, 

2000, p. 190). 

 

A amizade de Amado com os ilustradores vai além de simples parcerias de 

trabalho como diz a escritora e amiga do escritor Myriam Fraga, pois ele sempre se 

interessou pelas artes visuais, sempre foi um gosto pessoal, independente de imposição 

editorial, e isso lhe levou a aproximar-se de artistas das mais variadas vertentes, estilos 

e técnicas, tanto os iniciantes quanto os profissionais do meio, gravadores, escultores, 

desenhistas, artistas plásticos, fotógrafos, literatos, cineastas, roteiristas, diretores de 

cinema, etc. Detinha amizade com eles ou, até mesmo, esses artistas o procuravam 

para que fizesse apresentação de suas obras, intermediasse conhecer outras pessoas e 

circular em espaços onde fosse possível expor ou divulgar seus trabalhos. Essa 

capacidade de aglutinar pessoas de diferentes localidades do país e do exterior levou à 

criação de um grupo de artistas que desenvolveu trabalhos que procuravam mostrar a 

cultura popular, a religiosidade da Bahia, o sincretismo e o legado histórico e 

patrimonial da cidade do Salvador. Por exercer o papel de articulador, ele se reuniu 

com outros intelectuais das artes baianas, no sentido de construir a baianidade. 

 Exercendo o papel de articulador artístico e cultural da cidade, Amado somou 

a seu trabalho de divulgação da Bahia para o mundo, a arte produzida por grandes 

nomes das artes plásticas como Carybé, Floriano Teixeira, Carlos Bastos, Jenner 

Augusto, Calasans Neto, Mário Cravo, do fotógrafo e etnólogo francês Pierre Verger. 

                                                           
6  Foi um Ciclo de palestras realizado na cidade do Salvador para refletir sobre “A Bahia de Jorge 

Amado” e a produtividade dos ilustradores para suas obras e a relação do escritor com as artes. 
7 A partir de Cacau, em 1933, e não em Suor, romance de 1934, também ilustrado por Santa Rosa. 
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Estes são apenas alguns nomes conhecidos que compunham o panteão artístico da 

cidade.  

Antônio Celestino, crítico de arte, em artigo escrito para a revista Vogue, de 

1980, explana sobre a diversidade expressiva e estilística dos artistas que ilustram as 

suas obras e a qualidade desses trabalhos: 

A primeira observação a fazer é que todos os artistas convidados a 

compartilhar com ele são do mais alto nível, cada um com suas 

peculiaridades, uns mais voltados para o caráter ilustrativo, outros 

menos dependentes dessa preocupação. Uns essencialmente pintores, 

outros destacados gravadores, há desenhistas eminentes e mesmo um 

notável escultor com graves registros de desenhistas, todos levaram 

suas contribuições às edições brasileiras do escritor. (VOGUE, 1980, 

p.15). 

 

A revista ViverBahia de 1980 traz uma entrevista com o escritor Jorge Amado, 

na qual ele conta o vínculo de amizade que o uniu aos ilustradores e, em especial, a 

Carybé: 

São todas pessoas de minha admiração, com quem tenho profunda 

amizade. Carybé, por exemplo, é uma pessoa profundamente ligada 

ao meu trabalho, amigo meu de toda a vida. Sinto vaidade pelo fato 

de uma personalidade como ele, ter vindo para a Bahia, após ter lido 

Jubiabá, em 1938. Leu o livro e quis conhecer. Veio e ficou. É o 

padrinho da Paloma. (VIVERBAHIA, 1980, p.37). 

 

A aproximação com os artistas se dá também pela sua determinação e gosto 

pelas artes plásticas, como também em prol de uma arte socialmente engajada para 

tratar das coisas da Bahia. O comentário de Myriam Fraga enquanto coordenadora da 

mesa-redonda é elucidativo para entender o envolvimento do escritor com as artes: 

[...] Mas a relação dele com as artes plásticas envolve também outras 

coisas: galerias de arte, apresentações infinitas de outros artistas. A 

Fundação Casa de Jorge Amado tem, em seu acervo, uma coleção 

enorme de apresentações de Jorge, de catálogos de artistas no 

exterior. Muitas vezes, ele consegue com amigos, que ele os tem por 

toda parte, exposições de artistas da Bahia fora daqui. Ele é uma 

pessoa permanentemente ligada. Na casa dele – a casa do Rio 

Vermelho, não a casa do Pelourinho, onde está a Fundação, mas a 

casa onde eles moram, no Rio Vermelho –, cada pedacinho tem um 

pouco da arte baiana. É o azulejo pintado por Carybé, é uma grade 

feita por Mário Cravo, é um entalhe... (FRAGA, 2000, p. 199). 

 

 Amado apreciava as artes plásticas e via a necessidade de fortalecer as artes na 

Bahia para divulgá-la. Além de fazer apresentação de jovens em catálogos e 

exposições de arte, prestigiando e divulgando em entrevistas, viagens e em seus livros, 

tornava artistas plásticos personagens de suas narrativas, de seus romances, como é o 

caso de Floriano Teixeira e Carybé. Com o passar do tempo, o escritor faz e fortalece 
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novas amizades e forma um grupo artístico que toma, assim como ele, a temática da 

Bahia, sua cultura, povo e religião para suas produções artísticas. Assim, Amado 

conseguia, com sua postura performática e atuante em torno das coisas de sua terra, 

aglutinar pessoas ao seu redor. Além disso, muitas delas vinham de outros lugares a 

seu convite, para conhecer e/ou vir morar na Bahia, como Manuel Martins que chegou 

à cidade para ficar em torno de um mês para ilustrar Bahia de Todos os Santos e 

demorou sete, bem como o também artista plástico maranhense Floriano Teixeira que 

decide deixar o Ceará, estado no qual era pintor consagrado, após Amado dizer-lhe: 

“Venha para a Bahia que é a terra dos artistas” (TEIXEIRA, 2014, p. 17) . Teixeira 

relatou durante o Ciclo de Palestras que o convite de Jorge Amado foi decisivo para 

sua decisão de mudar para a Bahia: 

Eu vim à Bahia para a inauguração do Museu de Arte Moderna, no 

Solar do Unhão, e aí encontrei Jorge Amado pela primeira vez. Fui 

apresentado a ele e parecia que a gente já se conhecia há bastante 

tempo. Nessa época, ele me convidou para vir morar na Bahia, ele 

ainda não morava aqui, morava no Rio. Aí ele me convidou para vir 

para a Bahia. Ele achava que havia um comércio se abrindo, um 

comércio de arte, essa coisa toda, o movimento era bom. Mário 

Cravo estava na Alemanha, mas estavam aqui Jenner, Calasans, 

Carlos Bastos e Carybé [...]. E aí eu disse: “Vou conversar com 

minha mulher. Se ela topar, eu venho”. Quando cheguei ao Ceará 

[...], eu disse a ela: “Olha, eu quero ir para a Bahia, Jorge Amado me 

convidou, você topa?” Ela topou, então eu vim. Eu tinha um 

emprego bom, era diretor de um museu na universidade. Eu deixei 

esse emprego e vim para a Bahia sem conhecer ninguém, como um 

perfeito nordestino, porque eu trazia a mulher e seis filhos. Sem ter 

onde morar nem nada. E assim eu vim pra cá. Logo depois, Jorge 

Amado veio, porque já tinha comprado a casa do Rio Vermelho. No 

primeiro ano foi difícil, mas no segundo já foi melhorando. 

(TEIXEIRA, apud FRAGA, 2000, p.193). 

 

 A amizade de Floriano Teixeira com o grupo de artistas e intelectuais baianos 

capitaneado pelo escritor se fortaleceu, passando a ser mais um nome que ajudou 

na construção da baianidade. A sua aproximação com Amado e a sua contribuição 

artística para a imagem da Bahia, está presente em homenagem que lhe foi 

proferida em Bahia de Todos os Santos, de 1977, quando já estava estabelecido na 

cidade: 

Nasceu no Maranhão, viveu no Ceará, onde plantou raízes 

fundadas, terminou na Bahia e aqui se transformou finalmente 

num artista profissional conhecido e proclamado. Sendo um dos 

maiores desenhistas brasileiros de todos os tempos, na Bahia 

conquistou a pintura com paciência, enorme talento e rara 

consciência artística. Sua obra é de comovente beleza. Enriqueceu 

a humanidade baiana, engrandeceu nossa arte, deu-lhe a 
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dimensão, o gosto do detalhe – certos quadros seus são trabalhos 

de um miniaturista. Esse índio do Maranhão, esse baiano do Rio 

Vermelho, é um ser extremamente civilizado, veio da floresta, 

mas por vezes dá a impressão de ter chegado da Renascença. 

(AMADO, 1977, p. 285-286). 

 

  Floriano Teixeira se lembra de sua experiência em vir para a Bahia,  de ter 

entrado em contato com a narrativa de Amado, primeiramente, através da leitura de  

Capitães da Areia, da amizade que lhe devotava, de ter recebido Dona Flor e Seus 

Dois Maridos para ilustrar, por opção do escritor, mas não por uma exigência 

editorial. Além disso, chegando à Bahia, recebe dele um direcionamento artístico 

mais rentável e que o tornou mais conhecido no cenário artístico, proporcionando-

lhe novos trabalhos: 

Jorge é responsável por estar morando aqui e por uma virada 

completa na minha vida. Era um pintor de abstratos e foi ele quem 

orientou e me incentivou para voltar à figuração. Em 1966, vim com 

minha família do Ceará para a Bahia. Aqui não conhecia ninguém, e 

ele me deu Dona Flor e Seus Dois Maridos para ilustrar. Isto abriu as 

portas para mim, tornei-me conhecido em todo o país e até mesmo 

fora daqui. Foi uma abertura de portas. Mas esta influência de Jorge 

na minha obra veio muito antes, quando li Capitães de Areia. E, esta 

convivência com ele é tão importante, é tão fraterna que a gente não 

tem mesmo palavras para explicar8. 

 

 A vinda e a permanência do argentino Carybé na Bahia se deram também após 

a leitura de um de seus livros. Foi com Jubiabá, de 1935, que ocorreu esse primeiro 

contato. Posteriormente, o vínculo de amizade entre o ilustrador e o escritor se 

solidificou, a ponto de este lhe homenagear como personagem em alguns de seus 

livros, bem como em uma história criada, especialmente, para o artista: O capeta 

Carybé. Myriam Fraga passa a palavra para que o Carybé fale sobre sua arte, de como 

conheceu Amado e de suas parcerias:  

Eu conheci o Jorge Amado em Estância, num mafuá da igreja local, 

numa noite de 1938 em que eu estava comendo um bolo de carimã. 

Ele se aproximou e pediu também. Ele não sabia quem eu era, nem 

que existia. Eu já sabia, porque tinha lido o Jubiabá e tinha vindo à 

Bahia para ver se a Cidade da Bahia era aquilo tudo que ele contara. 

E é verdade. Aí nos conhecemos. Eu tive uma grande decepção 

porque eu pensava que ele era um mulato forte, grande... [...] Depois 

houve uma distância secular, até nos reencontrarmos em 1950. Daí 

                                                           

8 Brito, Reynivaldo. Artes visuais – a cumplicidade dos ilustradores de Jorge. Disponível em: 

http://reynivaldobrito.blogspot.com.br/2010/05/cumplicidade-dos-ilustradores-de-jorge.html. Acesso em 

26 jul 2017. 

http://reynivaldobrito.blogspot.com.br/2010/05/cumplicidade-dos-ilustradores-de-jorge.html
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agora foi o diabo, um negócio assim: ele pedindo pra ilustrar livro. 

(CARYBÉ, apud FRAGA, 2000, p. 191). 

 

Percebe-se como Amado esteve envolvido no processo de escolha e de 

ilustração de suas obras, requisitando os seus amigos artistas plásticos para realizar o 

trabalho ilustrativo – desenhadores que conheciam de perto as suas narrativas. O efeito 

estético causado no diálogo com a leitura de Jubiabá provocou a reação do leitor 

Carybé, influenciando-o a vir para Salvador. Nesse sentido, a literatura, de fato, se 

concretizou, pois o artista plástico fez parte do processo criativo de realização da obra, 

que acontece quando ela move o leitor. Em outras edições posteriores, principalmente 

a partir de 1975, já sob a impressão da Editora Record, o livro foi ilustrado por ele, 

tendo a capa do artista Di Cavalcanti.  

 

Figura 2-  Capa de Jubiabá por Di Cavalcanti     Figura 3 – Ilustração de Carybé para Jubiabá 

 

Fonte: Google imagens                                          Fonte: Google imagens 

 

O escritor conta que só publicou “A história de amor do Gato Malhado e da 

Andorinha Sinhá” – nome original do livro infantil escrito em 1948 –, para que seu 

filho, João Jorge, à época com um ano de idade, lesse um dia. O livro ficou esquecido 

nos pertences da criança e somente foi encontrado em 1976, quando, finalmente, foi 

publicado. Em palavras de Amado: 
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Nunca pensei em publicá-lo. Mas tendo sido dado a ler a Carybé por 

João Jorge, o mestre baiano, por gosto e amizade, sobre as páginas 

datilografadas desenhou as mais belas ilustrações, tão belas que 

todos as desejam admirar. Diante do que, não tive mais condições 

para recusar-me à publicação por tantos reclamada: se o texto não 

paga a pena, em troca não tem preço que possa pagar as aquarelas de 

Carybé9. 

Figura 4: Capa e ilustração de Carybé para o Gato Malhado e a Andorinha Sinhá 

 
Fonte: Google Imagens 

 

As ilustrações de Carybé tão admiradas pelo escritor têm a função de iluminar 

a história e fascinar o leitor por suas qualidades artísticas, pela beleza e por sua 

capacidade narrativa, pois através das figuras e de suas formas, cores e tons ajudam a 

contar a história, complementando-a. 

Myriam Fraga pergunta ao artista como é o processo de ilustração de um livro 

e se havia interferência de Jorge Amado, e ele responde: 

                                                           
9 O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, 1976. Disponível em: 

http://www.jorgeamado.org.br/?page_id=148&lang=pt&obra=855&start=23. Acesso em: 01 dez 

2017. 

 

 

 

http://www.jorgeamado.org.br/?page_id=148&lang=pt&obra=855&start=23
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Ele não é bobo. Ele pede, pedindo desculpas: “Não, você sabe e tal e 

coisa” e some, até que a gente entrega o trabalho. Ele nem pergunta; 

se demorar, ele também não reclama. (CARYBÉ, apud FRAGA, 

2000, p. 191). 

 

Floriano Teixeira define a função da ilustração numa obra e comenta que as 

imagens são capazes de contribuir com a narrativa, apresentando aspectos não ditos 

pela  história. E, no caso da feitura das ilustrações, ele relata que Amado contribuiu 

com o seu processo de criação, ao descrever seus personagens, interferindo assim em 

sua composição, uma vez que o escritor não descreve como são seus personagens 

fisicamente. A aproximação, a amizade entre os dois permitia essa troca e não era um 

trabalho realizado pelo artista sem ler detidamente a obra, como geralmente acontece, 

a ponto de, muitas vezes, não haver nenhuma relação entre o verbal e o visual nas 

histórias. Segundo Teixeira:  

Muitas vezes, a pessoa compra o livro ilustrado e nem pensa nas 

ilustrações, nem liga para as ilustrações. Mas a ilustração é uma 

ponte entre o escritor e o leitor, porque, muitas vezes, o ilustrador 

vai retratar o que o escritor não escreveu. Como no caso de Jorge 

Amado: ele nunca menciona, como são as figuras dele fisicamente. 

Eu mesmo quando estava ilustrando Dona Flor, perguntei pra ele: 

“Como é mesmo Dona Flor?” Ele não descreve como ela é, se alta 

ou baixa [...]Aí ele me explicava, me mostrava. Só nesse ponto havia 

interferência. O ilustrador é realmente uma ponte entre o leitor e o 

escritor. Eu gosto de ilustrar, acho bom ilustrar, por que leio o livro 

várias vezes. (TEIXEIRA, apud FRAGA, 2000, p. 195). 
  

Para Teixeira, ilustrador das obras amadianas Dona Flor e seus dois 

maridos, Tocaia Grande, A morte e a morte de Quincas Berro D’água, O menino 

grapiúna e O milagre dos Pássaros, a ilustração comunica por si só, pois ela vai dizer, 

informar o que o texto não diz, então a sua função não é meramente ilustrativa e sim 

narrativa, de informação, de independência em relação ao texto escrito. Sendo assim, o 

ilustrador vai imaginar e desenhar aquilo que o escritor não escreveu e vai contribuir 

com a narrativa, vai contar e ajudar na formação do imaginário do leitor. O ilustrador 

dialoga com o texto e a partir dele cria seu próprio texto visual, daí o caráter de 

intertexto da imagem. Há uma referência da ilustração ao texto escrito, o diálogo entre 

os textos, o próprio movimento da intertextualidade, de ampliação a partir de um texto 

primeiro, anterior.  
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Figura 5: Capa de Dona Flor e seus dois maridos, por Clovis Graciano. Figura 6: Ilustração de 

Floriano Teixeira para Dona Flor e seus dois maridos. 

              

Fonte: Google imagens                                          Fonte: Google imagens 

 

Figura 7 - Capa de Tocaia grande, por Floriano Teixeira.  Figura 8-  Ilustração de Floriano 

Teixeira para Tocaia Grande 

     

Fonte: Google imagens                                          Fonte: Google imagens 
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Figura 9 - Capa de A Morte e A Morte de Quincas Berro D’ Água, de Floriano Teixeira. 

Figura 10- Ilustração de A Morte e A Morte de Quincas Berro D’ Água, de Floriano Teixeira.  

 

             

Fonte: Google imagens                                          Fonte: Google imagens 

 

Figura 11 - Capa de O menino grapiúna, por Floriano Teixeira. Figura 12 – Ilustração de O 

menino grapiúna, por Floriano Teixeira. 

 

        

Fonte: Google imagens                                          Fonte: Google imagens 
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Figura 13 – Capa de O milagre dos pássaros, por Floriano Teixeira. Figura 14 – Ilustração de 

O milagre dos pássaros, por Floriano Teixeira. 

                     
Fonte: Google imagens                                          Fonte: Google imagens 

          

A feitura das ilustrações parte da leitura do texto escrito, para saber o conteúdo 

da narrativa, produzindo, portanto, as trocas intertextuais, que acontecem também pelo 

intermédio do escritor que se envolve, em alguns momentos e  de alguma maneira, no 

processo de criação das imagens, seja opinando, descrevendo ou sugerindo para o 

ilustrador.  As ilustrações que acompanham um texto ficcional, seja romance, poesia, 

etc, são chamadas de ilustrações literárias porque são criadas a partir da obra literária, 

que é interpretada e narrada pelo ilustrador que empresta seu olhar para contar a 

história através do aparato visual. 

O artista plástico Mário Cravo comenta a relação de Jorge Amado com os seus 

ilustradores, e a forma como ele conseguia receber afetuosamente a todos, valorizando 

e reconhecendo a importância do trabalho de cada um, na expressão da cultura e da 

arte baiana: 

[...] Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algo que é óbvio, 

mas não é dito. É a relação de um intelectual, de um escritor, com os 

outros artistas plásticos de sua cidade. É uma coisa tão cara: Jorge e 

nossa geração. Por exemplo, a amizade com Carybé, fortuita, que 

chega depois. Jorge levou um grande período da sua vida fora da 

Bahia. Sua atividade política fora do Brasil, seu retorno à Bahia, 

quando a nossa geração já estava andando como artistas plásticos. 

Então, houve uma espécie de reaproximação. E o que é fundamental, 

me parece, é vocês assistirem cinco, seis pessoas daqui dessa cidade 

extremamente ligadas, não só à cidade como a um dos grandes, 

senão o maior interprete dessa cidade, em termos de literatura, que é 
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Jorge Amado. A ilustração é uma forma complementar. Ela tem uma 

validade autônoma como objeto de arte e é complementada na sua 

função de conviver com a obra de um escritor, de um poeta, de um 

criador. (CRAVO, apud FRAGA, 2000, p.198).  
 

 Cravo fala sobre o sentimento de integração que o escritor promovia, ao 

recepcionar e formar um grupo composto por artistas das mais diferentes vertentes 

artísticas, que frequentavam a sua casa para reuniões frequentes e que se uniram para 

criar uma imagem identitária para Salvador, estando todos ligados a uma mesmo 

propósito, sendo o escritor o grande mentor dessa “ideia de Bahia”, ou ainda, “o maior 

intérprete dessa cidade”, como ele afirma. A aproximação aos artistas se dá também 

pelo gosto pelas artes plásticas e por seu projeto deliberado de fortalecer as artes e a 

literatura local, de tratar das coisas de sua terra, de disseminar a cultura afro-baiana e 

popular – temática largamente desenvolvida também pelos artistas que gravitavam ao 

seu redor.  Para o artista plástico, além de a ilustração possuir a característica de ter 

uma validade autônoma, é complementada quando convive com outra expressão 

artística, como a literatura, acompanhando-a em sua função comunicativa e estética. A 

função da ilustração seria trazer uma informação adicional a algo que já existe, de ser 

um complemento, de acrescentar, diferentemente do sentido de completar, de trazer 

significado e preencher algo que está vazio, incompleto.  

 Sobre essa função da ilustração no interior de uma obra literária, salienta a 

escritora e ilustradora Angela Lago (2009): 

De principio o texto literário já existe sem a ilustração. E isto é um 

grande luxo para o ilustrador: não ser de primeira necessidade. A 

ilustração pode, assim, exercer sua vocação de ser prazer, de ser de 

graça. [...] O ilustrador pode escolher diferentes caminhos. O de ser 

um primeiro leitor e, como leitor, coautor. O de interpretar o texto. 

Ou de tentar traduzir plasticamente o conteúdo do texto, da maneira 

mais próxima possível. Pode ainda, se quiser, simplesmente tocar 

uma música de fundo. E por que não? Ou, quem sabe, fazer uma 

semente, que encontrou num cantinho ou numa entrelinha, florir. 

(LAGO, 2009, p. 35-36). 

 

A literatura é a arte da palavra que também produz imagens, independente de 

outra expressão artística conviver com ela. Mas, no caso da ilustração, ela pode 

conviver com o texto literário, já que geralmente é criada pelo ilustrador a partir da sua 

leitura, num intenso exercício de intertextualidade, em que se utiliza uma texto 

primeiro como fonte, numa espécie de tradução intersemiótica. Calasans Neto que 

ilustrou Tereza Batista cansada de guerra (1972), com capa de Carybé, e Tieta do 

Agreste (1977), com capa de Calasans Neto, ratifica a autonomia das imagens na 
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narrativa, ao comentar que: “[...] como Floriano já apontou, Jorge Amado não dá 

subsídios para compor seus personagens. Era quase uma parceria, era uma parceria. A 

gente passava a ser co-autor”. (NETO apud FRAGA, 2000, p. 196).  

 

Figura 15 – Capa de Tereza Batista Cansada de Guerra, por Carybé. Figura 16 – Ilustração 

de para de Tereza Batista Cansada de Guerra, por Calasans Neto. 

 

 

    Fonte: Google imagens                                 Fonte: Google imagens 

 

Figura 17 – Capa de Tieta do Agreste, por Calasans Neto. Figura 18 - Ilustração de Tieta do 

Agreste, por Calasans Neto. 

         

    Fonte: Google imagens                                 Fonte: Google imagens 
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A função da ilustração não deve ser compreendida como um mero ornamento, 

sem finalidade ou compromisso, uma vez que a imagem ilustrativa que acompanha o 

texto pode contribuir para a formação de um imaginário do leitor, ainda que ele tenha 

sua própria interpretação, mas também o texto verbal vai provocar-lhe imagens 

condizentes com a narrativa. Para Angela Rolla, uma ilustração não é gratuita, ela 

sempre guarda um objetivo específico:  

A ilustração tem sempre um propósito, nada é casual e a pura 

contemplação da imagem não faz parte de sua especificidade. Isso 

não impede que o leitor tenha sua própria leitura da imagem, embora 

esteja em jogo a capacidade do ilustrador de materializar a sua visão 

do texto em uma forma concreta e palpável que sempre particulariza 

a interpretação. O ilustrador é co-autor ou primeiro leitor da obra, o 

que delineia, de uma certa forma, a leitura do receptor. A ilustração 

não deve ser vista isoladamente, mas no conjunto da obra e na sua 

associação - direta ou indireta - ao texto. Segundo um ilustrador, a 

boa ilustração é aquela que revela uma significação entre os 

personagens e os objetos representados, muito acima da mera 

reprodução ou do desenho bem feito. (ROLLA, S/N, p. 3). 

 

O ilustrador é, de fato, o primeiro leitor da obra, representando o que leu a 

partir de sua interpretação. A importância da relação entre a palavra e a imagem está 

no fato de estas duas formas de linguagem terem a capacidade de representar e criar o 

real, dando significado à realidade e configurando o imaginário. O resultado desse 

diálogo altamente eloquente numa obra é transmitir uma mensagem não-contraditória, 

pois ambas as formas de expressão precisam ter o mesmo propósito enunciativo, ainda 

que comuniquem de maneira diferente, mais ou menos, por possuírem qualidades 

diferentes. É, sobretudo, uma relação de colaboração ou de complementariedade, pois 

a imagem ilustrativa aqui não é concebida como adorno para embelezar o livro. Ao 

contrário disso, é percebida como um trabalho desenvolvido em conjunto, que tem 

uma finalidade específica, em busca de um sentido comum. E, no caso das ilustrações 

de Jorge Amado, em alguns momentos e para algumas obras, ele opinou e sugeriu para 

garantir essa coesão.  

 Nessa relação de colaboração os dois diferentes códigos vão se ajudar 

mutuamente e dar conta de expressar ou de acrescentar informação dentro das suas 

possibilidades de enunciação. Dessa maneira, a articulação entre textos e imagens vai 

permitir a construção de um discurso único sobre um tema, um personagem,  um povo 

e um lugar, por isso que o discurso de toda a geração de artistas plásticos e de Jorge 

Amado acerca do que é a Bahia surtiu tanto efeito, pois o sentido foi garantido através 
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da palavra e da imagem nos seus livros, como também nas outras formas de expressão, 

como a fotografia, a música, a tapeçaria, as esculturas, as telas, os painéis e etc. 

O artista plástico Carlos Bastos conta no Ciclo de Palestras como se deu o seu 

encontro com Jorge Amado em fins dos anos 40: 

Eu conheci Jorge Amado de uma maneira muito simples. Foi no 

Anjo Azul. O Anjo Azul para mim tem bastante significado e Jorge 

apareceu pra mim nessa época. Eu tinha estudado na França e 

encontro Jorge Amado no Anjo Azul. Já estava ilustrando os 

Cadernos da Bahia e também Vasconcelos Maia, Mota e Silva e 

Darwin Brandão. Devia ser mais ou menos em torno de 1948-49, 

quando vim a conhecer Jorge Amado pessoalmente e ele me 

convidou para fazer algumas coisas para ele, mas não ilustração. 

Minha relação com Jorge Amado começou de uma maneira muito 

especial, porque eu tive uma paralisia e não tinha como conseguir 

dinheiro para sobrevivência. E Jorge ia lá em casa, pegava meus 

quadros, vendia, e assim eu conseguia o dinheiro. E a amizade a ele 

se tornou mais forte por causa da ajuda. Vocês sabem que ele é mais 

que solidário (BASTOS, apud, FRAGA, 2000, p.197). 

 

Carlos Bastos é um dos pioneiros do movimento modernista plástico na Bahia, 

formando com Mário Cravo, pioneiro da arte moderna baiana,  Genaro de Carvalho e 

Carybé, um grupo que desenvolveu a arte muralista local.  Em 1943, quando retornou 

dos Estados Unidos, fez uma mostra individual, na Biblioteca Pública da cidade do 

Salvador. No Salão Brasil-Estados Unidos, em 1944, faz a sua primeira exposição. 

Contudo, a vertente revolucionária da arte de Bastos foi perseguida pelo jornal 

“A Semana Católica”, por meio de um artigo desaprovador do seu trabalho que levou 

seus quadros a serem cortados com lâminas de barbear e furados. A imprensa baiana à 

época defendeu as ideias modernas recentemente trazidas dos Estados Unidos. 

Bastos procurou renovar as artes baianas e enfrentou o tradicionalismo da 

sociedade local, sendo perseguido por suas propostas de intervenção artística e por seu 

teor provocativo e moderno para os padrões vigentes da época. Cria, ao retornar para a 

Bahia, em 1949, as pinturas murais Alegoria do Anjo, localizado no bar Anjo Azul10 e 

o painel da Procissão de Bom Jesus dos Navegantes, posteriormente recriado no 

edifício da Assembleia Legislativa da Bahia. As palavras de Carlos Eduardo da Rocha, 

em Carlos Bastos: desenhos (2001) ajudam a compreender a importância de Carlos 

Bastos para o cenário artístico baiano e brasileiro: 

 

                                                           
10 Que se reunia no bar e galeria de mesmo nome frequentado por intelectuais, artistas das mais variadas 

vertentes e literatos. Situava-se na Rua do Cabeça (atual Gustavo dos Santos), nº 34. Sua decoração 

remetia aos bares e cafés parisienses do pós-guerra. 
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Carlos Bastos foi o primeiro pintor moderno da Bahia a expor 

individualmente para o público dominado pela tradição profunda de 

quatro séculos de arte acadêmica e, como tal, capaz de repetir, sem 

qualquer originalidade a mesma reação típica diante da mudança de 

pautas tão arraigadas e da introdução de novos padrões e valores da 

arte. A rejeição foi pronta e natural, a discussão foi exacerbada e a 

exaltação alcançou o ponto mais elevado da violência, chegando 

mesmo à destruição de algumas telas expostas. Os quadros do jovem 

modernista foram cortados, deixando uma prova eloqüente demais 

de como era moderno o então jovem pintor Carlos Bastos na década 

de 1940. (ROCHA et al, 2001, p.30). 

 

A solidariedade de Jorge Amado a Carlos Bastos foi muito além da venda de 

seus quadros e envolveu o episódio referente ao incêndio do mural criado pelo artista 

na capela do Rio de Janeiro. Em relação a esse acontecimento, podemos encontrar 

ressonância nas páginas do guia Bahia de Todos os Santos: guia de ruas e mistérios: 

Há alguns anos, no Rio de Janeiro, Carlos Bastos foi vítima de 

violenta agressão de um grupo de sectários. Carlos é hoje o mais 

importante muralista brasileiro e se dispôs a realizar dois grandes 

murais na Capela do Parque da Cidade com a aprovação dos 

responsáveis pelo templo. Feitos os estudos, Carlos iniciou os 

painéis. Acontece que neles apareciam algumas figuras 

nacionalmente conhecidas e da admiração do pintor, ao lado dos 

santos e do Cristo que centralizava um dos murais. Lá estavam Di 

Cavalcanti, Djanira, Dorival Caymmi, Pelé, Caetano Veloso, Gal 

Costa, Ibrahim Sued, Adolfo Bloch, Maria Bethânia, Vinicius de 

Moraes e eu – como se vê, figuras as mais variadas. Pois bem: 

alguns padres, desses que a gente pensa não mais encontrar nas 

fileiras da Igreja, e alguns pretensos intelectuais levantaram-se 

contra os murais, achando que nas paredes de uma igreja católica 

não podiam figurar ateus, árabes e judeus, que jogador de futebol 

não pode ser anjo, quanto mais o romancista baiano que escreve 

estas linhas. 

[...] 

Travou-se a batalha e apesar do apoio de figuras ilustres e 

importantes da vida religiosa, cultural e política, Carlos não pôde 

continuar seu mural. Há males que vêm para bem, diz o povo, com 

razão. Desgostoso, Carlos Bastos, que estava residindo no Rio, 

voltou para a Bahia de onde nunca devia ter saído. Aqui, num 

edifício em plena Rua Chile, há um painel de sua autoria no qual 

Genaro de Carvalho, Zezé Catarino, Mário Cravo, Sante Scaldaferri 

e eu somos bispos; Nilda Spencer e Régis Catarino são santas, e 

santos são Luiz Jasmin e Carybé. Na Bahia, Carlos Bastos não é 

amigo do rei: filho do rei, é o Príncipe Herdeiro. (AMADO, 1977, p. 

234-235). 

 

            O teor provocativo de seus painéis sofreu coerções por parte dos dirigentes 

católicos, que, tomados por um ímpeto conservador, mandam apagá-los 

primeiramente, depois fecham a capela, impedindo a conclusão do trabalho num ato de 

desconhecimento da liberdade que permeia o universo artístico. Vale lembrar que há 
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muitas décadas a capela não tinha licença para celebrar atos religiosos, pois estava 

desativada.  

Altamir Galimberti (2001) esclarece esse fato no ensaio “Trajetória”, presente 

na coletânea Carlos Bastos: desenhos, buscando entender a ligação existente entre os 

fatos inusitados, polêmicos na carreira do artista, visto que sua posição anárquica, 

inventiva, contribuiu para dar forma a uma nova mentalidade, a uma pintura moderna, 

contestatória, de grande impacto para a cultura. Em palavras de Galimberti: 

Num desses murais, na condição de Santos, retrata a pintora Djanira, 

como Santa Isabel, e o compositor-cantor Caetano Veloso, como São 

João Batista adulto. Com o intuito de documentar um momento 

histórico, pinta, sem receio, o rosto do então presidente da 

República, general Garrastazu Médici, que, com o pintor, Di 

Cavalcanti e o compositor Dorival Caymmi, forma um trio histórico. 

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, é o único anjo negro de um 

dos murais. Retrata ainda Gal Costa e, debaixo da mão esquerda de 

São João Batista, o poeta e compositor Vinicius de Moraes, o autor 

Adolfo Bloch e o escritor Jorge Amado. A escolha dos personagens 

é norteada pela posição e notoriedade que cada um possuía em seus 

respectivos campos de trabalho, não havendo, da parte do artista, 

preocupações em julgar os retratados por suas tendências religiosas, 

políticas, ideológicas ou raciais. Tratava-se de um trabalho 

documentativo. (GALIMBERTI et al, 2001, p. 94). 

Heitor Reis (2000), ex- diretor do Museu de Arte Moderna da Bahia, no ensaio 

“O eterno moderno”, presente no livro Carlos Bastos: 40 anos de pintura, tece 

algumas considerações sobre a importância da obra do artista e a sua contribuição para 

a construção do imaginário cultural da Bahia. 

Como alguns mestres modernistas brasileiros, Carlos Bastos 

dedicou-se, com extraordinário sucesso à realização de painéis que 

hoje acompanham o imaginário do povo da Bahia. Seus primeiros 

trabalhos no campo do muralismo, através da técnica sofisticada 

aprendida pelo artista em viagem à França, os painéis de O Anjo 

Azul, ainda hoje são referência mais que obrigatória para a 

historiografia moderna baiana, surpreendendo pela sua exuberância e 

beleza. As grandes pinturas revelaram-se um excelente suporte para 

o artista alcançar a síntese entre a objetividade modernista, o sentido 

épico da academia e a tensão expressionista oriunda de nosso 

barroco colonial. (REIS et al, 2000, p. 22). 

 

           Amado posiciona-se em relação a esse fato e responde à carta que lhe foi 

enviada pelo jurista Sobral Pinto, que toma o partido da capela. O escritor responde-

lhe num misto que envolve respeito e ironia:  

Não me cabe decidir sobre a obra do artista nem sobre as paredes da 

capela. Cabe ao próprio artista, criador e único juiz capaz no que se 
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refere à forma e ao conteúdo de sua obra de criação; e naturalmente 

às autoridades responsáveis pelo templo. 

[...] 

Mas creio também que Carlos Bastos que de Deus recebeu o dom da 

criação, um dom divino, que é um anjo do Senhor vindo à terra para 

criar beleza e assim honrar a Deus, creio que Carlos Bastos, Dr. 

Sobral Pinto, está ainda mais perto de Deus, e sabe melhor do que 

qualquer outro quem deve e pode figurar nas paredes da Capela do 

Parque da Cidade. 

[...] 

[...] nem o fato de o senhor querer expulsar-me da Capela, relegar-

me ao inferno, abalam, pois sou realmente o seu mesmo velho 

admirador de sempre (AMADO, apud GALIMBERTI, 2001, p. 96). 

 

Desse ímpeto libertário comum a Bastos e Amado, que também vivenciara 

perseguições às suas obras, surge o convite, por parte do escritor, para que o artista 

plástico ilustrasse com os seus desenhos o livro Bahia de todos os Santos: guia de 

ruas e mistérios, de 1977, a 27ª edição.   

 O artista comenta como foi o processo de criação dos desenhos do guia que não 

tem personagens e sobre o quanto é difícil interpretá-los para então representá-los. 

Assinala ainda que a feitura das ilustrações teve a participação do escritor que o 

ajudou a interpretar o lugar: 

Qualquer problema que eu tinha, era só chegar na janela, no muro, e 

perguntar como era a figura, como era isso, como era aquilo, o que 

facilitou bastante, sobretudo porque esse livro não tem personagem 

de Jorge Amado. São coisas da Bahia, simplesmente. São ilustrações 

que mostram a Bahia, a Bahia de Todos os Santos. Então, pra mim 

foi muito fácil, porque não tive que interpretar personagens, o que 

eles fariam. Eu apenas interpretei a Bahia, que eu via e que ele viu. E 

ele me ajudou muito no trabalho. (BASTOS, apud FRAGA, 2000, 

p.197). 

 

A parceria criativa com o escritor é percebida na fala de Carlos Bastos, artista 

que também tomou a Bahia como inspiração para expressão de sua arte. Ambos 

procuraram esboçar, dentro deste universo rico de temas, a “Cidade da Bahia”. A 

partir das falas do grupo envolvido em criar as ilustrações para as obras, é  perceptível 

a importância que Amado dava às imagens e do seu envolvimento, muitas  vezes, na 

própria feitura delas, ao opinar, sugerir, quando perguntado, sendo um trabalho de 

parceria entre o escritor e o ilustrador . 

Para Bahia de Todos os Santos: guia de ruas e mistérios, edição de 1977, 

Carlos Bastos cria desenhos figurativos, representando em suas composições a forma 

como o objeto é visto, com a finalidade de representar a cidade do Salvador. Esses 

desenhos têm um aspecto natural e combinam, em algumas ilustrações, elementos 
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conhecidos que não fazem parte do mesmo local na cidade, mas estão juntos na mesma 

representação.  

           O livro foi um modelo de inspiração para a criação da capa produzida pelo 

artista plástico Clóvis Graciano, – artista comprometido com os temas sociais e que 

fez parte do grupo Santa Helena, bem como para Manuel Martins, que a ilustrou 

também desde sua primeira edição, a de 1945, compondo todas as ilustrações do 

interior do livro. Conforme aponta o Jornal A Tarde de 11 de agosto de 1944, foi 

necessária a vinda de Martins para Salvador para produzir as ilustrações, bem como 

para conhecer a realidade local, antes de compô-las para o guia: 

Encontra-se nesta capital, desde ontem, o pintor paulista sr. Manoel 

Martins, que vem trabalhar na preparação do “Guia das ruas e dos 

mistérios da Bahia”, cuja parte literária está a cargo do escritor Jorge 

Amado e que será editado pela “Livraria Martins”, também para 

colaborar na confecção do “guia”, é esperado o cinegrafista Rui 

Santos, o qual cuidará da parte fotográfica das ilustrações.  (A 

TARDE, ago. 1944, p. 4). 

 

 A obra que foi recebida com grande entusiasmo pela imprensa da época, não só 

por ser um guia escrito por Jorge Amado, mas também por contar com o trabalho do 

artista plástico paulista Manuel Martins. As suas xilogravuras monocromáticas e de 

traços da arte expressionista vão encontrar, ao chegar à Bahia, uma cidade histórica em 

ruínas, com uma cultura e um povo vivendo à margem. Estes temas lhe foram caros 

para suas composições nessa obra. A xilogravura é uma antiga técnica, originada na 

China, que significa gravura em madeira, em que o artesão usa um pedaço de madeira 

para gravar um desenho em relevo.  

 As suas composições em xilogravura para Bahia de Todos os Santos possuem 

características próprias destinadas, principalmente, a retratar a realidade popular, 

proposta largamente desenvolvida pelo artista, a talhar os mistérios e as belezas da 

cidade, bem como o seu lado trágico e miserável. O seu interesse pelo mundo popular 

e pelos trabalhadores oprimidos em suas funções diárias na sociedade baiana coaduna 

com o pensamento de Jorge Amado para a primeira edição. Sua atenção se concentrou 

nos velhos casarões e sobrados do centro antigo da cidade do Salvador, a “cidade da 

Bahia”, onde estava localizada a profundidade dramática da realidade social da urbe – 

alegorizada no Pelourinho –, local dos trabalhadores ambulantes, prostitutas, 

esfarrapados, marinheiros, saveiristas, desempregados, etc.  

Sobre o significado dos trabalhos de Manuel Martins, sinaliza Peccini e 

Aguiar:  
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Pintando de forma poética, o estreito limite entre fantasia e realidade 

faz com que sua obra não seja um simples retrato urbano, mas sim a 

interpretação do artista sobre o ambiente desumanizador que se 

expande a sua volta. Martins é tido como pintor social. Afeito às 

temáticas do trabalhador -a vida proletária e os momentos de lazer -, 

se destaca pelo olhar distante, mas perspicaz. Seus registros do 

centro velho e do subúrbio, que costumava a freqüentar aos 

domingos, atentam para o homem anônimo, pequeno diante das 

construções e dos componentes da paisagem urbana. Da mesma 

forma como ilustra grandes romances da literatura brasileira, como 

"O Cortiço", de Aluísio de Azevedo, e "Bahia de todos os Santos", 

de Jorge Amado, ilustra as cenas da cidade com os olhos de um 

repórter; característica que aproxima suas telas das projeções do 

cinema expressionista11 exibido na mesma época12. 

 

    Com o passar do tempo, a obra foi sendo atualizada, a fim de acompanhar as 

mudanças e o crescimento da cidade.  O texto foi revisto para a 8ª edição, em 1960, e 

novamente atualizado para a 12ª edição, de 1966, integrando a coleção “Obras 

Ilustradas de Jorge Amado”. A 19ª edição saiu em maio de 1970, pela mesma editora, 

compondo a mesma coleção, revista e atualizada pelo autor, com capa de Carybé, 

ilustrações de Manuel Martins e retrato do autor por Carlos Scliar. 

As ilustrações de Manuel Martins são mantidas em meio às constantes 

atualizações até o ano de 1975, quando a editora Martins fecha suas portas. Em 1976, 

Carlos Bastos cria 120 ilustrações para compor o guia, que é novamente atualizado e 

reeditado pela editora Record, em 1977.  Em palavras de Jorge Amado, para a edição 

de 1996, a 40ª edição do guia Bahia de Todos os Santos:  

A primeira versão deste guia de ruas e mistérios de Salvador da 

Bahia de Todos os Santos foi escrita e publicada em 1944 e contava 

de uma cidade provinciana, descansada tranqüila, doce, ela e única, 

cuja população mal passava dos trezentos mil habitantes. Para 

designá-la, dizia-se cidade da Bahia, pura e simplesmente. Hoje, 

dizem cidade de Salvador: metrópole ruidosa, movimentada, 

truculenta, sua doçura fundamental entrecortada de violência. 

[...] 

No espaço de tempo decorrido desde aquela primeira edição 

ilustrada com magníficas gravuras de Manoel Martins, este guia teve 

algumas versões, necessárias devido ao crescimento e às 

modificações ocorridas na cidade, mantendo-se, no entanto, a 

estrutura fundamental e o espírito do livro. A partir de 1976, as 

                                                           
11 O cinema expressionista mantinha uma ligação com o gótico, com a preferência pelo trágico e 

sombrio, pelo sentimento de medo e temor que pairava no mundo, mas, principalmente, na Europa. O 

expressionismo foi um movimento alemão surgido no início do século XX e que perdurou no pós-

Primeira Guerra Mundial 
12PECCINI, Daisy; AGUIAR, Camila Amaral de. Grupo do Santa Helena: Manoel Martins. 

Disponível 

em:http://www.mac.usp.br/mac/templates/projetos/seculoxx/modulo2/modernidade/eixo/stahelena/marti

ns.htm. Acesso em: 18 mar 2016.   
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edições foram iluminadas pelos desenhos de Carlos Bastos, belos 

como a cidade (AMADO, 1996, s/p).  

 

Amado tornou-se um articulador das artes e da cultura na Bahia, dada a sua 

desenvoltura política e trato que destinava para recepcionar e liderar o grupo de 

artistas baianos que tinham o mesmo propósito do escritor em suas obras: falar das 

coisas da Bahia, projetá-la, dá-lhe uma imagem singular e autêntica, uma vez que 

todos os envolvidos eram exímios criadores de imagens, nas suas diferentes aptidões 

estéticas, criando-se assim a baianidade.  

A literatura sempre foi um campo de construção de imagens e a obra de Jorge 

Amado sempre foi uma força enunciativa para dizer o que é a Bahia. Myrian Fraga 

explica o amor e o empenho do escritor em falar da cidade do Salvador: 

Muitos antes já haviam gabado seus encantos, em prosa e verso. 

Com amor mesclado de ódio – ah! a paixão tem dessas coisas - , 

como Gregório de Mattos, dito Boca de Inferno, e, mais 

recentemente, com dengosa picardia, como Dorival Caymmi. Mas 

nenhum com tal perseverança, com tão continuado bem querer, 

carne e sangue, corpo e alma, povo e paisagem. Hoje por todo canto 

do mundo, traduzida em língua sem conta, a beleza desta cidade atrai 

visitantes, seduzidos pela imagem, pelas estórias, pelos mistérios que 

sussurram entre as páginas de seus livros... (FRAGA, 2000, p.12). 

 

O autor que tem vocação de cicerone seduziu milhões de leitores que passaram 

a conhecer a Bahia através das suas narrativas e muitos se tornaram turistas e vieram 

em busca das proezas contadas em seus livros. Produtor de imagens no plano da 

escrita, a ponto de conquistar milhões de leitores com suas narrativas, Amado somou a 

todas elas uma rica produção visual, que ia desde as inúmeras ilustrações criadas para 

as estórias de seus romances, quanto a expansão para as mídias televisivas, 

cinematográficas, além do teatro e dos quadrinhos. 

As imagens organizam um discurso e representam elementos de uma dada 

cultura.  A forma de ler essas informações sobre a cidade do Salvador parte desse 

pacto de representação de um significado construído em torno de uma “ideia de 

Bahia”, das representações culturais compartilhadas com os leitores que recebem esses 

textos verbal e visual que dialogam entre si. Esses artistas, juntamente com Jorge 

Amado, são responsáveis por criarem uma imagem em torno da Bahia, permeada de 

significados que atravessam o contexto de época, de construção desses discursos. 

Trata-se de um poderoso acervo documental e memorialístico que fundamentou o 

imaginário baiano, abrigando uma historicidade que se propaga no tempo, através das 

imagens escritas e visuais, de Amado, de Vasconcelos Maia e do grupo de artistas 
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plásticos baianos, quanto das imagens sonoras, com as músicas de Dorival Caymmi, 

João Gilberto, dos Tropicalistas, em especial, Caetano Veloso e Gilberto Gil, e dos 

Novos Baianos. 

 Jorge Amado tem uma intenção deliberada com esse grupo de artistas plásticos 

(pintores, ilustradores, escultores, etc), tapeceiros, cantores, compositores –  pessoas 

que através de materialidades diferentes tiveram o mesmo olhar e falaram todos em 

nome da Bahia, enunciando um mesmo discurso sobre a cidade, seu povo, sua cultura 

e identidade. São essas narrativas que fortalecem e singularizam o lugar, construindo a 

sua memória e, consequentemente, uma imagem identitária que representa uma 

unidade. São imagens que fundam a nação Bahia e que têm muito de ficcional na 

construção da baianidade, do imaginário baiano, nesse intenso jogo dialógico entre 

palavras e imagens. 

  

2 IMAGEM DO TURISMO NA BAHIA: UMA CONSTRUÇÃO POLÍTICO-

LITERÁRIA.  

2.1 A PRIMEIRA EDIÇÃO DE BAHIA DE TODOS OS SANTOS: O CONTEXTO 

HISTÓRICO-CULTURAL 

O contexto histórico-cultural é determinante para compreender as ações 

culturais para o desenvolvimento do turismo baiano e brasileiro no tocante a sua 

relação com o patrimônio artístico-cultural, com os seus bens simbólicos. 

 A institucionalização do turismo começa, efetivamente, nos anos 1940, 

mantendo uma ligação com os ideais de nacionalidade e brasilidade projetados para o 

país, no governo de Getúlio Vargas, quando ele tentou inserir o Brasil no mercado do 

Turismo. É nesse contexto de políticas em prol do seu desenvolvimento, de discussões 

em torno da cultura e do patrimônio nacional, que Jorge Amado cria o guia Bahia de 

Todos os Santos, período de seu engajamento político com o Comunismo. 

Os primeiros investimentos para estimular o turismo brasileiro começam na 

década de 20. Queiroz (2002) ressalta que no ano de 1924, no governo do presidente 

Arthur Bernardes, foi criada a Sociedade Brasileira de Turismo, tendo a participação, 

no Conselho de Honra, dos governadores e dos presidentes dos Estados da nação. Esta 

sociedade tinha por objetivo “[...] revelar e desvendar efficientemente o Brasil mais 

que ao estrangeiro aos próprios brasileiros” (MIRANDA apud QUEIROZ, 2002, p. 

22). Essas ações visavam estimular o gosto pelo turismo brasileiro dentro do próprio 
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país. Contudo, nem a iniciativa de 1924, nem a temporada de turismo do governo 

federal, na década de 30, conseguiram contribuir para implantar o sistema turístico 

baiano. 

A nação passa a ser vista, a partir da década de 30, como um sistema de 

representação cultural, tomando, principalmente, seu patrimônio natural e cultural, sua 

história, tradição, símbolos e imaginário como ferramentas para garantir a unidade 

nacional de um país cindido que precisava ser unificado.  A preocupação com a 

questão nacional aparece antes desse período, mas é retomada no governo de Getúlio 

Vargas. A política cultural que foi implantada nesse período valorizava o nacionalismo, 

a brasilidade, a harmonia entre as classes sociais, o trabalho e o caráter mestiço do 

povo brasileiro (RUBIM, 2007, p. 16). A ideia de desenvolver o turismo13 nacional 

surge de forma mais organizada a partir de fins da década de 30, na Era Vargas, 

quando o governo federal passou a desenvolver uma gestão para essa atividade voltada 

para o estrangeiro, ainda que de maneira incipiente, mas já demonstrando interesse por 

questões que depois seriam transformadas em leis, pois a criação de departamentos na 

gestão varguista estava direcionada também a tratar do planejamento turístico. Em 

1939, a preocupação com o turismo ganha maior relevância, quando o Departamento 

de Imprensa e Propaganda é criado. 

A participação de Alzira Vargas, secretária e filha de Vargas, foi de suma 

importância para a implantação da Divisão do Turismo, que se tornou um projeto de 

política econômica e cultural do Estado Novo e de fortalecimento da imagem do Brasil 

nacionalmente e no exterior. O desenvolvimento do Turismo implicava a criação de 

políticas que valorizassem não só o aspecto econômico, mas também a valorização dos 

elementos simbólicos da cultura brasileira: a música, o samba, a cordialidade, a alegria 

do povo brasileiro, a natureza exuberante do país, etc. 

A Divisão de Turismo (DT) foi criada para pertencer ao Departamento de 

Imprensa e Propaganda (DIP), órgão diretamente ligado ao presidente Getúlio Vargas, 

cuja função, dentre outras, era fiscalizar as atividades desempenhadas pelas agências 

de viagens, através do Decreto‐lei de número 406, de 4 de maio de 1938, art. 59. Este 

é o primeiro documento legal sobre a atividade turística no país. Esses setores juntos 

precisavam pensar um discurso ideológico que ficasse impresso no espírito dos 

                                                           
13 Uma das primeiras ações governamentais federais que deram início à atividade turística no país foi o 

Decreto n. 3616, de 23/03/1932, que fixa a temporada de turismo no Distrito Federal (Rio de Janeiro). 

Em 1938, o decreto-lei de n. 406, é instituído e dispõe sobre a entrada de estrangeiros no território 

nacional. 
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brasileiros, a fim de manter a coesão interna da nação. Essas questões ganham maior 

notoriedade, tendo em vista o objetivo de Vargas de assegurar a unidade nacional, pois 

a ideia de nação, de nacionalismo ainda é forte e está articulada ao rádio nos anos 30, 

meio utilizado para unificar o país, como também outras áreas e instituições culturais, 

como o turismo, por exemplo, que ajudou a reformular e a difundir uma imagem 

identitária para a nação. No entendimento de Stuart Hall (2003, p. 49), “[...] a nação 

não é apenas uma entidade política, mas algo que produz sentidos – um sistema de 

representação cultural”. Sendo assim, o caráter nacional-popular da cultura brasileira 

é construído e legitimado através da valorização da mestiçagem, de onde viriam os 

símbolos nacionais para a conformação da identidade étnica nacional, como se vê 

largamente na obra de Jorge Amado. 

Na Bahia, nos idos de 1930, a Prefeitura Municipal da capital baiana criou a 

Seção de Turismo no Arquivo Público de Salvador, e essa iniciativa inaugura as ações 

institucionalizadas em prol do turismo na cidade. Uma série de motivos como a crise 

econômica e política do estado, gerada principalmente pelo conservadorismo 

oligárquico ante as modernizações, a perda de influência no contexto da política 

nacional, levaram à falta de uma boa estruturação desse órgão, que não encontrou 

condições propícias, por conta da decadência econômica e política do Estado da Bahia, 

para implementar investimentos em setores mais modernos como o turismo. Somente 

a partir da década de 60, com a intervenção do Estado no domínio econômico, é que 

começa a acontecer um planejamento mais efetivo em turismo. 

Algumas atividades identificadas como de desenvolvimento do turismo eram 

eventuais, apesar de a criação da Seção de Turismo ser o primeiro órgão institucional 

voltado para a gestão turística na Bahia. Segundo Queiroz (2002), a primeira 

intervenção no carnaval de Salvador foi em 1934, no entanto, somente com a Criação 

da Diretoria Municipal de Turismo, nos anos cinquenta, acontecerá um apoio efetivo 

às manifestações significativas do calendário de festas populares da cidade. Queiroz 

(2002, p. 22) ainda sinaliza que, em 1935, ocorreu a elaboração da Planta Organizada 

da Cidade do Salvador, na qual se encontram referências a alguns atrativos turísticos, 

evidenciando a percepção dos dirigentes municipais para a atividade turística.  Durante 

toda a década, ações esparsas, como a implantação do Palace Hotel (1934), da 

Estância Hidromineral de Itaparica (1937), foram alguns investimentos iniciais. Em 

entrevista concedida a Queiroz, o professor Cid Teixeira discorreu a respeito do caráter 

amadorístico do turismo até os fins da década de 40, ressaltando desconhecer o 
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denominado turismo interno nesse período (QUEIROZ, 2002). 

Os investimentos em políticas públicas voltados para o turismo, na Bahia, 

continuaram a ser quase inexistentes ainda na década de 40, em decorrência da 

acirrada oposição política das elites baianas que apoiaram a chapa que venceu a 

eleição presidencial, mas tirada do poder com a ascensão de Getúlio Vargas, desde a 

Revolução de 30, destituindo assim as antigas oligarquias regionais e rompendo com 

uma tradição que privilegiava a elite agrária do país, principalmente, a mineira e a 

paulista. De tal modo, as elites baianas aliaram-se para combater o governo vigente, já 

que queriam uma Bahia afinada a seus ideais conservadores, o que acarretou no 

alijamento do processo modernizador desencadeado pelo governo varguista. A cidade 

de Salvador que já havia perdido prestígio desde que se tornou ex-capital da colônia, 

em 1763, vivenciava a decadência econômica, a perda de espaço político na 

conjuntura nacional, debilitando as burguesias agrária, mercantil e financeira. 

Apesar de a cidade chegar até o fim dos anos 40 sem grande expressividade no 

que tange ao planejamento das atividades turísticas e culturais, algumas ações pouco 

sistematizadas aconteciam para dar conta de algumas demandas que já solicitavam a 

necessidade de atitudes mais enérgicas. Para entender esse contexto conturbado, 

Queiroz (2007) faz algumas considerações:  

Até fins dos anos 1940 o turismo de Salvador ainda não havia sido 

contemplado com qualquer tentativa de planejamento; [...] Apenas 

entre 1880 e 1930 Salvador atravessa três surtos de intervenções 

pontuais, influenciados pela ideia de “salubridade, fluidez e 

estética”, que objetivam transformá-la em uma “cidade mundial, 

civilizada”. Já nos dois períodos do governo Vargas (1930-1945 e 

1951-54), sob a influência das ideias vigentes nos países centrais 

desde o final do século XIX, foi instituído e atuou na capital o 

Escritório de Planejamento Urbano da Cidade de Salvador (Epucs), 

que se propôs a corrigir os defeitos da cidade; porém, devido à falta 

de recursos do governo municipal no enfrentamento de problemas 

complexos, não conseguiu levar a cabo as transformações urbanas 

propostas e limitou-se, basicamente, a tratar da malha viária. 

(QUEIROZ, 2007, p. 150). 

 

As primeiras ações iniciadas no governo Vargas para o turismo baiano 

passaram por algumas resistências, já que a política local não se afinava com os ideais 

defendidos por ele, nem tampouco contribuía com as suas políticas de intervenção. Por 

outro lado, o Epucs, órgão do governo getulista, projetou sistemas de fornecimento de 

água e esgotamento sanitário, vias pavimentadas e secundárias que poderiam, caso 

fossem executados, desenvolver o turismo local (SAMPAIO, 1999 apud QUEIROZ, 
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2007, p. 150). Isso era decorrente da resistência das elites locais de aceitar as reformas 

urbanas modernizadoras, bem como a própria situação debilitada de sua economia 

municipal e estadual. A realização das propostas do Epucs para a construção de um 

sistema de avenidas só acontecerá nos anos 1970 (BONFIM, 2010, p. 115). 

O turismo baiano passa a ser uma política dentro do planejamento estadual 

somente a partir da década de 1950. É importante salientar que, em 1951, a Prefeitura 

Municipal de Salvador resolve, através da Diretoria de Arquivo, Divulgação e 

Estatística, divulgar o turismo. Este setor, posteriormente, transforma-se na Diretoria 

Municipal de Turismo. A preocupação em construir uma imagem turística para o 

município era inexistente antes da década de 50, como afirma Goli Guerreiro no artigo 

“A cidade imaginada: Salvador sob o olhar do turismo” (2005): 

[...] na incipiente indústria do turismo não havia ainda a preocupação 

com a construção de uma imagem turística da cidade. Somente em 

1952, a prefeitura municipal veicula o Roteiro turístico da cidade do 

Salvador, o primeiro material institucional produzido para a 

atividade turística, que começa a se dinamizar a partir do meado dos 

anos cinqüenta. Em 1955, Salvador sedia o III Congresso Nacional 

de Turismo e a Diretoria Municipal de Turismo lança o primeiro 

Plano Diretor de Turismo do país. Algumas estratégias desse Plano 

indicam uma intenção de construir uma imagem para a cidade. 

(GUERREIRO, 2005, p. 8). 

 

Segundo Ferreira (2004), é a partir da década de cinquenta que acontecerá uma 

mudança significativa no contexto da cidade: haverá, por parte do governo, promoções 

de ações públicas para tornar a cidade mais atrativa para o turista. Mas isso só passa a 

ser possível com o despertar da mentalidade social, principalmente das elites 

oligárquicas locais, economicamente falidas, que, mesmo resistindo com o seu 

conservadorismo, percebe nas manifestações culturais de rua dos negros, na comida 

dita baiana, uma possibilidade por onde restituir a economia. No início, tudo isso fora 

realizado de forma amadora, sem infraestrutura nem prática profissional de 

atendimento aos visitantes. É o momento também em que Salvador começa a deixar de 

ser uma capital provinciana, passando a ser pensada a partir de um modelo de 

desenvolvimento mais afinado com as grandes cidades, mas sem esquecer suas 

tradições, de olhar para o passado, buscando explorar esse potencial cultural, bem 

como o natural, o seu legado histórico, para projetar-se rumo ao futuro e ao 

desenvolvimento econômico, dispondo desse aparato para o turista (FERREIRA, 

2004). 
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A análise e problematização desse contexto histórico é importante, tendo em 

vista que a criação da imagem turística da Cidade da Bahia começa a ser desenhada 

por Jorge Amado em Bahia de Todos os Santos, escrito em 1944 e publicado em 1945, 

antes mesmo de o primeiro material turístico institucional datado de 1952, ser 

produzido para a cidade, como mostra Guerreiro (2005). De tal modo, não havia uma 

preocupação no âmbito governamental para criar uma imagem turística para o lugar, 

contudo, mesmo sendo uma obra encomendada, movida por interesses 

mercadológicos, Jorge Amado vai marcar em seu texto a valorização da história, do 

patrimônio da cidade, da cultura popular, da originalidade, até então centrada e 

representada pelas elites. A identidade cultural, os traços populares da sua 

constituição, seu aspecto afro-baiano só será reconhecido posteriormente, quando o 

escritor fará uma defesa mais enfática desse traço cultural antes relegado, e quando for 

conveniente para o governo, para a mídia e para o desenvolvimento do turismo no 

Estado em desenvolvê-lo.  

Faz-se necessário lembrar os acontecimentos ocorridos no ano em que Bahia 

de Todos os Santos, de Jorge Amado, é lançado em outubro de 1945. Em relação a este 

mesmo ano, a embaixatriz norte-americana Adolf  Berle tinha feito uma viagem ao 

Brasil e chega a Salvador, como aponta a reportagem do Jornal O Imparcial: 

BAHIA CIDADE DE TURISMO... COMO FALOU À IMPRENSA 

CARIOCA E ÀS AGÊNCIAS TELEGRÁFICAS A EMBAIXATRIZ 

BERLE
 - Não sei porque a Bahia ainda não se transformou em uma cidade 

de turismo universalmente conhecida – diz-nos a embaixatriz Berle. 

A harmonia de suas igrejas barrocas, a cristalização de uma arte 

tipicamente do século XVIII em vários de seus monumentos, a 

riqueza da culinária baiana, saborosíssima, tudo isso vai compondo 

um ambiente ideal para o turismo. (O IMPARCIAL, 20 jun. de 

1945). 

 

O jornal Diário de Notícias, da Bahia, de 28 de agosto de 1945, traz a matéria 

“O turismo e o que ele nos promete”: 

O mundo procura restabelecer-se dos tremendos abalos sofridos, nos 

últimos anos, e os novos tempos, pelos quais tanto lutamos, apontam 

rumos bem diferentes daquelas que outrora eram uma fonte de 

inquietação entre os homens. O turismo que volta a sua atividade, 

desta vez não apenas como diversão, mas também como um élo 

entre as nações assume uma importância vital, neste dealbar da nova 

éra. O Brasil pelas suas riquezas, pelos seus panoramas, pelo papel 

preponderante que teve na grande luta pela Civilização, monopoliza 

as atenções das empresas de navegação e turismo. Semanalmente 

batem às nossas portas emissários das nações amigas, buscando 
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informes sobre a maneira de virmos a hospedar esses turistas que, 

aos milhares, aprestam-se para nos visitar. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS. 

28 ago.1945). 

É nesse cenário mundialmente conturbado, de guerras entre as nações, por 

motivos étnicos, político-econômicos, que o Brasil vai apresentar-se como uma nação 

pacífica, cordial, harmoniosa, pronta a receber a todos. E Jorge Amado vai escrever, 

por encomenda, a respeito da sua cidade, a Bahia de 1944, quando Salvador ainda era 

uma cidade provinciana, realidade que se estende até as décadas de 50 e 60.  A obra 

data originalmente desse momento em que o escritor retorna da Argentina e do 

Uruguai, após dois anos de exílio, em decorrência da ditadura varguista e da 

perseguição aos comunistas. No entanto, sua volta ao país não lhe garante a livre 

condição de ir e vir, pois é preso por um período, logo em sua chegada, e obrigado a 

cumprir prisão domiciliar, com liberdade provisória, sob vigilância, em Salvador. 

Ainda que não se pretenda ser literatura, vista a sua proposta de ser um guia turístico, a 

poesia do texto aparece em meio ao compromisso político-social e a temática da 

cidade, de valorização da história e da cidade patrimonial baiana, da memória e do 

viver popular, de uma latente escrita pronta a denunciar as mazelas da sociedade local, 

em defesa da tradição e do patrimônio artístico e arquitetônico.  

 O escritor vai veicular essas imagens da cidade, no sentido de incentivar a 

preservação e a revitalização do patrimônio arquitetônico, através de uma denúncia 

que está presente em todas as edições. Mas é a partir da década de 70 que o sítio 

histórico passa pelos primeiros surtos de reformas, empreendidas pelo governo local, 

estendendo-se até os anos 90, a fim de salvaguardar o bem cultural da degradação e 

destruição. Amado faz uma defesa de uma paisagem citadina principalmente por conta 

de seu valor histórico que remonta ao período do Brasil-colônia. É, de todo modo, uma 

preocupação com a sua significação para a história, pela preservação de uma 

identidade baiana, da cidade que funda o país, que será reafirmada em oposição à 

imagem do sul-moderno, veloz, sem tradição e desagregador. Sendo assim, Amado vai 

trazer a relação patrimônio-cultura-turismo oferecendo uma reflexão crítica sobre a 

situação de abandono em que se encontrava o patrimônio histórico baiano, localizado 

no Pelourinho, aqui compreendido como um lugar de memória, de sentido (NORA, 

1993), cuja denúncia é para impedir que o local passe pelo processo de esquecimento. 

Em palavras do escritor para o guia: 

Os sobradões te esperam. Os azulejos chegaram de Portugal e 

desbotam hoje ainda mais belos. Lá dentro a miséria murmura pelas 
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escadas onde os ratos correm, pelos quartos imundos. As pedras com 

que os escravos calçaram as ruas, quando o sol as ilumina ao meio-

dia, têm laivos de sangue. Sangue escravo que correu sobre elas  nos 

dias de ontem. Nos casarões moravam os senhores de engenho. 

Agora são os cortiços mais abjetos do mundo.  (AMADO, 1945, p. 

16). 

 

As potencialidades turísticas de Salvador, à época, são apresentadas nesse texto 

amadiano. Há uma argumentação construída pelo escritor para defender a cidade 

histórica, com o seu conjunto arquitetônico secular que não valorizado em termos 

históricos, culturais e artísticos, daí a crítica aos prédios modernos que começam a 

surgir na antiga primeira capital brasileira. A leitura da cidade por Jorge Amado é feita 

pelos escombros que sobraram dos vencedores que se mudaram de local e sim pelos 

perdedores, pelos que não têm voz.  

É justamente nesse período entre 1938/1945 que o campo do turismo no Brasil 

começa a constituir-se, quando os interesses capitalistas estavam cada vez mais 

presentes no desenvolvimento econômico do país que buscava se modernizar, que 

deixava de ser agrário para participar do eixo urbano-industrial, de forte intervenção 

estatal. Durante a Era Vargas, muitos espaços foram criados para a atuação dos mais 

diversos produtores culturais, cabendo ao Estado decidir o que e a quem conceder 

determinados benefícios (BARBALHO, 2007), conforrme descreve Alexandre 

Barbalho: 

[...] nos anos 1930/40 surgem diversas instituições culturais: o 

Serviço Nacional de Teatro (SNT), o Instituto Nacional do Livro 

(INL), o Instituto Nacional do Cinema Educativo (INCE), o Serviço 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), etc. É 

criado, também, o Departamento da Imprensa e Propaganda (DIP) 

que coordenava várias áreas: radiofusão, teatro, cinema, turismo e 

imprensa. Além de fazer a propaganda interna e externa do regime, 

exercer a censura e organizar as manifestações cívicas. Para chegar 

em todo o Brasil, o DIP cria departamentos estaduais que, 

excetuando as linhas de ação determinadas pelo órgão federal, 

desempenham papel importante no projeto de “construção da 

nação”. (BARBALHO, 2008, p. 42).  

 

 É nesse período também, mais precisamente em 1938, que Carmem Miranda 

grava a música “Baixa dos Sapateiros” de Ary Barroso, que fez grande sucesso nas 

rádios do país entre os anos de 1940-1950, para o filme “Você já foi à Bahia?”, do 

cineasta americano Walt Disney. 

Ai, o amô, ai, ai 

Amô bobagem que a gente 

Não explica, ai, ai 

Prova um bocadinho, oi 
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Fica envenenado, oi 

E pro resto da vida 

É um tal de sofrê 

O-la-rá, o-le-rê 

 

Oi, Bahia, ai, ai 

Bahia que não me sai do pensamento, ai, ai 

Faço o meu lamento, oi 

Na desesperança, oi 

De encontrá pr'esse mundo 

O amô que eu perdi na Bahia 

Vou contá 

 

Na Baixa do Sapateiro 

Encontrei um dia 

A morena mais frajola da Bahia 

Pedi-lhe um beijo, não deu 

Um abraço, sorriu 

Pedi-lhe a mão, não quis dar, fugiu 

 

Bahia, terra da felicidade 

Morena, eu ando louco de saudade 

Meu Sinhô do Bonfim 

Arranje uma morena 

Igualzinha pra mim 

Ai, Bahia, ai, ai 

 (BARROSO, 1938). 

 

 Esta música internacionalmente conhecida como “Baía”, é intitulada 

originalmente como “Na Baixa do Sapateiro. A canção era para a trilha sonora do 

filme Banana da Terra, com Carmem Miranda, porém foi substituída por “O é que a 

Baiana tem?”, de Dorival Caymmi, servindo de inspiração para a caracterização 

exagerada da “baiana” encenada pela cantora. A cantora consagra o mito que 

representa o Brasil. A sua imagem alegórica condensa o imaginário simbólico sobre a 

nação: cores, música, sensualidade, flora e fauna do paraíso tropical brasileiro, 

contraditoriamente europeia, transplantada no Brasil e símbolo exótico da nação. Em 

1944, a canção de Ary Barroso foi incorporada ao filme “Você já foi a Bahia?”e sua 

partitura vendeu milhões de cópias no Brasil e nos Estados Unidos.  

 Além disso, o personagem Zé Carioca criado também por Walt Disney serviu 

como instrumento de aproximação das relações Brasil-Estados Unidos, a campanha da 

boa vizinhança, conforme sintetiza Mônica Velloso (1987): 

Em agosto de 1942 é lançado o filme norte-americano Alô Amigos. 

O filme, cuja sessão inaugural é patrocinada por Darci Vargas, é 

visto como verdadeira apoteose de nosso país e do nosso povo. Nele, 

o eloqüente Zé Carioca mostra as coisas belas do Brasil ao Pato 

Donald. A figura do Zé Carioca, criada especialmente por Walt 

Disney para o Brasil, é a que talvez represente melhor a tentativa de 
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popularização da ideologia do americanismo. (VELLOSO, 1987, p. 

36). 

 

Ferramentas largamente utilizadas, as mensagens de cunho ideológico 

impressas nos filmes, propagandas, nas rádios, na música eram manipuladas pelos 

meios de comunicação, pelo marketing direcionado às campanhas nacionais e 

internacionais, tendo por finalidade garantir uma imagem popular para Getúlio e seu 

governo, bem como a divulgação de informações limitadas sobre o Brasil dentro do 

próprio país, assim como no exterior. É o momento em que a cultura brasileira se 

americaniza, de acordo com a politica da “boa vizinhança” estadunidense, que firmava 

parcerias políticas com o Brasil e com outros países da América Latina. Por isso a 

criação de personagens brasileiros em filmes americanos e a abertura também, na 

música, para a “baiana” representada por Carmem Miranda, intérprete de “O que é que 

a baiana tem?”. São estas alianças firmadas com os Estados Unidos no campo 

econômico, social e cultural que levarão ao fortalecimento da indústria nacional e, 

consequentemente, do turismo que nasce nessa época com o compromisso político, 

cultural, ideológico e econômico. 

O turismo cultural passa a ser pensado nesse momento, com ações de 

promoção e divulgação do país, através de mapas ilustrados, guias e roteiros turísticos, 

folders e cartões postais. A Divisão de Turismo ganha destaque, já que tinha como 

função organizar e executar planos de propaganda do Brasil no exterior. 

Essas ações ajudam a compreender a atuação do Estado e a sua ligação com as 

relações de poder, de interesse e com os valores ideológicos e culturais que 

direcionavam os rumos da atividade turística envolta nos ideais da nacionalidade, 

através dos atores hegemônicos vários que a articulam e a viabilizam.  

Outra preocupação fortalecida a partir da Era Vargas era alinhar as políticas de 

Patrimônio Histórico Nacional às ações para o Planejamento do Turismo, como meio 

de resgatar, valorizar e difundir a identidade nacional. De acordo com Andrea de 

Albuquerque Vianna (2015), o Turismo, o Patrimônio e a Propaganda assumiram 

status de política de Estado, sendo submetidos a ações e tentativas de controle, 

organização e investimentos pelo Governo.  

O Brasil, pelo seu próprio histórico de colonização, nunca se constituiu 

totalmente numa nação homogênea no século XIX, sendo necessário retomar esse 

projeto que não se concretizou como ideal civilizatório, no século XX. A apropriação 

dos mitos de fundação nacional tem, novamente, na era varguista e na ditatura militar, 
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uma finalidade ideológica por parte dos políticos, dos órgãos oficiais do governo, 

como a Divisão de Turismo, contando também com a participação dos intelectuais e da 

imprensa para a retomada da discussão em torno da identidade nacional, somada a 

outros símbolos identitários e culturais – samba, capoeira e capoeira – antes 

estigmados no século XIX. A revitalização desse discurso da identidade nacional 

brasileira vai elaborar imagens de um Brasil singular. Os intelectuais tiveram ampla 

participação enquanto mediadores na criação da identidade e da memória nacional, 

bem como o Estado que recorreu aos aspectos da cultura popular, a exemplo do rádio, 

do futebol e do samba, para criar o sentimento de unidade nacional, para reafirmar a 

brasilidade, uma vez que a nação14 é um ideal imaginado, nos termos de Anderson 

(2003).  

Na Era Vargas surgiu o primeiro órgão responsável por definir os rumos da 

cultura nacional, a partir da sua definição, valorização e da eleição de seus símbolos. 

Essa política era mais uma forma de intervenção do governo para integrar a nação. 

Assim, o campo cultural é visto como elemento primordial para garantir a 

nacionalidade. O SPHAN é criado com esse objetivo de estabelecer o tombamento de 

bens históricos, regulamentado pelo Decreto-Lei nº 25/37, de autoria de Mario de 

Andrade. Para executar esse trabalho, alguns intelectuais, escritores e arquitetos 

estiveram envolvidos, dentre eles estavam Melo Franco de Andrade, Manuel Bandeira, 

Afonso Arinos, Lúcio Costa e Carlos Drummond de Andrade. Nesse sentido, foram 

realizadas ações culturais pontuais, em especial, na área do patrimônio, preocupação 

presente em alguns estados. (RUBIM, 2007, p. 14). 

Em Salvador, a Igreja da Sé foi derrubada em 8 de agosto de 1933. Muitos 

intelectuais, à época, denunciaram, contestaram e lamentaram o acontecimento em 

jornais, crônicas e poesias. O escritor Jorge Amado publicou uma crônica na Revista 

Rio Magazine, transcrita, dois dias após o ocorrido, pelo Jornal O Estado da Bahia: 

Bahia de ruas de nomes gostosos: Santo Antônio da Mouraria, Cruz 

do Paschoal, Rua dos Quinze Mistérios, Ladeira do Pelourinho, 

Portas do Carmo, Ladeira do Taboão, Bahia que vive de saudades da 

Igreja da Sé que a light vai derrubar. (LEAL, 2002 apud BONFIM, 

2010, p. 162). 

 

                                                           
14 Percebemos que a nação brasileira é uma “comunidade imaginada”, conceito desenvolvido por 

Anderson (2003), porque os debates em torno da identidade e da nacionalidade retornaram no período 

varguista, para reforçar o sentimento de pertencimento ao território, tendo valor simbólico para seus 

compatriotas, por isso o rádio foi um elemento fortemente utilizado nesse processo de integração 

nacional. 
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A Light era uma empresa de bondes que investiu na infraestrutura de 

transportes urbanos na cidade de Salvador. Contudo, essas modernizações levaram à 

derrubada da igreja e também de dois quarteirões que abriram espaço para a Praça da 

Sé, ponto final de parada dos bondes da empresa Circular. Como conta o guia de 

Bahia de Todos os Santos: 

[...] No Largo da Sé misturam-se sobrados antigos com edifícios 

novos. Lá se encontram o prédio da Circular, o Cinema Excélsior e o 

Palácio Episcopal. Antigamente aqui era a Igreja da Sé. Enorme, de 

pedras colossais, negra, pesada, talvez até feia. Sem dúvida era o 

monumento histórico mais importante da cidade. Uma ruazinha 

dividia, partindo da igreja, o atual Largo. [...]. A igreja da Sé era um 

dos orgulhos da cidade. Talvez o maior. Um historiador acadêmico 

disse, certa vez, que naquele templo até o bolor era histórico. A 

Circular, apoiada pelos políticos poderosos, oferecia dinheiro ao 

Arcebispado pelo velho templo. (AMADO,1945, p. 49-51). 

 

A derrubada da Igreja da Sé marca o conflito entre a história e a modernidade. 

Este episódio explicita os interesses da modernidade capitalista em Salvador, com a 

implantação da linha de bondes da empresa americana Light, que instalou na cidade a 

Companhia Linha Circular para expandir o meio de transporte coletivo. Para isso, o 

antigo templo foi retirado do trajeto, com o patrocínio da empresa para a sua 

demolição e a dos quarteirões ao redor. De tal modo, a derrubada para dar “passagem 

ao progresso” – proposta da modernidade capitalista – conseguiu total apoio das 

autoridades e da imprensa, que transmitiu à opinião pública a desnecessidade de 

conservar o monumento, visto como um “trambolho”. O valor histórico do templo não 

foi considerado e, por trezentos contos de indenização, o Cardeal da Silva autorizou a 

demolição, abrindo assim espaços para as transformações urbanísticas, para a 

modificação do trânsito e circulação dos bondes no centro, destruindo a história em 

favor da modernidade.  

Este acontecimento teve uma grande repercussão em nível nacional, levando a 

ser criada, após 20 dias da decretação do Estado Novo, uma política de preservação e 

defesa do patrimônio histórico brasileiro, como bem observa Juarez Bonfim (2010): 

A repercussão nacional da demolição da Igreja da Sé foi um dos 

principais motivos para que, a apenas 20 dias da decretação do golpe 

do Estado liderado por Getúlio Vargas, a ditadura do Estado, se 

instituísse uma política jurídica de defesa do patrimônio brasileiro, 

com o Decreto-Lei nº 25, que organiza a proteção ao patrimônio 

histórico e artístico em nível nacional. (BONFIM, 2010, p. 162). 

 

É nesse momento, inclusive, que Ouro Preto, cidade histórica mineira, é 

classificada como Monumento Nacional (1933), e são criados, posteriormente, o 
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Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –SPHAN (1937), órgão 

importante para a política cultural do país, e o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional- IPHAN (1938).  

Houve algumas divergências no tocante à escolha de Ouro Preto como 

representante oficial do país como cidade-monumento. Para Camargo (2002, p. 84), a 

escolha teve caráter simbólico, de valorização dos personagens históricos que 

consagravam a cidade como altar da formação nacional. Em contrapartida, alguns 

pesquisadores defendem que os critérios predominantemente estéticos determinaram a 

escolha de Ouro Preto, assim como a constituição do patrimônio no Brasil 

(FONSECA, 2009, p. 114). Teoria esta evidenciada pela forte presença de arquitetos e 

pela ausência de historiadores nos quadros do SPHAN (VIANNA, 2015, p. 4). Dias e 

Lima (2011) acreditam que a busca pela identidade nacional corroborou com a relação 

política da escolha da velha capital mineira como monumento nacional por Getúlio 

Vargas, de luta contra o regionalismo e busca por agregar o país a partir da definição 

de seus símbolos, patrimônio e acervo (DIAS; LIMA, 2011, p. 202). O outro conjunto 

arquitetônico colonial de grande importância era o da cidade do Salvador. 

A prevalência do caráter político também pode ter influenciado na decisão de 

eleger a cidade colonial mineira como representante da nacionalidade, independente de 

questões técnicas, uma vez que a questão girava em torno de alguns segmentos 

nacionalistas, como o grupo católico mineiro, liderado pelo Cardeal Leme, que havia 

apoiado o governo varguista a eleger Ouro Preto, com suas muitas igrejas e tradições 

católicas, como monumento histórico para se pensar o passado (VIANNA, 2015, p. 5). 

Ouro Preto, segundo Vianna (2015), carregava consigo uma carga de 

significados e elementos identitários que seria praticamente impossível permanecer no 

ostracismo, quando o assunto em questão era a busca pela essência nacional. Dessa 

maneira, havia a história, representada pela arquitetura local, pelos ideais libertários 

que emanavam do ambiente, bem como o reconhecimento dos intelectuais da época 

quanto a sua importância histórica, quanto ao seu legado patrimonial e cultural que 

poderia ser conhecido pelos turistas brasileiros e estrangeiros.  Ainda conforme a 

pesquisadora, há uma estreita relação entre Patrimônio e Turismo, usando a 

Propaganda como elemento de divulgação, sendo estes três pilares adotados para a 

construção de uma imagem do país e do governo Vargas, representando “[...] um pacto 

de compromisso entre estes novos atores e as velhas elites agrárias, no qual inovação e 

conservação lutam sem embates radicais (RUBIM, 2007, p. 14). Assim, os bens de 
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valor cultural e histórico além de ajudar, poderiam fortalecer o turismo cultural, 

atraindo visitantes para os bens patrimoniais, para as cidades, principalmente a Ouro 

Preto histórica, cidade de tradição, que não queria perder o seu prestígio, pois “[...]os 

intelectuais modernistas vinham realizando uma forte campanha em favor da 

preservação das cidades históricas, em especial daquelas pertencentes ao ciclo do ouro 

em Minas Gerais (CALABRE, 2007, p. 88).  

Nesse sentido, Márcia Chuva (2009) ressalta que O SPHAN fazia parte do 

projeto de nacionalização do Estado Novo, ao construir uma escala hierárquica 

patrimonial que tomava a produção colonial mineira como parâmetro valorativo de 

arte e arquitetura nacional. Esse órgão detinha o privilégio de definir quais eram os 

patrimônios nacionais do Brasil que dariam sustentação a uma “identidade nacional”. 

Gilberto Freyre publica nessa época Olinda – segundo guia prático, histórico e 

sentimental de cidade brasileira, de 1939, um ano após Manuel Bandeira ter lançado 

Guia de Ouro Preto (1938), que foi relançado em 1942 – livro publicado e 

encomendado pelo diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN), que tinha por objetivo consolidar uma memória nacional através da cidade-

monumento Ouro Preto, escolhida para representar o passado colonial brasileiro, 

principalmente por conta do envolvimento de intelectuais engajados na defesa dessa 

memória. Os modernistas tiveram papel preponderante na campanha de escolha e 

preservação da cidade como patrimônio arquitetônico do Brasil colonial, fazendo parte 

da política cultural de Getúlio Vargas.  A postura protecionista e elitista da SPHAN 

“[...] buscou salvar do abandono os exemplares arquitetônicos considerados 

esteticamente significativos para uma história das formas e estilos da classe dirigente 

brasileira” (MICELI, 1987, p. 45). Conforme Lanari (2015), as atividades de proteção 

aos patrimônios arquitetônicos deram destaque e apoio à antiga capital mineira: 

Dentre esta produção arquitetônica, aquela decorrente do século 

XVIII foi a mais valorizada, com destaque ao estado de Minas 

Gerais e ao barroco. Para restituir à nação a posse ou o domínio das 

suas origens, o patrimônio devia manter-se e/ou voltar ao seu estado 

primitivo, devolvendo à nacionalidade um vigor perdido. Era 

necessário recuperar física e simbolicamente as origens da nação, 

promovendo, desta forma, a reconstituição de um patrimônio 

“original”, “autêntico”, “primitivo, “genuíno”. Nesse sentido, Ouro 

Preto foi uma cidade central na política elaborada pelo SPHAN de 

recuperação do passado, pois foi nas cidades históricas de Minas 

Gerais que os agentes do SPHAN identificaram a existência de 

construções coloniais que mantinham uma unidade estilística 

original e representavam as verdadeiras raízes nacionais. Ouro Preto 
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foi declarada Monumento Nacional pela Inspetoria Nacional dos 

Monumentos em 1933, antes da criação do SPHAN, mas foram as 

atividades deste último órgão que a tornaram um símbolo de 

identidade nacional e a primeira cidade do mundo a ser considerada 

cidade-monumento. O Guia de Ouro Preto, de Manuel Bandeira, 

publicado pelo SPHAN, integra esse conjunto de ações e aborda uma 

questão de grande importância no caso de Ouro Preto: a relação com 

seu passado com o turismo. (LANARI, 2015,  p. 49) 

 

Manuel Bandeira cria Guia de Ouro Preto em 1938, obra que combina poesia, 

cultura e patrimônio para defender que a cidade de Ouro Preto não morrera, não 

mudou, ao compará-la com outras duas importantes cidades históricas: Salvador e 

Recife, pois conservou as feições originais do passado. Em palavras de Bandeira no 

Guia de Ouro Preto: 

Ela conservou, mercê de sua pobreza, uma admirável unidade. De 

todas as nossas velhas cidades é ela talvez a única destinada a ficar 

como relíquia inapreciável do nosso passado. As duas outras que se 

lhe irmanam nessa feição tradicionalista estão fadadas a uma 

renovação sem cura: Baía e Olinda. Em ambas é ainda bem forte a 

emoção especial ligada aos vestígios dos séculos defuntos. Mas 

Olinda é cada vez mais arrebalde do Recife. A capital acabará 

fatalmente por absorvê-la. Quanto à cidade do Salvador, o progresso, 

que tudo renova, fará com ela o que já fez com o velho Rio e o velho 

Recife. (BANDEIRA, 1938, p. 41). 

 

 A obra patrocinada pelo SPHAN tinha uma função pedagógica, de provocar a 

sensibilização ao mostrar para o leitor a cidade a ser visitada, como também despertar 

o sentimento diante dos símbolos arquitetônicos coloniais, como a cidade de Ouro 

Preto, antiga capital mineira, como representante máxima da nacionalidade. Bandeira 

aponta a importância histórica da cidade para uma turista imaginária: "Comece a 

conhecer a cidade por essa praça Tiradentes, do século 17, a mais animada de Ouro 

Preto"  (BANDEIRA, 1938, p.23). 

Em meio a essa produção de guias escritos e reeditados que pretenderam 

salvaguardar para as cidades defendidas o título de símbolo da tradição e da memória 

nacional, Jorge Amado é convidado a escrever Bahia de Todos os Santos: guia das 

ruas e dos mistérios da Cidade do Salvador, em 1944. Mesmo escrevendo o guia por 

encomenda, reivindicará, nos idos dos anos 40, um lugar de destaque para a Bahia 

dada a sua importância histórica, os seus valores tradicionais e quanto a singularidade 

do estado, em especial, da Cidade de Salvador, quanto a sua tradição, história e legado 

patrimonial.  

Para tanto, o escritor estabelece um diálogo com Freyre que não é gratuito, pois 
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permeia toda a sua obra e não poderia fugir à Bahia de Todos os Santos: guia das ruas 

e dos mistérios da Cidade do Salvador. O sociólogo fez frente à valorização do 

patrimônio nacional centrado no sudeste do país, colocando em evidência as cidades 

históricas pernambucanas, assim como Amado que vai reivindicar um lugar de 

destaque para a Bahia naquele contexto de produção e reedição de guias. Ele se 

inspirou nos guias de Freyre, que decide registrar no formato de guia turístico suas 

impressões sobre Recife e a histórica Olinda, que estavam passando por uma série de 

transformações relacionadas aos nomes das ruas, às restaurações arquitetônicas e às 

mudanças urbanísticas dessas cidades nascidas no período colonial, em Guia prático, 

histórico e sentimental do Recife (1934) e Olinda – segundo guia prático, histórico e 

sentimental de cidade brasileira (1939).  

Nessas obras, o sociólogo apresenta o imaginário urbano e as cenas social, 

histórica e cultural dessas urbes, projetando imagens para o turista, ressaltando a sua 

importância para o país. Portanto, Jorge Amado seguiu Gilberto Freyre, que promovia 

as cidades históricas pernambucanas, seguindo o projeto do IPHAN, de valorização do 

patrimônio arquitetônico do país, entrando na corrida de narrativas que produziam e 

defendiam uma cidade como representante da nacionalidade brasileira. Ainda que o 

guia amadiano não estivesse dentro da lógica do discurso varguista de preservação e 

progresso, o livro entra nessa seara no tocante a ser uma narrativa subjetiva da cidade, 

pronta a denunciar as condições que se encontravam o conjunto arquitetônico baiano e 

a pobreza de sua população. 

Os relançamentos da segunda edição dos guias sobre Recife e Olinda datam, 

respectivamente, de 1942 e 1944. Estes são períodos de efervescência das ações em 

prol do turismo de Vargas. É nesse momento que Jorge Amado é convidado pelo editor 

da Livraria Martins Editora e aceita escrever um guia para Salvador, quando retorna ao 

Brasil. 

Em palavras de Gilberto Freyre em Guia prático, histórico e sentimental do 

Recife (1942): 

 
Quem vem do Rio ou da Baía, cidades francas, cenográficas, 

fotogênicas, um ar sempre de dia de festa, as igrejas mais gordas que 

as nossas, [...] talvez fique desapontado com o Recife. [...]. Outra 

impressão, bem mais alegre, é a do viajante que chega de avião e a 

quem o Recife se oferece um pouco mais. Só as grandes manchas 

d’agua verde e azul dão para alegrar a vista.  A nenhum, porém, a 

cidade se entrega imediatamente; seu melhor encanto consiste 

mesmo em deixar-se conquistar aos poucos. É uma cidade que 
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prefere namorados sentimentais a admiradores imediatos. De muito 

oferecido ou saliente, ela só tem o farol. (FREYRE, 1942, p. 16). 

 

 E sobre o valor histórico de Olinda para a nacionalidade em Olinda – segundo 

guia prático, histórico e sentimental de cidade brasileira (1944): 

A paisagem que se vê dos altos de Olinda está longe de ter a 

grandiosidade das do Rio de Janeiro ou das serras entre Santos e São 

Paulo; ou dos arredores de Belo Horizonte. [...]. Não nos subjuga 

com nenhuma dessas imponências que dissolvem o espectador num 

tão vago que ele perde de vista a forma regional das casas, as linhas 

tradicionais das igrejas, o perfil histórico das fortalezas velhas, o 

sentido nacional das ruínas. Os altos de Olinda não nos afastam da 

história do Brasil, mas, ao contrário, nos tornam mais impregnados 

dela. (FREYRE, 1944, p.23).  
 

No que concerne ao mito da brasilidade, o que Gilberto Freyre fez foi expressar 

de forma incisiva os elementos que acreditava serem importantes para a construção do 

nacional, tornando-se referência no plano da cultura e da política do país, ainda que 

algumas de suas ideias fossem descartadas do projeto varguista que até queria o 

regional, mas de modo que não fortalecesse o seu domínio cultural e, 

consequentemente, o político, provindo das velhas oligarquias, dando ênfase ao 

histórico, a matriz da nacionalidade. 

Bahia de Todos os Santos nasce nesse contexto de jogo de poder e de busca de 

representação identitária e cultural para o país, que era não só uma questão histórico-

cultural, mas também política, tendo em vista as disputas existentes entre o 

regionalismo e o modernismo, entre o Nordeste e o Sudeste, entre as velhas 

oligarquias e as forças do sul que pretendiam ditar valores referentes à tradição e ao 

progresso, valendo-se, oportunamente, do jogo de interesses que envolvia esses grupos 

e o regime. O guia amadiano é escrito no momento em que a literatura nacional está 

produzindo vários guias de viagens por escritores renomados que estavam 

contribuindo para a construção de uma narrativa nacional afinada com o projeto da 

modernidade industrial varguista e com a discussão sobre a preservação do patrimônio 

histórico brasileiro, do período colonial. É a conciliação de todas as coisas, do passado 

e do presente, da paisagem colonial com a paisagem moderna. Os guias de Manuel 

Bandeira, de Gilberto Freyre e Bahia de Todos os Santos trazem a defesa subjetiva das 

cidades de seus autores como abrigo do patrimônio histórico nacional mais importante. 

De acordo com Cláudio Rezende Ribeiro (2012), o objetivo era objetivo “[...] 

promover uma visitação pelos centros tombados do país a partir de um olhar 

referenciado na forma de se perceber os espaços conforme o ideário do IPHAN” 
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(RIBEIRO, 2012, p. 139).  

O escritor Jorge Amado toma a “Cidade da Bahia” para torná-la visível em 

meio a tantas outras urbes brasileiras que se vendiam como melhor produto, como 

cidade representativa da história, da cultura e da identidade nacional. O escritor 

reivindica uma posição diferenciada para Salvador, já que o seu passado está ligado à 

história de fundação do Brasil, do fato de a cidade ter sido a  primeira capital e, para 

ele, guardiã das tradições do país, de possuir um conjunto arquitetônico que ajuda a 

narrar a história brasileira. No entanto, a sua defesa do patrimônio artístico e cultural 

situado no sítio do Pelourinho, na capital baiana, se estende, e ele vai trazer, para 

reforçar a importância da Bahia para a identidade nacional, as peculiaridades do que 

seria o modo singular do povo baiano, no que tange a seu jeito de ser, viver, a 

cordialidade, a alegria, a cultura, a  mestiçagem, seus costumes e a religiosidade.  

Assim, parte da apresentação de símbolos identitários que alimentaram o 

imaginário da baianidade que não é originário somente de sua obra, mas que perpassa 

por ela, estão presentes na sua narrativa eloquente sobre a Bahia e sua gente, 

requisitando o seu lócus enunciativo, o posto de melhor definir o que é o nacional e, 

consequentemente, de um lugar especial para ser conhecido por brasileiros e 

estrangeiros. Em palavras do escritor para Bahia de Todos os Santos (1945): 

“Roma negra” já disseram dela. “Mãe das cidades do Brasil”, 

portuguesa e africana, cheia de histórias, lendária, maternal e 

valorosa. Nela se objetiva, como na lenda de Iemanjá, a deusa negra 

dos mares, o complexo de Édipo. Os baianos a amam como mãe e 

amante, numa ternura entre filial e sensual. Aqui estão as grandes 

igrejas católicas, as basílicas, e aqui estão as grandes macumbas, o 

coração da seita fetichista dos negros brasileiros. [...]Não há cidade 

como essa por mais que a procureis nos caminhos do mundo. [...]. 

(AMADO, 1945, p. 31-32). 

 

Amado vai estudar Direito no Rio de Janeiro e se estabelece na cidade e por 

isso é comum encontrar nas obras da primeira fase a utilização do termo macumba. A 

prática religiosa de matriz africana denominada de macumba era o vocábulo 

comumente utilizado para se referir à religião negra, ou então de nominativo de uma 

delas em especial, a de origem banto, desenvolvida especialmente em São Paulo e no 

Rio de Janeiro, a partir de fins do século XIX, passando a ser vista depreciativamente 

como sinônimo de superstição de negro, como magia negra que se despreza e se teme 

a um só tempo (NEGRÃO, 1996). Amado passa a utilizar a linguagem corrente à 

época, para se referir à religião também nomeada como seita fetichista, por influência 

de Nina Rodrigues. Segundo Artur Ramos (1940), a ideia de culto fetichista está 
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baseada em elementos míticos, em segredos e mistérios que acompanhariam as 

religiões de origem africana desde a sua origem, sendo a sua maior marca.  Esta 

criação em torno das religiões de origem africana como mágicas e misteriosas advém 

do período da colonização, da subalternização das práticas culturais e religiosas dos 

negros, da desvalorização desse “outro” pelos brancos colonizadores que o 

demonizavam e o viam como primitivo, incivilizado e inculto. Contudo, o misticismo 

tornou-se uma arma de defesa, de preservação dos cultos e ritos africanos comumente 

desvalorizados e perseguidos dentro de um sistema escravocrata e racista. 

A religião de matriz africana era vista como seita, não como religião, 

preconceito corrente à época. Além disso, era concebida como exótica, fetichista, 

misteriosa, que despertava a curiosidade, justamente por ser representada como 

estranha, diferente.  

Jorge Amado advoga sobre a importância histórica, cultural e religiosa de 

Salvador, a cidade mãe das demais cidades brasileiras, pois na Bahia estaria a 

fundação oficial do Brasil. Com isso, ele procurou fixar um imaginário identitário 

baiano para o país e pensa a representação da narrativa da nação brasileira a partir de 

pressupostos que levam em consideração o lugar histórico de seu nascimento, o que 

não deixa de ser um discurso pronto a entrar no jogo político pelo poder nacional.  

O escritor tinha como ponto de partida a identidade local para dar uma 

representação nacionalista à cultura e à identidade brasileira. A cidade de Salvador 

seria a responsável por influenciar em termos de valores culturais e históricos  

“verdadeiramente” nacionais o Brasil. Na década de 40, o escritor começa a desenhar 

uma identidade cultural não só preservando as antigas representações tradicionais 

locais, mas também começa a fazer referência à cultura de matriz africana antes 

preterida pelas elites patrimonialistas da sociedade baiana.  

De acordo com Reinaldo Leite (2012), as elites locais das primeiras décadas do 

século XX tinham orgulho de serem baianos, cantavam as grandezas com uma série de 

idealizações ligadas às tradições do passado, conservadas na memória, acentuando as 

qualidades da gente (os letrados, artistas, intelectuais, oradores, políticos e cientistas) e 

os potenciais da terra, da “Atenas Brasileira”, designação que procurava firmar um 

paralelo com esse berço cultural e político do mundo ocidental, e o papel centralizador 

exercido pela Bahia no vasto plano político e cultural brasileiro.  Essa imagem dentro 

do conjunto de representações elaboradas elevava a Bahia, segundo seus construtores, 

à condição de “alma máter” da civilização brasileira, daí sua identificação com a 
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cidade grega, sendo apresentada como sua reencarnação, ideal constantemente 

reavivado, discurso sempre fortalecido para que não houvesse perda de espaço no 

cenário nacional, situação que já vinha acontecendo, pois as elites regionais de São 

Paulo e Minas Gerais se autoproclamavam autênticas tradutoras dos valores nacionais.  

Ainda segundo Leite (2012), a decadência política, econômica e artístico-

cultural da Bahia com o passar dos anos, bem como a diversidade e os interesses das 

demais elites regionais iam desenhando um embate entre as versões da nação, um jogo 

de poder pela disputa pela hegemonia política e pela identidade nacional. Isso incluía 

os efeitos das impressões negativas direcionadas aos aspectos étnico-raciais da 

população baiana que impactaram as elites dirigentes locais. Entre os títulos que 

engradeciam a Bahia, as elites regionais designaram a capital baiana de “mulata velha” 

demarcando o preconceito e a depreciação que tentavam impingir ao Estado, no final 

do século, bem como de “Roma Negra”. Tal referência desagradava e mexia com a 

estima das elites que se pretendiam etnicamente brancas, europeias e civilizadas. Por 

isso renegar a imagem e exaltar os títulos tidos como dignos, a exemplo de “Atenas 

Brasileira”, “Rainha do Brasil”, era uma tentativa de retomar o prestígio do passado. 

Construindo um discurso que vai na contramão daquele que narrava somente as 

glórias da Bahia e das representações que excluíam a saga e a cultura popular, em 

detrimento das elites e seus feitos tidos como heroicos, Jorge Amado, nos idos de  40, 

começa a expor em meio à herança portuguesa, a face negra da cidade,  ao se referir a 

ela como “Roma Negra” e trazer à tona sua descendência africana quanto à etnia, à 

religiosidade e à cultura. Bahia elitista que sempre relegou a cultura negra no processo 

de formação identitária e cultural. A cidade recebeu esse epíteto de “Roma Negra” e 

“Meca da Negritude”, por ter uma grande parcela de sua população formada por 

negros, eram os ditos epítetos do século XIX.  

O escritor Jorge Amado começa a traçar uma identidade baiana nesse 

momento, mesmo já havendo marcações desta em outras obras, levando em 

consideração os referenciais de descendência africana, os elementos populares antes 

estigmatizados e esquecidos pela memória e representações elitistas. São esses 

símbolos afro-baianos que vão concorrer por meio da narrativa amadiana, dentre 

outras que também já circulavam no país, como as canções de Dorival Caymmi, por 

exemplo, no fortalecimento do imaginário baiano que serviu ao turismo e em defesa da 

identidade das camadas populares, mas que só serão incorporados na intersecção 

cultura e turismo na década de 70, quando esses e outros elementos culturais e 
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identitários vieram à tona, quando foram “reconhecidos” como importantes para 

entender, ver e dizer o que é a Bahia, como veremos a seguir, no reconhecimento dos 

turistas europeus que vê o atrito das culturas branca e negra.  

O guia Bahia de Todos os Santos é um registro de um momento de nossa 

história em que os outros estados da nação concorriam ao posto de polo cultural e 

turístico do país.  A Bahia não era indiferente a essa disputa que contava, sobretudo, 

com a participação do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. 

Amado apresenta o valor cultural da cidade do Salvador, tendo o guia como forma de 

expressão para divulgar a sua importância enquanto bem simbólico de tradição. 

Destaca o seu significativo componente histórico para compreensão da sua cultura e 

sua singularidade enquanto berço da nação, numa tentativa de promover o turismo 

local. 

Nesse sentido, utiliza-se de estratégias, assim como os intelectuais do eixo Rio-

São Paulo, só que com um discurso acerca da Bahia enquanto guardiã e berço das 

tradições, da nacionalidade brasileira, excluindo as diferenças culturais e demais 

realidades. Conforme Celeste de Andrade: 

[...] na condição de herdeiro e interlocutor de posicionamentos os 

mais diversos, seja o Modernismo, seja o Regionalismo nordestino, 

Amado detém-se na singularidade da cidade da Bahia, canalizando a 

sua definição de nacionalismo para o mestiço baiano, enquanto 

representação do brasileiro, desprezando, inclusive, o regional para 

marcar o local no nacional. (ANDRADE, 1999, p. 103).  

 

Mas é importante ressaltar que, nessa época, a Bahia não pertencia à região 

nordeste, logo, o escritor advoga a respeito de sua cidade/estado e a insere enquanto 

melhor representante de um perfil identitário para a nação, uma vez que a fundação do 

Brasil acontece na Bahia. Quanto a isso, Amado em entrevista Alice Raillard disse 

que: “[...] o chamado regionalismo nordestino de Gilberto Freyre não teve repercussão 

na Bahia”. (RAILLARD, 1991, p. 59). O escritor não se associava nem ao grupo 

modernista, nem ao regionalista.  

O escritor apresenta a Bahia dos anos 40, que ainda não fazia parte da Região 

Nordeste, e sim Leste, com Rio de Janeiro e Espírito Santo, como matriz da identidade 

nacional, cuja constituição não está ligada à nordestinidade, nem a identidade do 

sudeste e sul do país, mas sim à baianidade. A partir da demarcação do governo federal 

de uma área denominada Polígono das Secas, a Bahia passa a pertencer a essa região, 

em 1958 (MARTINS, 1990). Contudo, a Bahia destoa desse discurso que associa o 
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Nordeste à fome, à seca e às misérias, sendo reconhecida por seu extenso litoral, sua 

natureza exuberante, festas, sensualidade e “exotismo”.  De acordo com Celeste de 

Andrade “[...] percebia-se a manifestação dos intelectuais, a exemplo de Cassiano 

Ricardo, que buscava acentuar a qualidade da sociedade bandeirante, em detrimento 

das características apresentadas por Gilberto Freyre, para identificar a sociedade 

patriarcal no Nordeste, tendo como núcleo Pernambuco” (ANDRADE, 1999, p.19).  

Indo de encontro à ideologia regionalista freyriana, que também centra a 

representação da nacionalidade no Nordeste do país, em especial, em Pernambuco, 

Amado define o brasileiro a partir do que é ser baiano e de uma identidade local, 

diante do fato de, nesse lócus, estar a origem da nação, a ponto de romper com o 

Regionalismo e com as ideias de inovação do Sul-Sudeste. Em palavras do escritor 

para o guia Bahia de Todos os Santos (1945): 

Pode-se falar numa escola intelectual baiana, com características 

próprias que a diferenciam do Rio, de São Paulo, do Recife ou de 

Porto Alegre. Se bem o intelectual de qualquer dessas cidades tenha 

alguma coisa de baiano sempre. O gosto quase que sensual das 

palavras e do debate de ideias, a liberalidade da discussão, certa 

cordialidade democrática, o amor à liberdade, eis algumas marcas 

intelectuais do baiano. (AMADO, 1945, p. 25-26). 

 

O escritor é um expoente quando se lembra de narrativas de representação 

identitária. Percebemos em sua atuação enquanto político e escritor uma participação 

efetiva em dizer o que é a identidade baiana. Identificado por construir um imaginário 

acerca do que seria a Bahia e, por extensão, o Brasil, consegue uma ampla divulgação 

imagética a nível internacional sobre o seu estado, que passa a ser uma metonímia de 

sua nação, ou melhor, ele conseguiu fazer o seu lócus enunciativo representar 

homogeneamente todo o estado baiano, como também ser a própria nação em alguns 

momentos, uma referência dela, principalmente no exterior. O escritor tinha o aparelho 

comunista a seu favor, que funcionava traduzindo as suas obras, além disso em suas 

viagens  enquanto escritor e/ou militante do Partido Comunista, divulgava os seus 

livros pelo mundo, ultrapassando as fronteiras nacionais. O poder de alcance da 

recepção e divulgação permitiu que ganhasse leitores em diferentes países. 
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2.2 SALVADOR: RESISTÊNCIA ÀS MUDANÇAS NA IMAGEM DA CIDADE 

HISTÓRICA 

 

Salvador já nasceu cidade em 1549 – ano de sua fundação –, não se tornou 

cidade. No Centro Histórico foi onde se deu a base de construção citadina e a sua 

expansão espacial em fins do século XVI. Desde esse momento até 1763, a cidade foi 

a primeira capital do Brasil, sede administrativa da colônia portuguesa e local 

tradicional de estabelecimento das residências dos senhores de escravos da Bahia, com 

suas casas grandes que abrigavam uma única família com seus escravos.  “A 

importância da então maior cidade do Atlântico Sul fez de Salvador e seu Recôncavo 

um centro de cultura europeia, cuja literatura, arte religiosa e arquitetura deixariam um 

dos maiores patrimônios barrocos fora da Europa” (BRANDÃO, 1995, p. 95). A 

estética barroca da cidade correspondia à identidade religiosa judaico-cristã e 

patrimonialista das elites baianas. 

 Desde os fins do século XIX até a metade do século XX, justamente no final do 

Império e início da República, ocorreram mudanças no espaço físico e na paisagem da 

capital baiana que precisava se adaptar para atender as novas demandas diárias.  

Contudo, essa necessidade de intervir e modernizar as cidades brasileiras já era um 

fenômeno que estava acontecendo em nível nacional e internacional, como salienta os 

professores de arquitetura Marco Aurélio Filgueiras Gomes e Ana Fernandes:  

Com o advento do bonde, nas últimas décadas do século XIX, as 

classes superiores soteropolitanas, que até então viviam bastante 

próximas das camadas populares, passam a ser dotadas de 

mobilidade espacial, o que acarretará um primeiro esvaziamento da 

área. (GOMES; FERNANDES, 1995, p. 49). 

 

Nas últimas décadas do século XIX, gradualmente ocorre o abandono das elites 

baianas do centro, mas a partir das primeiras décadas do século XX, essa saída é total, 

já que essa parte da população se desloca para bairros como o Campo Grande, Barra, 

Graça e Barra Avenida. Esses novos bairros vão trazer a proposta de higiene e de 

conforto para casas de modernos padrões europeus.  

Com o governo de José Joaquim Seabra (1912-1916), intensificam-se as 

reformas na área antiga da cidade que se estendem até os anos 50, de forma mais ou 

menos enfática nos governos seguintes. A justificativa para as obras de remodelação, 

de demolição de importantes edifícios históricos era para a construção de avenidas, 

como a Sete de Setembro e baseava-se na necessidade de “embelezar” áreas 
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consideradas “desgraciosas”, de difícil acesso, por conta de becos e ruelas, pela 

estreiteza e tortuosidade de suas vias. No entanto, nem tudo é modificado.  

O comércio varejista começou a dividir espaço com as antigas residências na 

Sé, Pelourinho e Passo, que se deslocaram para outros lugares e bairros, deixando o 

centro antigo. “[...] Sua desintegração social e material começa com a saída das 

famílias mais ricas em busca de um novo estilo de vida, e a ocupação dos espaços 

vazios por uma nova população, composta de migrantes da zona rural e ex-escravos”. 

(PINHEIRO, 2011, p. 186). Com a chegada desses grupos que substituíram a elite 

nesses antigos imóveis, há uma amontoação desse espaço que passou a ser dividido 

por duas ou mais famílias, provocando transformações significativas nessa área 

constituída por velhos casarões e sobrados. 

O espaço urbano passa a representar um lugar de possibilidades para o 

encontro de diferentes grupos de indivíduos que têm diferentes expectativas sobre o 

lugar. Segundo Bhabha, é “[...] para a cidade que os migrantes, as minorias, os 

diaspóricos vêm para mudar a história da nação.” (BHABHA, 2001, p. 237), 

provocando o intercâmbio cultural e, consequentemente, as contradições, os 

embates e desigualdades do capital simbólico que geram as oposições nas artérias 

urbanas da cidade. 

A preocupação com a degradação da antiga área central da cidade, 

compreendida principalmente pelo atual Centro Histórico, vai marcar o debate trazido 

pelo escritor Jorge Amado na primeira edição de Bahia de Todos os Santos (1945). A 

deterioração dessa paisagem urbana e a perda de sua importância quanto as suas 

funções tradicionais – local de residência das elites e de concentração do poder –, vai 

sofrer um sucateamento em detrimento do desenvolvimento econômico, da 

urbanização e do deslocamento de pessoas para outras áreas, o que será relato pelo 

escritor. 

As reformas urbanas intensificadas no início do século XX mudaram a face das 

cidades brasileiras, tendo por objetivos inseri-las no processo de modernização e 

higienização, pautado nas novas propostas ideológicas e tecnológicas para as cidades. 

As noções de modernidade, modernização e modernismo de Canclini (1998) ajudam a 

entender esse contexto: “[...] a modernidade como etapa histórica, a modernização 

como processo socioeconômico que vai construindo a modernidade, e os modernismos 

como projetos culturais que renovam as práticas simbólicas como um sentido 

experimental ou crítico” (CANCLINI, 1998, p. 23). Nesse sentido, o conceito de 
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modernização abarca valores positivistas e suas intervenções, ligando-se diretamente 

ao desenvolvimento e ao progresso capitalista que se efetiva, principalmente, na zona 

urbana.  

Assim, muda-se a face antiga das urbes e introduz-se uma nova forma de 

conviver e ver o espaço citadino. Salvador tem um traçado tipicamente colonial, por 

isso cresceu de uma forma não planejada, em função da mão de obra escrava 

(PINHEIRO, 2011), a ponto de ser alvo do processo de modernização para renovar a 

sua imagem e concorrer ao posto de cidade moderna e civilizada, análoga a que 

acontecia no Rio de Janeiro e nas cidades europeias. Quanto à remodelação da capital 

baiana, esta já era uma proposta como assinala Heloísa Pinheiro (2011) em Europa, 

França e Bahia: difusão e adaptação de modelos urbanos (Paris, Rio e Salvador): 

Também são dois os tipos de intervenção na cidade, objetivando 

introduzir a modernidade dentro de seus limites. Se a Cidade Baixa 

ganha terreno ao mar e constrói uma nova urbanização, a Cidade 

Alta inaugura largas avenidas, numa tentativa de romper com seu 

passado. Até 1940, o crescimento urbano caracteriza-se pela 

expansão dos bairros afastados e a conquista crescente de terras ao 

mar, na Cidade Baixa. As intervenções são tópicas, pois ainda não se 

pensa a cidade como um todo. (PINHEIRO, 2011, p. 213). 

 

Ao longo do século XX intensificaram-se as obras urbanísticas que visavam 

modernizar parte da cidade diante de problemas vistos como comprometedores da sua 

funcionalidade. Começava assim o período de grandes transformações no centro de 

Salvador a custo da destruição de monumentos da memória e da cultura do país. Com 

a Semana de Urbanismo de 1935, começa-se a debater as transformações pensadas 

para acontecer a longo prazo: combinar a preocupação estética, de embelezamento da 

cidade a custo da demolição e remodelação do que estava fora dos padrões, com a 

preocupação técnica, racional, relacionada aos problemas urbanos de circulação, de 

obras de melhoramento do porto, da necessidade do trabalho de outros profissionais –, 

médicos, engenheiros sanitaristas – a fim de dar uma infraestrutura mais eficiente para 

a cidade (SAMPAIO, 1999, p. 87). 

As transformações modernas pelas quais a urbe passou desde então se 

estenderam desde seu Centro Histórico, nos bairros tradicionais, expandindo-se para 

os bairros novos das elites, próximos às praias. A paisagem antiga dava espaço à 

modernização da cidade com a abertura de ruas, avenidas, seguindo os padrões 

urbanistas de Haussmann – a haussmannização – onde se erguiam arranha-céus nos 

bairros nobres da velha Salvador, que se desfazia dos casarões e sobrados que 
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abrigavam a elite soteropolitana, apagando a memória arquitetônica antiga, como 

ressalta o narrador amadiano num tom de saudosismo das elites e de revoltados preços 

elevados dos imóveis e das péssimas condições de moradia a que viviam a população 

menos favorecida, como podem ser constatados na edição de 1945 de Bahia de Todos 

os Santos:  

Os bairros de moradia mais elegantes, os mais caros, aqueles onde 

vive a grande burguesia e parte da média, ficam na cidade-alta, para 

além do Campo Grande. Os grã-finos há muito que abandonaram os 

sobrados da Avenida Sete, no trecho compreendido entre São Pedro 

e o Palácio da Aclamação. Antigamente era chique morar ali, hoje os 

casarões têm os seus andares térreos invadidos pelo comércio e nos 

andares superiores formigam hóspedes de pensões mais ou menos 

habitáveis. Já não é Sete, no Rosário ou nas Mercês, nomes que 

sugeriam antes grã-finismo ou dinheiro. Hoje as famílias pequeno-

burguesas, moças funcionárias, rapazes estudantes, apertam-se nos 

quartos de pensão nesses trechos da Avenida, pois casa está muito 

difícil, os aluguéis elevados. Os granfas foram para adiante do 

Campo Grande. A Vitória – o Corredor e a Ladeira – Graça, Barra, 

certos trechos da Barra-Avenida, Avenida Oceânica, eis onde estão 

os homens de dinheiro. O mar da Bahia é sua paisagem. O verão ali 

é delicioso. (AMADO, 1945, p. 67). 

 

A degradação do patrimônio arquitetônico, urbanístico e iconográfico começa 

desde os fins do século XIX, adentra o século XX e vai passar por um longo processo 

de revitalização que acontece em diferentes épocas dessa centúria. O  Edifício 

Oceania, de 1946, é um exemplo de proposta moderna para a cidade. É o primeiro 

edifício da Avenida Oceânica e o último da Avenida Sete de Setembro, a sua 

construção é um marco de mudança para a  paisagem local, antes composta por casas.  

O processo de decadência artístico-cultural, política e socioeconômica da Bahia 

na primeira metade do século XX expressava o sentimento de perda em relação às  

grandezas do passado, no que tange também aos imóveis que expressavam o poder 

colonial, como se nota na fala do narrador. O que se percebe na narrativa amadiana é 

um saudosismo em relação ao velho centro, onde o escritor morou, pois era uma área 

que tinha uma identidade bem especifica de Salvador, composta hegemonicamente 

pela elite econômica.  

A reforma já iniciada pelo governador J. J. Seabra (1912- 1916/ 1920-1924) 

reforça essa separação dos espaços da cidade e, consequentemente, a segregação 

social, que já ocorria desde a centúria anterior. Tudo parte de uma idealização da elite 

que almejava uma cidade civilizada, nos moldes europeus, mas encontrava um 

entrave, uma vez que Salvador, à época, era composta por uma população com 75% de 
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mestiços e negros. Diante disso, a burguesia deslocou-se para outros espaços e criou 

outras possibilidades para se distanciar da classe pobre e fundar uma cidade idealizada,  

europeizada, ocidental, inaugurada pelos bairros Vitória, Graça, Barra e Ondina. Os 

outros perímetros da cidade, Barbalho, Barris e Nazaré, etc eram ocupados por pessoas 

da classe média. As áreas centrais degradadas, necessitando de reformas, e os bairros 

mais distantes como São Caetano, Liberdade e Itapagipe também serviam de abrigo 

para a população mais pobre.  

Essa nova estética resultante da modernização de casas e prédios vai construir 

uma nova cidade com ares urbanos e europeus nos novos bairros, formada por outra 

identidade e, consequentemente, lhe dará uma nova imagem, tendo em vista que esse 

era o objetivo das elites baianas. Os bairros ricos representam a segregação com as 

outras localidades da cidade, justamente por serem habitados pela classe dominante, 

provocando a desvalorização social e econômica do centro que convergia numa área 

para o comércio barato e de pensões estabelecidas nessas tradicionais moradias dos 

ricos, bem como para os desvalidos, pobres e doentes, excluídos das benesses sociais e 

indesejados pelos seus antigos moradores. 

Vem e serei teu cicerone. Juntos comeremos no Mercado sobre o 

mar o vatapá apimentado e a doce cocada de raspadura. Serei teu 

cicerone. Mas, não te levarei, apenas, aos bairros ricos, de casas 

modernas e confortáveis, à Barra, Graça, Vitória e Nazaré. Iremos 

nos piores bondes do mundo para a Estrada da Liberdade, onde 

descobrirás a miséria oriental se repetindo naqueles casebres do 

Japão e da China, te levarei aos cortiços infames. (AMADO, 1945, 

p. 16-17). 

 

No período de escrita do guia Bahia de Todos os Santos, a modernização 

alastrava-se pela cidade, sem levar em consideração a importância do patrimônio 

histórico, e as elites burguesas buscavam o crescimento e a renovação da paisagem 

humana.  Nazaré, Barra, Graça e Vitória são bairros da classe média e média alta de 

Salvador. “Estes bairros assistem à derrubada de casas e pequenos prédios residenciais 

para dar origem a verdadeiros arranha-céus.” (BOMFIM, 2010, p. 123). As velhas 

casas que tinham dificuldades de adaptação às necessidades modernas viram sua 

antiga população migrar a novos modelos de conforto urbano. A moradia dos mais 

pobres não mais se resumia ao degredado Centro Histórico abandonado pelas elites, 

mas estende-se para lugares mais afastados do perímetro central da cidade, as 

chamadas áreas periféricas, como ressalta Amado ao prometer levar a turista para 

conhecer outras localidades da cidade tomadas pelas desigualdades sociais. 
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A cidade do Salvador em Bahia de Todos os Santos é idealizada por Jorge 

Amado mediante a utopia socialista que marca uma parte da sua produção literária, 

principalmente a classificada como da primeira fase. Dessa maneira, a cidade é a 

personagem central da narrativa, pois é utilizada para denunciar as mazelas sociais e as 

exclusões dos processos da modernização capitalista na Bahia. O seu compromisso 

documental, característica da narrativa realista dos dezenove, cruza-se com a sua 

postura intelectual para denunciar os problemas e urbanos.  

O escritor mostra as duas facetas da cidade que se divide de um lado numa 

modernização pronta a dar mais conforto e acessibilidade à parcela mais abastada 

economicamente da população, e, do outro, a marginalização do povo que não 

acessava as “maravilhas” do progresso e eram figuras indesejadas em muitos espaços 

da cidade, desprovidas de privilégios na sociedade excludente, que mesclava interesses 

capitalistas e oligárquicos.   

A fuga das áreas centrais por parte dos setores mais ricos da 

população já delineia desde muito cedo uma nítida distinção, a nível 

de localização e aparência, entre bairros populares e burgueses, 

rompendo a superposição (ou proximidade) de classes sociais em um 

mesmo espaço, característica da cidade colonial. A nível da 

arquitetura, essa distinção completa-se pela exteriorização de 

códigos estéticos específicos, que podem ser esquematizados na 

contraposição entre, de um lado, o palacete neoclássico ou eclético e, 

do outro lado, o conjunto homogêneo de casinhas proletárias, onde a 

pobreza estética se ‘justifica’ diante dos avanços dos preceitos 

higiênicos. (FERNANDES; GOMES, 1992, p. 64-65). 

 

Os sobrados que compunham o velho centro foram construídos nos séculos 

XVII, XVIII e XIX para uma sociedade patrimonial e escravocrata. Muitas dessas 

habitações permaneceram no Centro Histórico, mas passaram a ser alugados para a 

classe média e depois para a classe mais baixa da população.  Segundo o narrador 

amadiano: 

É impossível calcular o número incrível de pessoas que cada um 

destes abjetos cortiços aloja nos quartos subdivididos, nas salas 

transformadas em moradias de duas e três famílias. [...] As escadas, 

na escuridão de corredores tétricos, sobem em degraus carcomidos. 

Ali dominam os ratos, senhores indiscutidos dos prédios. A higiene é 

uma palavra desconhecida. Cada um dêsses casarões deixa uma 

espantosa renda a seus avaros proprietários. Uma gente esfomeada e 

doente sobe as escadas diariamente. [...]. Sabe-se a vida de todos os 

vizinhos pois é inteiramente impossível alguém conseguir um pouco 

de solidão, de isolamento em um destes sobrados. Através das frestas 

dos trabiques que separam os quartos podem-se ver os casais que 

amam, a prostituta cansada que muda a roupa, o negro que ronca, a 

jovem que se lava. Uma única latrina em que cada andar serve a 
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oitenta ou cem pessoas, homens e mulheres e, como se não houvesse 

caso de uma descarga que funcionasse, o odor insuportável domina 

os prédios. Insuportável? Não há outro jeito senão suportá-lo e com 

êle se acostumar já que é característico de todos esses míseros 

cortiços com a fachada de velhos palácios. [...]. Mendigos pelas 

portas à noite. Baianas que vendem mingau. Pelas escadas 

namorados que bolinam ante os olhares cínicos dos vizinhos. Quem 

vai se importar? Aqui é o fim do mundo. Em pleno centro da cidade, 

em pleno coração da Bahia.  Ouve-se o pedalar das máquinas de 

costura que pés pobres empurram para ganhar a vida noite e dia. 

Ouve-se a tosse aflita dos tuberculosos, boa proporção dos 

habitantes. Quem pode pagar médico? (AMADO, 1945, p. 98). 
  

 A narrativa do guia remete, de imediato, a Suor e a Jubiabá, também de Jorge 

Amado, como também a O Cortiço, de Aluísio de Azevedo. Temos, portanto, uma 

descrição forte do quadro de miséria das pessoas que habitavam essas moradias, que 

viviam nesses sobrados degradados e que contribuíam para a sua destruição, pois são 

desprovidas de condições básicas de sobrevivência. A má conservação se dá 

justamente pela falta de investimento dos herdeiros dessas moradias, bem como pela 

vida precária, pela falta de recursos para prover necessidades do cotidiano de uma 

população pobre negra e mestiça, bem como de outros desafortunados como os 

imigrantes rurais, que se deslocavam para a cidade grande em busca de melhores 

oportunidades.  

A “Cidade da Bahia” para entrar na modernidade transforma-se urbanamente, 

uma exigência própria do capitalismo que produz e ajuda a fortalecer as desigualdades 

e exclusões sociais. Visualizando essas mudanças, o intelectual Jorge Amado vai 

denunciar essas interferências urbanas próprias das ações modernizantes para as 

cidades.  

 A substituição dos antigos moradores desses imóveis pela população pobre vai 

comprometer ainda mais esse conjunto arquitetônico, uma vez que este, segundo 

Bonfim (2010), é retalhado pelos seus donos para recompor a renda perdida, pois esses 

imóveis grandes ocupados por uma só família passaram a ser divididos para várias 

famílias de nível econômico baixo, o que implicava no seu arruinamento que não era 

reparado pelos donos, os locadores, a elite econômica baiana.  E esta área que era 

símbolo do poder hegemônico das grandes famílias senhoriais abastadas passa a ser o 

fim do mundo, uma vez que é habitada pelos desafortunados e indesejados da cidade, 

onde não chega nenhum tipo de benefício justamente pela população lá vivente.  

 A localização privilegiada do Centro Histórico atraia os mais pobres e, 

consequentemente, a deterioração do conjunto arquitetônico decorrente do 
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empobrecimento da área, a preocupação do narrador. Além disso, Salvador é uma 

cidade enferma, com uma taxa elevada à época de tuberculosos, de mortalidade, dada 

as péssimas condições de salubridade pública, de higiene nas casas do antigo centro e 

dos novos bairros distantes e periféricos, onde se concentrava a maior parte da 

população mais carente. 

Nesse momento, Amado articula o campo intelectual ao político. Era seu 

projeto aliar política e literatura, não ficando isento o guia. Além disso, o livro é 

escrito em 1944 no auge da luta antifascista e demarca o posicionamento político de 

vertente comunista do escritor, que vem desde 1933. Seu pensamento e postura 

ideológica  coaduna com o mesmo credo da editora e do artista plástico Manuel 

Martins, convidado para ilustrar a primeira edição do guia, mesmo sem ser artista da 

terra e desconhecedor desta, porém o seu compromisso em denunciar  as 

desigualdades da realidade social, vivenciadas pelas minorias, levou a editora a 

chamá-lo para realizar esse trabalho  para provocar a reflexão dos problemas sociais e 

econômicos da Bahia daquele período. A visão de Martins coaduna com a de Jorge 

Amado, ambos eram comunistas e vão denunciar a realidade de miséria das camadas 

mais baixas da população, descrevendo a população vivente no espaço do centro 

antigo e do seu entorno.  

 O projeto artístico-literário de Jorge Amado, definido pelo jogo texto/imagem, 

tem um intenso compromisso com as bases populares e com a potência do olhar para a 

fixação de um imaginário, para a transmissão de uma mensagem que se dá por duas 

vias, por duas formas de linguagem a seu leitor. É uma proposta enfática de 

popularização de suas narrativas. 

A década de 30 é marcante na Bahia pela demolição de  uma considerável parte 

do seu  patrimônio histórico, tendo, como maior símbolo dessa destruição, a derrubada 

da Igreja da Sé, em detrimento das intervenções realizadas que contribuíram para 

desfigurar a área do centro da capital baiana que, aos poucos, ia perdendo suas antigas 

funções – local de residência dos abastados, sede econômica e administrativa, local de 

prestação serviços à população de alta renda – situação que se estende até a década de 

60. Em palavras do narrador-cicerone:  

Na igreja da Sé falara o Padre Antonio Vieira. Essa igreja era velha, 

velha de não se saber a idade [...]. Dos púlpitos dessa igreja o Padre 

Antonio Vieira pronunciara, com sua voz de fogo, os sermões mais 

célebres da sua carreira. [...] Sua voz se ergueu pelos índios e pelos 

negros, cuja sorte miserável quase nunca comovia os outros jesuítas, 

sócios e pontas-de-lança dos colonizadores lusos. [...]. Era o 
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monumento maior da cidade. Esse povo religioso (mais supersticioso 

que religioso) e anticlerical tinha orgulho daquela igreja. (AMADO, 

1945, p. 52). 

 

A Salvador das 365 igrejas, um dos seus epítetos famosos, perde a sua ilustre e 

mais antiga igreja do centro histórico, a primeira, a fundacional. Sem dúvida, uma 

perda do patrimônio e da arte sacra que deixou um vazio afetivo, arquitetônico e 

memorialístico à Bahia católica. Sua acusação dirige-se à venda e à destruição da 

igreja que lesou o patrimônio da cidade.  Em palavras do narrador: 

E o vulto negro da Sé, as pedras caindo, matando gente, a História 

cheia de bolor, ninguém mandando conservar a igreja sobre todas 

preciosa. Dinheiro era para a Igreja de São Francisco com sua 

ourama e seus padres alemães que depois se revelariam a flor da 

quinta-coluna em terras da Bahia. (AMADO, 1945, p. 53). 

 

Jorge Amado, na primeira edição do guia, procurou denunciar a destruição 

patrimonial realizado em favor do tráfego e da linha de bondes no centro antigo de 

Salvador, o Centro Histórico – Pelourinho e arredores. Seu objetivo através de sua 

exposição narrativa é em prol da revitalização desse tecido urbano, da restauração de 

edifícios e casarões antigos que expressam a imagem histórica da cidade. 

A demolição da igreja reconfigurou a paisagem do antigo centro e outros 

prédios foram construídos como o da Imprensa oficial, bem como o edifício para 

instalar a Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio, Transportes e Obras Públicas, 

na Praça Castro Alves, aponta as transformações pelas quais já começa a passar cidade 

nos idos de 40. As perdas patrimoniais do centro foram relatadas por Amado, pois ele 

não queria a cidade sem as memórias coloniais por conta do progresso. Preocupa-se 

com o avanço da modernização da cidade que podia comprometer a sua feição antiga e 

histórica, bem como com a destruição do patrimônio arquitetônico da cidade, 

degradado cada vez mais pela população: 

Antigamente aqui moravam os nobres. Êsses sobradões, as frentes de 

azulejo hoje substituído pela tinta azul ou roxa hospedavam as 

famílias finas. Em frente, era o pelourinho. Os negros escravos 

vinham ser exemplados, das sacadas as sinhazinhas assistiam 

risonhas ao espetáculo. O sangue corria das costas do negro sôbre as 

pedras, os ais enchiam os céus. Êsses sobradões do Pelourinho estão 

cheios dêsses gritos lancinantes, essa ladeira está cheia de dor, de um 

sofrimento que se prolonga até hoje nos modernos escravos dos 

cortiços. [...]. Em cada sobrado u’ a multidão. Sub-alimentada, 

doente, penetrando pelo vão escuro da porta pesada para a escada 

correm os ratos. Para as moradias mais infames do mundo. Assim é a 

Ladeira do Pelourinho. (AMADO, 1945, p. 98). 

 

O saudosismo de Amado provém do fato de ele ter morado numa pensão no 
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Pelourinho. O seu olhar é de um viajante conhecedor do velho mundo, onde se 

encontra o cuidado e a valorização do patrimônio. Nesse trecho, ele conta a história 

dos antigos moradores pertencentes às famílias ricas e importantes que ocupavam 

esses imóveis e suas práticas de tortura com os que foram escravizados, bem como a 

situação em que estava os velhos casarões, entregues à degradação do tempo, ao 

contrário do passado. Dessa imagem colonial, ele também lembra do símbolo máximo 

da escravidão – o pelourinho –, instrumento dos castigos impingidos aos negros. 

Apesar de não mais existir o instrumento de tortura e a escravidão, Amado lembra que 

há uma nova forma moderna de sujeição e sofrimento que se mantinha e espalhava-se 

pelas ruas e casarões coloniais, principalmente para os modernos escravos que 

habitavam os cortiços, a custo de muita humilhação existencial e social e da miséria 

que segregava e excluía. O seu olhar sociológico está atento a esses personagens e 

cenários da miséria urbana, pois é possível perceber a sua interpretação e ênfase em 

tratar da vida social baiana e a sua divisão em duas classes antagônicas: os ricos e os 

pobres, ou, nos termos marxistas, burgueses e proletários. Seu objetivo é mostrar a 

realidade dos explorados, denunciando  um sistema social cuja existência depende da 

opressão de “muitos” para o benefício e asseguramento de privilégios de “alguns”, 

apontando, em sua interpretação sobre a vida social, as hierarquias e injustiças da 

sociedade capitalista.  

Comprometido com a ideologia do partido comunista, o escritor vai tratar as 

dores e as desigualdades sociais enfrentadas pelas classes populares. Contudo, a 

narrativa é marcada também por abordar a defesa aos monumentos destruídos e 

descaracterizados pelos problemas provenientes da falta de cuidados dos herdeiros 

desse patrimônio, bem como o problema de moradia que vai agravar ainda mais o 

cenário do Pelourinho. A população que residia no centro, no contexto da década de 

40, era cada vez mais pobre. O escritor expõe as mazelas sociais da modernidade, 

desse espaço que, no passado, era de hierarquização, mas que continuava segregando 

os deserdados, tendo em vista que nos idos de 40. 

A luta de Amado é para que a cidade antiga seja preservada, que a tradição não 

se perca em meio à pobreza e à modernidade que intervém nas cidades pregando que o 

“progresso precisa passar”, não considerando, por outro lado, a sua história. Na parte 

inicial da obra onde aparece o prefácio intitulado “Convite”, narrativa que chama a 

turista a conhecer a cidade do Salvador. Percebemos que há uma preocupação do 

escritor com a degradação pela qual passava o sítio histórico do Pelourinho, a parte da 
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cidade onde se concentram as casas coloniais, igrejas, dentre outros monumentos 

arquitetônicos que simbolizam o Brasil colonial. A denúncia expressa no excerto 

abaixo diz respeito à preocupação patrimonial, cultural e turística do narrador em 

defesa da imagem da Bahia ligada ao seu passado histórico, em detrimento das ações 

modernizadoras. Em palavras do guia:   

Atende ao chamado e vem. A Bahia te espera para a sua festa 

quotidiana. Teus olhos se encharcarão de pitoresco, mas se 

entristecerão também ante a miséria que sobra nestas ruas coloniais 

onde começam a subir, magros e feios, os arranha-céus modernos. 

(AMADO, 1945, p. 15).  

 

 Há, por outro lado, uma crítica às transformações dos espaços que são caros ao 

imaginário popular e do escritor por uma sociedade capitalista e opressora. Essa não é 

a imagem da Bahia turística reformulada e ideologicamente pensada com a construção 

do discurso da baianidade que se fortalece nos anos 70.   

Amado, enquanto um narrador da cidade e por seu compromisso ideológico na 

década de 40 ser de cunho socialista, denunciava através de uma descrição minuciosa 

essas mudanças, através de um discurso incisivo em prol da face patrimonialista e 

tradicional de Salvador, que passa a ficar comprometida em decorrência dos feitos da 

modernidade capitalista que reconfiguram a paisagem citadina, bem como do descaso 

dos seus proprietários e da população mais carente que passa a ocupar essas 

residências coloniais, que são historicamente espaços de poder de uma classe social 

abastada e hegemônica. É a defesa pela velha paisagem colonial que, segundo Kevin 

Lynch (1982), funciona como um sistema vasto de memórias e símbolos para a 

retenção das ideias e da história de um grupo. É a paisagem que identifica e fornece os 

símbolos para reconhecimento de um lugar.    

As elites da cidade queriam uma outra estética para os novos bairros da cidade, 

tentando aproximar-se cada vez mais da moda arquitetônica  europeia e querendo uma 

reforma estética para a cidade, como assevera Pinheiro (2011): 

A preocupação estética já vem do século XIX, com a chegada dos 

novos modelos estrangeiros, seus novos códigos estéticos e novos 

bens de consumo. Nos espaços públicos, trata-se de embelezar as ruas 

e praças, com a colocação de esculturas, graças a uma preocupação 

com a cenografia. Mendigos são retirados das ruas e internados em 

albergues. Nas construções, há a necessidade de mudar o contraste 

entre os edifícios religiosos, com sua forma rica e opulenta, e os 

residenciais, com sua falta de originalidade. (PINHEIRO, 2011, p. 

215). 

 

A partir daí a nova estética europeia vai ditar regras e essas novas ideias são 
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bem recebidas pela classe alta soteropolitana. Essas mudanças que já começam no 

final do século XIX, estavam presentes na arquitetura de bairros novos e/ou que 

queriam se modernizar, estavam nas novas mansões da Vitória, da Graça e da Barra 

que abandonavam o estilo de sobrados escuros, mal iluminados e ventilados que 

demarcam a arquitetura colonial (PINHEIRO, 2011), introduzindo assim os novos 

modelos de residências europeias. 

Em palavras do guia: 

Apesar da tristeza arquitetônica de certas casas pseudo-modernas, 

apesar do abandono do terreno em torno do Farol que poderia ser 

transformado em magnifico parque infantil, ainda assim vale a pena 

vir até o Farol da Barra. (AMADO, 1945, p. 69). 

 

O investimento em embelezamento e reformas vai marcar esse momento, pois 

havia o repúdio a aspectos que lembravam a velha metrópole, tendo em vista que se 

buscava dar-lhe um ar europeu através de modelos de civilidade e modernidade 

trazidos do exterior, logo “[...] renega-se a vegetação tropical e flores e árvores das 

zonas temperadas são aclimatadas em novos jardins e avenidas arborizadas [...] que, 

em última análise, procuravam imitar cidades como Londres ou Paris”. (COUTO, 

2000, p. 31).  

A classe dominante abandona o velho Centro em fins do século XIX e início do 

século XX, deslocando-se para bairros próximos para viver distante de alforriados, de 

libertos e desempregados que conviviam no mesmo espaço da antiga cidade, pois 

havia o vínculo moradia e trabalho, estabelecido desde a escravidão. Contudo, essas 

relações não eram mais necessárias, tendo em vista a abolição, mas esta havia deixado 

marcas na paisagem de uma Salvador colonial e escravagista, de quando negros, 

brancos, livres e escravos compartilhavam uma mesma área limitada, por isso a saída 

desse lócus historicamente ocupado por ricos e pobres vai expor a segregação social e 

espacial da cidade.   

A Ladeira do Tabuão, para âqueles que a sobem desde a cidade-

baixa, economizando o tostão do elevador, se divide em duas etapas. 

A primeira vem até o alto do elevador, em meio à ladeira. A segunda 

parte dali (ou de um pouco antes, onde a ladeira faz um cotovelo) e 

vem até o sopé da Ladeira do Pelourinho. [....]. São casas altas, cinco 

e seis andares, sobradões antigos, de fachadas desbotadas, algumas 

delas quase desmoronando. Escadas escuras de onde chega um bafo 

de bolor, de coisas velhas e sujas, de urina, de falta de limpeza. Em 

meio a um formigueiro de gente que sobe e desce, vive um comércio 

pobre que não cabe nas ruas mais importantes, artesãos, remendões 

de sapatos, santeiros [...], reformadores de chapéus. Os andares 

superiores abrigam uma variada população de pequenos empregados 
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[...], pobres de todas as espécies, as prostitutas mais acabadas 

também. Mulheres de rosto marcado pela sífilis, parecem velhas de 

cem anos, que esgotaram o tempo de vida e perderam a parecença 

humana. Visão trágica para o viandante descuidado numa noite 

qualquer. Naqueles quinto-andares infernais parece viver uma raça 

de mulheres que ninguém imaginaria existir. Tão doentes, tão 

desgraçadas, tão espantosas. [...]. Durante o dia a vida regurgita, 

pobre mas ardente, nesta Ladeira suja e velha. Durante a noite parece 

um hospital de alucinação, os ratos atravessam livremente de um 

lado para outro. Assim é a Ladeira do Tabuão. (AMADO, 1945, p. 

93). 

 

Figura 19- O Elevador Lacerda, as ladeiras e os casarões antigos 

 

                                             Fonte: (AMADO, 1945, p. 23). 
 

 

As fortes imagens do texto amadiano conduzem o leitor para o estado 
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degradante que se encontravam as pessoas e a área antiga com seus velhos casarões e 

sobrados habitados por doentes, ratos, miséria e sujeira e para as ladeiras, como a do 

Tabuão, que fazem a ligação entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, assim como os 

planos inclinados e o Elevador Lacerda. Na ladeira do Tabuão transitam os habitantes 

mais populares que moram nessas localidades, como descreve e narra o guia, alertando 

o viandante caso queria conhecer e andar pelo velho centro e ver suas mazelas 

humanas e sociais. Amado denuncia em mais um excerto o descaso com o patrimônio 

arquitetônico da cidade e as péssimas condições habitacionais da população mais 

carente e cada vez mais adoecida, tendo em vista que a fachada, a imagem histórica da 

cidade, desmoronava ante o descaso dos seus antigos donos, residentes dos novos 

bairros ricos, pois “[...] observa-se a deterioração de áreas residenciais, seja pela 

depreciação dos níveis de renda de seus moradores, seja pela falência da própria 

função residencial destas áreas”. (FRANCO, 1995, p. 35). 

Há um reconhecimento claro da dimensão histórica e cultural da cidade, com 

uma indignação ante a indiferença com que a modernidade trata os espaços.  A 

evocação de uma tradição, de imagens e símbolos do passado, das fachadas agora 

desbotadas, das “ruas mais importantes”, dos “tempos de glória” das elites baianas não 

deixa de ser um processo seletivo das memórias. É a representação de uma identidade 

baiana firmada em valores tradicionais, com suas igrejas, casas e ruas antigas, 

decorrente das práticas culturais e do imaginário das elites soteropolitanas do passado, 

mas que, à época, já não se identificavam mais com esses espaços, uma vez que eles 

passaram a representar o lócus de morada de pobres e desvalidos sociais (comerciantes 

pobres, criminosos, subempregados, prostitutas, etc). A Cidade da Bahia apresentada 

no texto de Jorge Amado e na ilustração de Manuel Martins vai retratar esse cenário 

marcado pela degradação do patrimônio histórico – moradia dos menos favorecidos.  

 Martins também representou em sua gravura o centro antigo da cidade, 

formado pelos velhos casarões entrecortados pelas ladeiras e pelo Elevador Lacerda, 

que conduzem à cidade alta e baixa, representadas, na figura acima, pela Ladeira da 

Montanha e pela Rua Pau da Bandeira, com o elevador ao fundo, um dos símbolos do 

turismo baiano. Em sua estrutura original, a parte antiga da Cidade Alta, a parte de 

cima, era o lugar onde os ricos viviam.  Já a parte da Cidade Baixa está vinculada ao 

porto, ao cais, ao comércio, à moradia dos pobres localizadas nessas ladeiras, como 

podemos visualizar na ilustração.  

            A precisão das xilogravuras de Martins vai gravar uma Bahia histórica, com 
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seus velhos casarões destruídos no centro antigo, habitados no passado por famílias 

ricas, mas naquele contexto por pessoas pobres. A imagem dá indícios dos sujeitos 

residentes e que transitavam por essa localidade: uma mulher que desce a ladeira com 

uma trouxa na cabeça; um homem que conduz um burro carregado de produtos. As 

roupas estendidas sob as sacadas dos casarões demarcam outra forma de estabelecer 

relações e comportamentos nesse espaço.  

A atenção de Amado e Martins concentra-se em mostrar uma Bahia do velho 

centro, negando o sentido do progresso dos grupos hegemônicos, para  mostrar os 

lugares e as residências miseráveis e sombrias da Bahia histórica que lhe interessa e 

não a Bahia progressista. 

           Os marginalizados sociais vão habitar os casarões que constituem o acervo 

arquitetônico da cidade. A cultura patrimonialista enaltecida no espaço do centro é 

substituída pela cultura marginalizada, indesejada, que retirava desse espaço a sua 

suntuosidade e prestígio. Negros, mestiços, migrantes, prostitutas abrigavam-se e 

estavam à mostra no parapeito das janelas, diferentemente das sinhazinhas, 

demonstrando a imagem doente e miserável da cidade, cada vez mais enferma, dadas 

as péssimas condições de salubridade das casas que jogavam seus dejetos e 

excrementos humanos nas ruas, provocando assim a proliferação de doenças 

decorrentes da falta de higiene, limpeza e do amontoamento de pessoas em um mesmo 

espaço, bem como da escassez de recursos financeiros dessas pessoas que sobreviviam 

diariamente nesses locais. Quanto ao cenário miserável e sujo do centro antigo de 

Salvador, Pinheiro (2011) assinala que 

[...]nos referimos às condições de salubridade (ou insalubridade) da 

cidade, onde as epidemias acometem a população várias vezes 

durante o século XIX e voltam em princípios do século XX. 

Referências a esse quadro são feitas nos comentários dos viajantes 

que a visitam, e a elite envergonha-se dessa situação, desejando 

mudar a imagem da cidade, aproximando-a do que se idealiza como 

“civilizada”. Para atingir essa cidade limpa e higiênica tão desejada, 

é necessário intervir no espaço público, no espaço privado, e mudar 

os hábitos de vida. (PINHEIRO, 2011, p. 214). 

 

    Dessa maneira, o velho centro que representava o local de morada e de poder 

das elites, vai sofrer com uma superpopulação cada vez mais presente, intensificando 

assim problemas em relação a epidemias, higiene, limpeza, de funcionalidade e fluidez 

das ruas irregulares, diante da concentração de pessoas, serviços e comércio na mesma 

localidade. Sendo assim, chega-se a uma situação limite, levando a burguesia 

emergente e as autoridades públicas a idealizarem uma cidade limpa, organizada, 
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equilibrada, propondo, como solução para resolver o impasse, a intervenção na cidade, 

desprezando a sua estrutura colonial, para atendimento das novas necessidades e de 

mudar a sua aparência, com a introdução de uma nova estética. (PINHEIRO, 2011). 

Vale ressaltar, que foi este desprezo, mas também a ganância dos herdeiros que 

salvaguardaram o Centro Histórico. 

O apelo para a conscientização de preservar a cidade antiga por seu valor 

histórico, abandonada e preterida pela cidade moderna é explícito em Bahia de Todos 

os Santos (1945). A narrativa é um desabafo a favor da importância da área antiga da 

cidade do Salvador que deveria ser preservada, limpa e livre das misérias, bem como 

se propõe a denunciar a desigualdade social entre as classes. A denúncia acerca da 

destruição arquitetônica e do abandono não é da responsabilidade de quem aluga, o 

povo negro e mestiço, historicamente explorado, oprimido nesse lócus urbano e 

vivente nos velhos casarões e sobrados, mas sim do dono do patrimônio.  

 Jorge Amado e as elites intelectuais vão se preocupar em defender o valor 

simbólico da cidade que grande parte das elites econômicas não mais priorizam, sendo 

indiferentes a ele. O progresso avassalador que destrói o patrimônio histórico baiano, 

não vai convencer o escritor ante as urgências de uma modernidade positivista alheia à 

cultura, à história e à tradição citadina. A modernidade para ele precisa abarcar os 

mitos do passado, valorizando a história e a tradição que não podem ser esquecidas, 

uma vez que o escritor possui uma relação de afetividade para com esta parte da 

cidade que tem uma identidade e uma memória específica.  

 Bahia de Todos os Santos é escrito em 1944. Esta época é importante para 

entender o contexto de sua proposta. Amado busca registrar e denunciar a face real da 

cidade do Salvador tomada pela degradação social, pela miséria, no entanto, não se 

furta em comentar o seu crescimento em meio a surtos de modernização. O seu intuito 

não é enaltecer essas transformações avassaladoras no tecido urbano, pois não 

defendia o progresso que para ele a tudo devasta, interferindo, abruptamente, na 

imagem da cidade colonial, onde uma elite, principalmente a intelectual, da qual o 

escritor fazia parte, se identifica. Mas a sua “missão” vai mais além quando ele tenta 

“dar voz” aos oprimidos, ao denunciar as práticas capitalistas exploratórias que 

excluem e segregam o povo.  

Se és apenas uma turista ávida de novas paisagens, de novidades 

para virilizar um coração gasto de emoções, viajante de pobre 

aventura rica, então não quereis êsse guia. Mas se queres ver tudo, 

na ânsia de aprender e melhorar, se queres realmente conhecer a 
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Bahia, então, vem comigo e te mostrarei as ruas e os mistérios da 

cidade do Salvador, e sairás daqui certa de que este mundo está 

errado e que é preciso refazê-lo para melhor. Por que não é justo que 

tanta miséria caiba em tanta beleza. Um dia voltarás, talvez, e então 

teremos reformado o mundo e só a alegria, e a saúde e a fartura 

caberão na beleza imortal da Bahia. (AMADO, 1945, p. 17). 

 

A sociedade do sistema capitalista, numa leitura marxista, reifica o indivíduo e 

lança-o em estado de miséria, desconsiderando a sua condição humana. Esta falta de 

dignidade permeada pela desolação vai aparecer nas narrativas de Jorge Amado que 

apresenta os grupos sociais privados das benesses burguesas do capitalismo, 

mergulhados na penúria existencial e social que assola os excluídos.  Amado enquanto 

intelectual busca intervir para que o progresso capitalista não destrua a história 

patrimonial da cidade, influenciado pelas ideias marxistas acerca do valor de uso e 

troca que servem para entender a lógica das cidades modernas. 

 O sistema capitalista, segundo o pensamento de Marx, reifica o indivíduo 

lançando os proletários a quadros de miséria e calamidade social. Tomando como 

parâmetro esses princípios, segundo o narrador amadiano, é necessário reformar o 

mundo através da ideologia socialista, para solucionar os problemas das classes 

economicamente exploradas. Por isso o compromisso em mostrar as mazelas sociais 

provocadas pela sociedade moderna capitalista, apresentando implicitamente o regime 

socialista como solução, idealizando assim a cidade.  

 Por outro lado, a elite intelectual letrada, na qual se insere Jorge Amado, 

enfatizava os elementos históricos e patrimoniais que compunham a cultura baiana, 

por isso o saudosismo se intercala também com uma preocupação social, com os 

despossuídos dessa cidade, historicamente subalternizados nesses espaços. Nessa 

época, realidade que se estende até a década de 60, tinha-se duas Bahias que se 

atritavam: a parte alta da cidade ocupada pela cultura ocidental, principalmente em 

bairros novos que se expandiram para além do antigo centro, e a parte baixa da cidade 

e o centro histórico, onde estavam concentrados o comércio, os trabalhadores, e os 

novos moradores pobres dos velhos casarões, no passado ocupados pelas elites 

econômicas baianas. Segundo o narrador amadiano: 

 Num desses prédios altíssimos, onde viveram nos tempos passados 

os senhores ricos, os donos de escravos, os proprietários de 

engenhos e de fazendas, localizei ação de um dos meus primeiros 

romances: “Suor”. Eu mesmo morei aqui na minha adolescência, 

neste casarão que é o maior da rua e em algum tempo foi orgulho de 

um latifundiário qualquer. Depois um árabe sabido o transformou 

num cortiço. São cento e muitos quartos e neles habitam seiscentas 
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pessoas infelizes. Um pouco mais abaixo, no largo, ficava o 

pelourinho onde eram castigados os negros. As grandes pedras que 

calçam a ladeira devem guardar terríveis segredos, doloridos ais 

saídos de peitos escravos supliciados. Das janelas dos casarões 

enormes as sinhazinhas bonitas assistiam, com certa emoção não 

despida de prazer, de aguda sensação, as torturas dos negros. 

(AMADO, 1945, p. 97). 

 

Há uma perda de identidade dessa parte da cidade, pois o atual Centro 

Histórico passa a ser indesejado pelas famílias abastadas. Interessa a Amado lutar na 

década de 40 pela permanência de uma identidade baiana ligada à riqueza patrimonial, 

de preservar esses símbolos, os velhos edifícios, igrejas e sobrados, que já não tinham 

a mesma importância do passado para as elites, visto que surgiram outros bairros ricos 

que representam outra identidade para a cidade. Essa imagem de uma Bahia colonial 

distanciada da modernização e ainda próxima ao passado com suas atividades 

trabalhistas ainda artesanais vai dar espaço para as transformações modernas que já 

modificavam a face da cidade e a mentalidade dos seus habitantes. 

          O escritor vai valorizar essa tradição, porém os velhos casarões não se 

adequavam à sociedade moderna de quase meados do século XX. O patrimônio 

simboliza a memória que a elite intelectual queria preservar, pois nesse momento as 

elites econômicas já não estavam apegadas a essa cidade que representava o passado, 

marcadamente habitada por negros e mestiços, mas sim a uma cidade nos moldes 

europeus, com novas possibilidades de acessibilidade e de conforto para residências 

modernas e afastadas das lembranças do passado escravocrata que já não existia mais, 

mas que deixavam na velha cidade as marcas desse sistema. 

 Mas uma outra face da modernidade capitalista  inaugurou o crescimento da  

cidade, uma vez que esta ampliou-se em direção à periferia, com a proliferação de 

bairros que contrastavam com as largas avenidas arborizadas dos bairros nobres, com 

seus palacetes e prédios modernos construídos pelos e para os ricos da cidade. As 

disparidades sociais são latentes no excerto a seguir: 

Nos espaços reduzidos o amontoamento de criaturas humanas com 

ar de doença. Não é possível sequer dramatizar ante o espetáculo 

destes bairros. As palavras é que parecem incapazes, fracas e pobres 

para dizer de tal horror. Os casebres sórdidos, sem nenhum 

pitoresco, apenas sórdidos. [...]. Estrada da Liberdade estendida 

sôbre a miséria oriental dos bairros trágicos. Deram-lhe êstes nomes 

que recordam tragédias do outro lado da terra: Japão, Mandchúria, 

Changai. Parece que alguém quis ligar no sentido de universalidade 

a miséria destes bairros baianos aos povos mais terrivelmente 

desgraçados do Oriente. Falta a Índia com suas massas camponesas. 

Mas não estará ela presente por acaso nestes sertanejos que descem 
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tangidos pela sêca e vêm conhecer uma nova miséria sob a luz dos 

postes elétricos na Estrada da Liberdade? [...] Nos rostos 

empaludados dos homens, na trágica face das crianças, na macilenta 

tristeza das mulheres, sob a realidade da fome, podeis enxergar a 

resistência.  Apesar de tudo eles subsistem. Porque não é fácil 

liquidar o povo. (AMADO, 1945, p. 80). 

 

Figura 20- Os casebres sórdidos da Estrada da Liberdade 

 

 
Fonte: (AMADO, 1945, p. 81) 

 

 O pitoresco tem relação com a beleza estética dos sobradões coloniais que não 

estão presentes nesses casebres. E novamente falar do povo é denunciar as dores 

sociais vivenciadas por aqueles que sobrevivem ante as precárias condições de vida 

nesses lugares miseráveis, próprios de uma sociedade moderna que cresce e que não 

deu conta de resolver os problemas deixados pela aristocracia, no período colonial, 
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muito pelo contrário, eles se ampliam e se alastram para novos espaços.  

        Influenciado pelas teorias marxistas que defendem a tese de reificação do 

indivíduo pelo sistema capitalista, percebe-se que a utopia que rege as linguagens de 

Amado e do ilustrador Manuel Martins perpassa pelos ideais de uma cidade socialista 

fundada na justiça social, fruto das escolhas político-partidárias e intelectuais do 

escritor e do ilustrador, ambos integrantes do Partido Comunista. De tal maneira, a 

cidade apresentada por eles em seus textos verbal e visual é ceifada pelas ações 

capitalistas que chegavam à Bahia, demolindo a sua história e expandindo os seus 

quadros de miséria, mas ainda assim o povo resiste e é não é fácil liquidá-lo, como é 

possível verificar na denúncia empreendida em Bahia de Todos os Santos (1945).  

  As xilogravuras de Martins e o texto amadiano pintam com cores intensas as 

cenas do cotidiano da cidade que vivencia a miséria social de grande parte de sua 

população com as práticas capitalistas cada vez mais promotoras da exclusão. A 

“cidade ideal” amadiana da sociedade socialista é suplantada pela “cidade real” dos 

despossuídos e abandonados que brotam do centro – a cidade antiga real – e dos novos 

bairros pobres.  

 Percebemos que a ilustração apreendeu a temática da obra de Jorge Amado, 

que se propõe a denunciar o estado deplorável do Pelourinho, lugar descrito como 

tenebroso, sujo, doente, habitado pela miséria humana. Além disso, o narrador conta 

ao leitor-turista a realidade dos novos bairros afastados do centro, também assolados 

pelas desigualdades sociais. Por meio da força da narrativa de Amado, Martins vai 

representar este cenário fortemente descrito por meio de sua xilogravura – arte 

comprometida em tratar das questões populares. Nesse caso, em especifico, os 

problemas de caráter social que acometiam a população soteropolitana menos 

favorecida, decorrentes das péssimas condições de moradias nos novos bairros, da 

ausência de higiene, das doenças e pobreza dos habitantes vão estar em evidência, 

como é possível visualizar na ilustração e no texto amadiano, mostrando para o leitor a 

real atmosfera da cidade naquele momento. 

 É nesse movimento que se caracteriza a diáspora e sua diversidade de histórias: 

de um lado a riqueza, de outro, trágicos destinos. Isto demonstra a própria lógica da 

modernidade com seus fluxos de miséria, contrariando a perspectiva de 

desenvolvimento, uma vez que este só chega para poucos, é uma nova proposta de 

desigualdade que já acontecia na Bahia colonial. A maior parte da população sofre 

com a exclusão social, decorrente do fato de não conseguir competir de igual para 
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igual com os providos de recursos financeiros. Resta-lhe o saldo do capitalismo 

esmagador, que cria isolamentos, dispersões e desigualdades entre sujeitos que 

convivem lado a lado, mas que não estão economicamente neste mesmo patamar. Estar 

na metrópole citadina é experimentar sensações que envolvem dor e prazer. Isto pode 

ser explicado através das palavras de Bauman, no texto “A criação e anulação dos 

estranhos”, quando o autor alerta sobre a constituição das metrópoles modernas: 

Vomitar os estranhos, bani-los dos limites do mundo ordeiro e 

impedi-los de toda comunicação com os do lado de dentro. Era essa 

a estratégia da exclusão – confinar os estranhos dentro das paredes 

visíveis dos guetos, ou atrás das invisíveis, mas não menos tangíveis, 

proibições da comensalidade, do conúbio e do comércio; “purificar” 

– expulsar os estranhos, para além das fronteiras do território 

administrativo ou administrável; ou, quando nenhuma das duas 

medidas fosse factível, destruir fisicamente os estranhos 

(BAUMAN, 1998, p. 29).  

 

   As contradições no espaço urbano provocam propositalmente encantamento e 

choque no leitor-viajante de Bahia de Todos os Santos, que percebe a divisão 

provocada pelo progresso abusivo, por ser ele uma espécie de máquina pulsante que 

fabrica, em série, desigualdades sociais num mesmo território, mas que, ao mesmo 

tempo, observa que a preservação de uma cidade nos moldes coloniais, não repararia 

as condições desiguais vivenciadas pela parte pobre dessa sociedade.  

A modernização dos grupos hegemônicos faz sucumbir as tradições e está 

presente nessa narrativa como forma de denunciar que as transformações decorrentes 

do progresso, das promessas do mundo moderno, também provocam a miséria e a 

pobreza dos viventes nos recônditos sujos, sombrios, úmidos do velho centro 

abandonado e abrigo dos desvalidos sociais que se espalham para outras partes da 

cidade: 

Estrada da Liberdade chama-se o mais populoso bairro proletário da 

cidade da Bahia. A população pobre desta cidade estende-se por todo 

o seu perímetro. Está em bairros distantes como a Cidade da Palha, 

São Caetano, Itapagipe, Plataforma, Estrada da Liberdade. Mas está 

igualmente no centro da cidade, de mistura com a gente abastada, no 

Pelourinho, no Tabuão, nas tristes ladeiras que sobem da cidade-

baixa, nos quartos apertados dos casarões, vizinhos das residências 

grã-finas na Barra Avenida. [...]. Se quereis uma qualidade destes 

bairros, destes casarões infames, destas moradias desgraçadas, eu 

vos direi apenas: resistência. Resistência à fome e à enfermidade, ao 

trabalho mal remunerado, às mortes dos filhos, ao hospital, à 

desgraça da vida. Resistência. A resistência do povo é além de todos 

os limites. Apesar de tudo êle sobrevive. E dá aos seus bairros 

imundos esses nomes de esperança que são como a bandeira que êle 

levanta em suas mãos magras mas ainda assim poderosas: Estrada da 
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Liberdade! (AMADO, 1945, p. 79). 

 

 Com a libertação dos que foram escravizados, a segregação vai se dá de outra 

forma: outros tipos de exclusão vão acontecer a ponto de as classes mais abastadas se 

afastarem para localidades mais ao sul da cidade, onde se estabeleceram os bairros 

nobres, esvaziando o centro antigo e a região do porto, ratificando assim a segregação 

branca que deseja uma cidade republicana, moderna e livre e, quando não for 

conveniente, esquecer o passado e suas antigas práticas de convivência de divisão de 

um mesmo espaço. 

 A segregação e a discriminação racial, social e econômica é latente em relação 

aos bairros afastados habitados pela camada popular excluída. É essa modernidade 

republicana que vai continuar se beneficiando da desestruturação do trabalho e da 

desigualdade no pós-escravidão, já que se trata de uma sociedade capitalista que 

estabelece uma remuneração salarial irrisória para o negro liberto, que vai trabalhar na 

casa do branco como empregado doméstico, de carregador e lavadeira, onde a classe 

rica vivia confortavelmente em casas modernas e urbanizadas. É essa parte da 

população que continua prestando serviços a essa elite e vive em condição de miséria 

nos bairros mais afastados.  

Essa modernidade excludente, que não dá direito ao mínimo desses benefícios 

às camadas pobres da cidade, redesenha a pirâmide social moderna: em sua base 

encontram-se os desvalidos sociais, a maior parcela da população pobre, e no topo as 

famílias endinheiradas, moradoras das mansões acasteladas da Barra, Vitória, Graça e 

Barra Avenida. No extremo oposto, cresce o bairro da Liberdade, um espaço 

discriminado por abrigar as camadas mais pobres que se veem banidas dos espaços 

centrais da cidade, deslocando-se para áreas mais distantes. Redesenha-se, dessa 

maneira, a imagem da cidade que se expande para além do centro e mostra a sua face 

miserável e desigual.  

As intervenções urbanas intensificadas na primeira parte do século XX iniciam 

modernamente outros tipos de exclusão social, tais como privilégios de investimentos 

de infraestrutura em bairros nobres, já nas áreas antigas ocorrem o processo de 

degradação. Os bairros novos, mas periféricos, possuem péssimas condições de 

saneamento, de habitação e passam a ser uma opção para quem não pode pagar aluguel 

nas áreas centrais. Essas mudanças vão reconfigurar a estrutura da cidade e, por sua 

vez, estabelecer a segregação espacial que separa os bairros ricos dos bairros pobres, a 
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periferia do centro. 

Jorge Amado tinha duas preocupações: com o patrimônio e com o social. Ele 

apresenta as mazelas dos espoliados que vivem no Pelourinho e nos novos bairros 

periféricos da cidade, e revolta-se ante o descaso com o centro antigo de Salvador que, 

à época, era visto como uma área perigosa, pecaminosa e marginal, desvalorizada e 

sem receber apoio das elites. O escritor combate os investimentos e discursos em prol 

da cidade moderna e burguesa, mas identifica-se com a cidade histórica e antiga, das 

mesmas elites patrimonialistas opressoras.   

A edição de Bahia de Todos os Santos, atualizada em 1977, que veremos na 

seção a seguir, será analisada no intuito de perceber a forma como o escritor Jorge 

Amado e o ilustrador Carlos Bastos retomaram o discurso escrito e as configurações 

histórico-sociais da primeira edição, para construir uma nova imagem para a cidade 

dentro desse novo contexto histórico-cultural e mercadológico que levou à mudança de 

imagem da Bahia em relação ao discurso do passado. 

 

2. 3 MUDANDO A “CARA” DA BAHIA: AS INTERFACES DAS IMAGENS NA 

27ª EDIÇÃO DE BAHIA DE TODOS OS SANTOS 

 

Os fins da década de 50 e início da década de 60 foram marcados pelo 

crescimento econômico do Brasil, no governo de Juscelino Kubitschek (JK), que 

investiu no desenvolvimento do setor econômico-industrial do país. É quando é criada 

a Lei nº 2.526 de 05 de julho de 1955, que trata da importância de se explorar 

industrialmente o patrimônio turístico nacional, como forma de enriquecer o país 

econômico e culturalmente (NAGABE; MACHADO, 2011, p. 5). Em relação às 

políticas de turismo, as ações em prol do seu crescimento começavam a ganhar 

infraestrutura a partir desse momento, quando o Plano de Metas, da gestão de 1956 a 

1961, do governo JK, estava em vigor, gerando o aumento da produção industrial com 

a instalação, principalmente, da indústria automobilística, da internacionalização da 

economia.  

O Decreto n°. 44.863 de novembro de 1958 instituiu a criação da Combratur – 

Comissão Brasileira de Turismo, tendo como metas coordenar, planejar e 

supervisionar a infraestrutura turística nacional (CARVALHO, 2000). Essas iniciativas 

foram pioneiras para estabelecer as diretrizes de uma política nacional de turismo do 
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governo de JK e foram influenciadas por investimentos que já vinham sendo 

realizados pelo presidente Getúlio Vargas nas décadas de 40 e 50. 

De acordo com Caio Luiz de Carvalho (2009), Brasília é criada e torna-se a 

cidade de novos horizontes, o coração do Brasil, a capital do setor público, cidade 

projetada pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, surgindo mais um destino 

turístico no Centro-Oeste brasileiro. O desenvolvimento da indústria automobilística 

impulsiona o comércio, a produção e o transporte, acelerando o crescimento do 

turismo no país. Para o autor, é o momento de se determinar uma política pública de 

turismo que nasceu nesses três polos: Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo 

(CARVALHO, 2009, p. 50). Em meio a essas políticas em prol do desenvolvimento do 

turismo que Jorge Amado atualiza Bahia de Todos os Santos em sua edição de 1960. 

Assim, o Plano Nacional de Turismo começa a ganhar corpo, posteriormente, 

pois: “[...] com Juscelino Kubitschek, a lógica do turismo surgiu com a inauguração da 

Capital Federal criando a Companhia Nacional de Turismo – Combratur, em 19 de 

abril de 1960, um dia antes da fundação de Brasília [...] (SANTOS FILHO, 2008, p. 

13). Contudo, essa Comissão foi extinta em 1961, pois não havia estrutura que lhe 

permitisse regulamentar as políticas públicas, as metas, os objetivos e, 

consequentemente, as atividades que lhe eram exigidas. Em seu lugar, foi criada, em 

1962, a Divisão de Turismo e Certames, pelo Decreto n° 4.408, vinculada ao 

Ministério da Indústria e do Comércio, com a finalidade de promover, organizar e 

fiscalizar exposições, feiras e certames no território nacional (SOLHA, 2002). 

Durante esse período, a Bahia vivenciava a gestão do governador Balbino de 

Carvalho Filho (1955-1959). Sua política voltada para o turismo fora pensada a partir 

de um planejamento que visava maiores investimentos para sua consolidação. 

Primeiramente, a atividade foi incorporada ao Programa do Estado da Bahia e depois 

ao Programa de Recuperação Econômico da Bahia, em 1958, e ao Plano de 

Desenvolvimento da Bahia (PLANDEB), criado por Rômulo Barreto de Almeida, em 

1959 (GOTTSCHALL, 2001). Era um dos setores prioritários desse órgão que 

recomendou a melhoria urgente das condições urbanísticas da capital baiana para o 

crescimento do turismo (QUEIROZ, 2002). Tendo como forte influência o Plano de 

Metas que objetivava o desenvolvimento social no governo JK, o PLANDEB criado 

nesse contexto procurava inserir a Bahia no processo de industrialização e do turismo.  

O planejamento voltado para o desenvolvimento do turismo e da indústria tinha por 

intuito retirar a Bahia de um longo período de instabilidade econômica decorrente de 
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uma economia que tinha como base a exportação de produtos agrícolas e que 

vivenciara até o avançar da década de 50, os efeitos do chamado “enigma baiano”, isto 

é, a estagnação de atividades produtivas na primeira metade da República.  

Os governantes demoraram a perceber sua capacidade turística de Salvador e 

tirar disso proveito para o seu desenvolvimento econômico. As tomadas de iniciativas 

com a criação dos primeiros órgãos do turismo municipal e do envolvimento posterior 

do Estado em investimentos nessa área levaram ao desenvolvimento de políticas e 

ações que beneficiaram economicamente a cidade e ao Estado da Bahia. Queiroz 

(2002) destaca esse fato e constata a importância do sistema institucional público no 

processo de desenvolvimento do turismo baiano. 

A gestão municipal nesse período estava a cargo de Gustavo Fonseca (1959-

1962) que extingue a Diretoria Municipal de Turismo e cria o Departamento de 

Turismo e Diversões Públicas (DTDP), tendo como diretor do órgão, o escritor, 

jornalista e cronista Carlos Vasconcelos Maia, que dá uma nova dinâmica ao turismo 

de Salvador, ao implementar uma série de ações que consolidaram o caráter 

institucional da atividade e a sua profissionalização. Implantou o curso de Tradição e 

História da Bahia direcionado às representantes das tradicionais famílias baianas que 

eram solicitadas para acompanhar personalidades ilustres em visita à cidade, já que o 

município era desprovido de guias profissionais de turismo, estimulando o 

conhecimento de atrativos, monumentos históricos e da cultura afro-baiana 

(QUEIROZ, 2002, p. 60). 

Desde a gestão de Vasconcelos Maia à frente do DTDP que o turismo já era 

uma preocupação para a Bahia. Juracy Magalhães, no governo posterior, de 1959-

1963, passou a incorporar o turismo como atividade que comporia o Programa de 

Recuperação Econômica da Bahia, que seria capaz de promover o desenvolvimento 

econômico do estado. Segundo Spínola (2009), o seu governo é uma referência 

importante para o turismo baiano, porque contemplou as primeiras ações de 

planejamento sistemático para o setor. Além de ser o ponto de partida e de apoio 

político para Antônio Carlos Magalhães (ACM) que, em dois governos posteriores a 

este período, rompeu com antigas oligarquias agrárias, e inicia o modelo de 

modernização, respaldado no apoio dos militares da ditadura (SPÍNOLA, 2009, p. 8). 

O Plano Diretor do Turismo desenvolvido pelo governo de Juracy Magalhães 

(1959-1963), de acordo com Eduardo Borges (2003): “[...] exprime, diretamente, a 

preocupação já presente na sociedade baiana, de instituir um diálogo sem conflitos 
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entre o antigo e o novo, a fim de alcançar a síntese cultural baiana” (BORGES, 2003, 

p. 63). Este projeto de não apagar o velho vem desde o principio do século XX, ainda 

que em meio à modernização. A preocupação turística nesse momento ainda estava 

direcionada à preservação da arquitetura antiga. Os anos 60 marcam também um 

momento histórico relativo ao processo de industrialização da Bahia, por meio da 

implantação da Refinaria Landulfo Alves, da Petrobrás, localizada em Mataripe, bem 

como do Centro Industrial de Aratu (CIA). 

É no governo estadual de Juracy Magalhães e na gestão municipal de Heitor 

Dias que se começou a difundir a mentalidade turística através de cursos para 

motoristas profissionais, bem como a promoção das tradições populares, a exemplo 

dos trajes típicos das baianas de acarajé, a fundação do Skal Club da Bahia, com a 

finalidade de possibilitar o entrosamento entre os dirigentes de turismo. No que se 

refere à promoção, o DTDP, órgão comandado por Vasconcelos Maia, que vinha 

desenvolvendo desde 1950, deu início a várias publicações: um calendário de festas 

típicas, populares e religiosas; monografia sobre a capoeira; descrição das principais 

igrejas e fortalezas de Salvador e um folheto sobre candomblé. (QUEIROZ, 2002). 

Sobre o período que segue a modernização da Cidade de Salvador e seu 

Recôncavo, justamente o fim da década de 50, Anselmo Carvalho (2013) faz uma 

reflexão sobre a preservação de uma identidade baiana em contraponto a outras 

representações que surgem. De um lado, tem-se a defesa por uma preservação dos 

monumentos em relação ao turismo, por parte do CEC (Conselho Estadual de 

Cultura). De outro, as propostas turísticas estavam mais preocupadas com os valores 

populares e com a possível exploração dos monumentos históricos para a atração dos 

turistas, pois os consumidores desse patrimônio faziam parte das diversas classes 

sociais e não somente das elites baianas.   

Ainda segundo Anselmo (2013), a atividade turística para alguns segmentos da  

elite local era vista como um problema, pois retirava dos baianos as suas 

características mais tradicionais, acarretando a perda de uma identidade ligada  ao 

passado e às tradições de suas elites políticas  e culturais. Havia, dessa maneira, 

discursos distintos que ajudavam a entender os lugares sociais dos grupos, dos 

indivíduos e aquele período de intensa luta em defesa de uma imagem específica da 

Bahia defendida pelos diversos segmentos. Assim, os discursos revelavam três 

propósitos quanto a isso. Primeiro, a Bahia do passado servia para realçar a 

importância e grandeza de suas elites, representada pelo seu patrimônio histórico. 
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Segundo, a Bahia do presente alertava sobre um cuidado para com os efeitos da 

iminente modernização da Bahia. E, por último, a Bahia do futuro, da superação do 

atraso econômico, das possibilidades de exploração de novas formas de 

desenvolvimento, como a indústria cultural e o turismo, acompanhadas de um discurso 

repaginado e altamente simbólico de ver e dizer a Bahia.  

O DTDP empenhado em promover o turismo de Salvador em escala nacional e 

internacional, alcançou tal projeção, com a ampliação do fluxo turístico, com a 

realização de congressos e com o aumento da vinda de turistas nacionais e 

estrangeiros. Segundo Queiroz (2002), este órgão foi extinto e, em seu lugar, foi criado 

o Departamento Municipal de Certames e Turismo, em 1964, uma autarquia, sob o 

comando, novamente, de Vasconcelos Maia.  Conforme Queiroz, o gestor do setor 

contava com a participação de artistas e intelectuais na discussão sobre o turismo, para 

a construção de uma imagem: 

Essa forma de gestão do turismo, com ampla participação da 

intelectualidade e dos artistas baianos – segundo os diversos 

depoimentos e, sobretudo, o de Eliana Dumêt, Vasconcelos discutia 

o turismo com intelectuais e artistas os mais diversos, como Jorge 

Amado, Carybé, Cid Teixeira, etc [...] (QUEIROZ, 2002, p. 79).  

 

Como aponta Queiroz, era uma prática da gestão de Vasconcelos Maia, que tem 

uma obra toda sobre os negros, discutir o rumo do turismo com os intelectuais e 

artistas locais, e isso incluía Jorge Amado que sempre esteve envolvido em ações para 

promover e divulgar a cidade, fortalecendo o turismo de Salvador. Era um projeto não 

só turístico, mas artístico também. Dentro desse arsenal para divulgação de elementos 

tidos como simbólicos da Bahia estavam vários construtores que retroalimentavam 

esse discurso, a saber: o povo negro, os candomblés, Verger com as suas fotografias, as 

pinturas de Carybé, as músicas de Dorival Caymmi, dentre outros artistas plásticos 

baianos e não baianos que se identificavam com a Bahia. Conforme Edna Soares 

(2010), pesquisadora das crônicas de Vasconcelos Maia, havia, além da admiração 

pela figura de Jorge Amado, um apoio diferenciado a seus escritos de exaltação à 

capital baiana que a projetavam turisticamente: 

Jorge Amado, amigo dileto, de quem enalteceu as virtudes na crônica 

Um Sujeito Bom (9.10.1959) [...]. Foi quase uma dezena de crônicas 

dedicadas ao criador de Gabriela. Elas teciam comentários não 

apenas sobre os livros, as ações do escritor, cuja ousadia temática 

Vasconcelos Maia sugeria como modelo para os jovens escritores, 

como também sobre a atuação do escritor grapiúna, em prol do 

projeto de divulgação da cidade do Salvador. (SOARES, 2010, p. 

75).  
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           A indústria do turismo cultural passa a ser valorizada como a via de salvação da 

economia da Bahia, a ponto de serem requisitados esforços dos vários segmentos, 

inclusive da intelectualidade baiana que se envolveu na criação dessa mentalidade 

turística, principalmente Jorge Amado, participante ativo no processo de construção da 

baianidade e da imagem do turismo da Bahia. 

O estado brasileiro regulamenta, em 1966, a atividade turística com o Conselho 

Nacional do Turismo e da Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR, um marco 

da criação e execução das políticas públicas de turismo. O Decreto‐lei 55/66 de 18 de 

novembro de 1966 afirma que o turismo deve ser entendido como uma atividade 

produtiva capaz de contribuir para a atenuação dos desníveis socioeconômicos 

regionais que caracterizavam a nação (BRASIL, 2008). É o momento também em que 

o regime militar tenta estimular a criação de secretarias estaduais de cultura no país, de 

produção de uma dinâmica cultural. (RUBIM, 2007, p. 21). 

A criação da Embratur, em 1966, envolve uma  estratégia realizada pelo 

governo militar para encobrir a realidade nacional, por ter uma administração 

ditatorial, não democrática, com sua política de repressão, tortura, censura e violação 

dos direitos humanos, por estar sendo reconhecido dessa forma pelos países 

estrangeiros.  O que se percebe é que para o regime militar não interessa apresentar-se 

como ruptura radical com a democracia. Nesse sentido, ele dá continuidade ao 

pensamento sobre a cultura nacional, estabelecida durante o governo Vargas. 

(BARBALHO, 2007). Então esse órgão tinha a função de desenvolver o turismo 

brasileiro, no intuito de produzir uma imagem positiva do Brasil no exterior, 

explorando que se divulgassem as belezas naturais de um país exótico e de mulheres 

bonitas e sensuais. A Embratur, de acordo com o Decreto-lei 60.224/67, deveria “[...] 

estudar e propor ao CNTur os atos normativos necessários à promoção da política 

nacional de turismo e, bem assim, aqueles que digam respeito ao seu funcionamento”.  

Conforme Silveira, Paixão e Cobos (2006), apesar de a primeira política 

nacional de turismo ter sido lançada em 1966, ano em que Jorge Amado atualiza a 12ª 

edição de Bahia de Todos os Santos, a criação da Embratur e do Conselho Nacional de 

Turismo (CNTur), sediados no Rio de Janeiro, tornavam  a cidade a porta de entrada 

na recepção de turistas estrangeiros, mas já havia no cenário nacional outras políticas 

federais que influenciaram diretamente o turismo. Um exemplo que se tem dessas 

ações em prol dessa atividade foi a extinta Companhia Brasileira de Turismo 
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(COMBRATUR), criada em 1958, no governo de Juscelino Kubitschek e substituída, 

em 1962, pela Divisão de Turismo e Certames do Ministério da Indústria e do 

Comércio (SOLHA, 2002). 

Conforme Santos Filho (2005), há uma ligação entre a criação desse órgão no 

período do governo militar ditatorial e a imagem do Brasil que deveria estar em 

conformidade com os interesses do Estado.  Havia uma preocupação, no exterior, com 

o que era divulgado sobre o país. A Embratur tornava-se um instrumento capaz de 

frear ou camuflar a crise da sociedade em todos os seus setores político, social, 

turístico, etc.  

O tratamento centralizador dado ao turismo na vigência da ditadura militar, 

tinha a Embratur à frente do controle e da organização de suas atividades. Além desses 

objetivos, esse órgão governamental procurava reforçar um imaginário nacional 

específico:  

A “contra-propaganda”, feita e divulgada no governo militar, 

desencadeada pela Embratur para mudar e amenizar a fama de país 

governado à base de uma ditadura fascista, objetivava formatar a 

imagem da mulher brasileira, cobiçada pelos seus atributos estéticos 

como a bunda, os seios e pela facilidade em namorá-la, e mostrar as 

delícias do carnaval e os conhecidos biquínis fio dental. (SANTOS 

FILHO, 2005, p. 1). 

 

         Era uma imagem do Brasil como paraíso terreal afinada com os ideais do 

capitalismo de consumo. A partir de 1964, o governo ditatorial militar utilizou a 

propaganda voltada para o turismo para mascarar as atrocidades de uma política que 

utilizava a tortura e a repressão, quando não a eliminação física para calar seus 

opositores. A Embratur foi um desses órgãos que serviu como instrumento veiculador 

da propaganda oficial de um Brasil multirracial, hospitaleiro, pacífico e ordeiro para o 

mundo, já que o governo enfrentava sérias denúncias que precisavam ser contornadas. 

Para tanto, era preciso criar uma nova imagem para o Brasil, construída por meio da 

exploração de uma beleza erótica da mulher brasileira, atrelada à natureza exuberante, 

à diversidade cultural do povo e ao carnaval, a fim de camuflar o que acontecia no 

país. Criada em plena ditadura militar, a Embratur dava um tratamento de indústria ao 

turismo sob a égide da centralização, resultando na rigidez do controle e da 

organização de suas atividades (BECKER, 1999). Um dos destaques turísticos 

brasileiros até a década de 60 é a cidade do Rio de Janeiro, que aparece como o grande 

polo receptor do turismo nacional.  

Na Bahia, com a antiga  Empresa de Turismo da Bahia S.A, transformada, 
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posteriormente, na Bahiatursa, Salvador teve um aumento significativo de sua rede 

hoteleira e da veiculação de propagandas turísticas, durante a gestão de Vasconcelos 

Maia, superando, segundo Carvalho, as propagandas da EMBRATUR, tendo como 

foco, a partir desse período, o carnaval (CARVALHO, 2009, p. 67).  

Foi durante o regime militar iniciado em 1964, de acordo com Renato Ortiz 

(1988), que houve grande desenvolvimento do turismo, notadamente no Nordeste, 

onde a cidade do Salvador se configurou como uma das praças principais. 

Esse crescimento e destaque se comparado a outras capitais brasileiras se deve 

ao fato de sempre serem introduzidos novos elementos como a associação a um lugar 

paradisíaco, do descanso e da preguiça. Esse crescimento e destaque se comparado a 

outras capitais brasileiras se deve ao fato de sempre serem introduzidos novos 

elementos para fortalecimento desse imaginário acerca da Bahia. Quanto à criação 

desse imaginário e de fortalecimento dessa identidade baiana ligada à preguiça, 

ressalta Roberto Albergaria (s.d): 

São Paulo representa a civilidade, a discrição; a Bahia representa a 

exuberância, a cordialidade. Isso vai crescendo no imaginário 

paulista, essa imagem contrastiva vai se reforçando nos anos 60-70, 

quando Salvador se torna um balneário alternativo. A partir dos anos 

60, os "alternativos", os desbundados de SP, constituem a Bahia 

como balneário de desbunde. Todo mundo fazia vestibular para a 

vida adulta na Bahia, era o lugar do prazer, da contracultura, do 

alternativo, o que vai ser reforçado depois, quando a administração 

estatal investiu cada vez mais em turismo. (ALBERGARIA, s.d). 

 

Assim, para fortalecer o turismo local, os governantes da Bahia, a partir da 

segunda  metade da década de 60, valeram-se de estereótipos na criação do que passou 

a compor a “identidade baiana”, inventando um jeito de ser o jeito e o viver do povo 

baiano, que passa a habitar o imaginário coletivo, na busca por vender essa imagem,  

relacionando-a a cultura e servindo aos interesses do turismo. Assim como Vargas, os 

governos ditatoriais militares, durante os anos 60 e 70, utilizaram o turismo como 

forma de disfarçar a real situação de um Estado marcado pela política de violência e 

repressão, através da venda de uma imagem do país que seria um paraíso tropical, 

carnavalesco e exótico. O governo do general Emílio Garrastazu Médici (1969-1974) 

foi marcado pela violência, pela censura à liberdade e dura repressão de uma política 

de base autoritária, ditatorial e militar. Em relação à área econômica, ocorreu um 

notório crescimento que ficou conhecido como o “milagre brasileiro”, pois o governo 

estava recebendo muitos investimentos estrangeiros, e o turismo era visto como uma 

atividade econômica altamente lucrativa, que ajudaria o país a se desenvolver no 
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futuro.  Contudo, o turismo interno ainda não tinha alcançado os setores mais 

populares da sociedade, conforme afirma Solha (2002, p. 134): “O ritmo do 

desenvolvimento do setor ainda era lento e muitos dos empreendimentos e das 

experiências na área eram amadores, caracterizados pela improvisação e pelo 

autodidatismo”. 

 A percepção dos governantes baianos acerca da necessidade de os 

investimentos na promoção do turismo dialogarem também com uma identidade local, 

durante esse momento de modernização pelo qual passava a cidade de Salvador, vai 

ganhando força em cada gestão e entra como política oficial dos Governos do Estado 

da Bahia, em fins da década de 60, em intensa parceria com os governos militares. 

Essa importância dada ao turismo como atividade econômica aparece com mais 

notoriedade nas gestões de Luís Viana Filho (1967- 1971), Antônio Carlos Magalhães 

(ACM), nas gestões de (1971-75) (1979-1983) e de Roberto Santos (1975-1979). 

Durante o governo de Luís Viana, ACM era prefeito da capital baiana e consolidava as 

políticas de modernização já voltadas para o discurso reiterado da baianidade que 

tomava como fonte a  literatura amadiana. 

O Brasil dá um salto quanto à busca por investimentos em turismo nessa 

década com o Decreto-lei nº 1.191, de 27 de outubro de 1971, de Emílio Garrastazu 

Médici, que criou o Fundo Geral do Turismo – FUNGETUR, servindo para consolidar 

essa atividade que viria a tomar grandes proporções nos anos seguintes, já que o 

governo procurou incentivos fiscais para desenvolvê-la possibilitada pelo “milagre 

brasileiro”, o que levou a investimentos em infraestrutura e consequentes 

transformações na sociedade brasileira. Além disso, as intensas propagandas de 

marketing impulsionavam a classe média a uma cultura de consumo e a buscar o 

turismo nacional. 

Nesse mesmo período, na Bahia, houve a primeira gestão de Antônio Carlos 

Magalhães (1971- 1975) como governador do Estado. Uma de suas medidas foi 

aglutinar as empresas estaduais de turismo a Bahiatursa, a Emtur (Empreendimentos 

Turísticos da Bahia) e Conbahia (Bahia Convenções S.A), que ficaram sob a 

presidência de Paulo Gaudenzi, a fim de planejar e implantar um plano mercadológico 

para a promoção do turismo, atraindo investimentos que permitiriam o 

desenvolvimento sócio-econômico. Esse projeto de expansão da atividade turística 

iniciada em seu governo vai colocar Salvador como polo hegemônico do turismo 

estadual, como afirma Lúcia Queiroz, tendo como objetivos para essa política: “[...] 
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incrementar o fluxo turístico; aumentar o tempo médio de permanência do turista, 

ampliar o espaço turístico do Estado; reduzir a sazonalidade turística e preservar e 

valorizar o patrimônio turístico da Bahia” (BAHIA 1987 apud QUEIROZ, 2002, p. 

126). Esses objetivos estavam de acordo com as diretrizes para o turismo brasileiro 

estabelecidas pela Política Nacional de Turismo da Embratur. Os governos da Bahia 

durante a ditadura militar procuraram desenvolver a atividade turística como uma 

possibilidade de desenvolver economicamente o estado, o turismo interno e estimular 

o turismo estrangeiro para o Brasil.  

Antônio Carlos Magalhães inicia o seu primeiro mandato como governador 

com o apoio dos militares e dá continuidade ao planejamento de modernizar a Bahia, 

já iniciado quando era prefeito da cidade do Salvador, mas que começa a ser 

desenvolvida na gestão de Juracy Magalhães. Segundo Ferreira e Dantas (2013), ACM 

consegue assim angariar mais recursos para o estado, o que deu início a um intenso 

processo de industrialização, tendo o turismo como proposta atrelada, pensamento 

bastante alinhado com os moldes militares de desenvolvimento, que compreendiam a 

industrialização como principal foco e demais atividades setoriais, como o turismo, 

alavancadas de modo secundário (FERREIRA; DANTAS, 2013, p. 9).  

Ainda segundo Ferreira e Dantas (2013), a consolidação de Salvador enquanto 

importante destino turístico no Brasil advém deste cenário político, obtendo seu 

primeiro boom turístico em meados ou final da década de 1970, quando termina o 

primeiro mandato de governador de ACM. Para os autores, tal quadro foi possível pelo 

fato de o governo ter tomado várias medidas para o crescimento econômico do estado 

como um todo, tais como o desenvolvimento do Centro Industrial de Aratu, do Porto 

de Aratu, do Pólo Petroquímico, de importantes obras urbanas como a Avenida 

Paralela, do Centro Administrativo da Bahia e da Central de Abastecimento, a Ceasa 

(FERREIRA; DANTAS, 2013, p. 10).  

Conforme Fernanda Reis, foi o bom relacionamento de ACM criado com a 

política do Estado Maior, que favoreceu o apoio do governo Médici a sua gestão, 

permitindo ao estado da Bahia angariar 47% de todo o repasse fiscal federativo 

destinado a todo o Nordeste (REIS, 2010, p. 59). 

Roberto Santos sucede ACM entre os anos de 1975-1979. O primeiro é 

nomeado para governador por Geisel e o segundo para presidente da Eletrobrás, 

iniciativas que fortalecem a influência do carlismo no estado, alcançando também 

níveis nacionais. É nesse momento que a Bahia recebe várias indústrias decorrentes 
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das parcerias com o capital nacional e estrangeiro. Essa modernização impulsionou o 

desenvolvimento já em andamento de diversos setores da sociedade baiana: serviços, 

indústria, turismo, urbanismo e cultura. Conforme Ferreira e Dantas (2013, p. 12), no 

governo de Roberto Santos, Salvador vivencia, no final da década, o primeiro 

momento de grande procura turística pela cidade, e um investimento deste governo 

que mereceu destaque foi a construção do Centro de Convenções da Bahia.  

A consolidação desse processo de industrialização do Estado da Bahia 

beneficiou o desenvolvimento do turismo em Salvador.  A vinda das indústrias 

provocou as obras de urbanização da cidade, o surgimento de uma nova classe social 

consumidora de produtos e do próprio turismo e a ampliação de outros setores, como a 

hotelaria, e a divulgação de outras cidades do estado como destinos turísticos. 

O panorama da década de 70 é de extrema relevância para entender as tramas 

que circundam a atualização da vigésima sétima edição de Bahia de Todos os Santos, 

de 1977. Essa edição mescla elementos literários aos elementos histórico-culturais que 

estavam em cena naquele momento e que permitiram construir  e cristalizar uma face 

para Salvador, de fixar uma mentalidade turística em termos de religiosidade, cultura, 

costumes e de um jeito “singular” do povo baiano ligados à cultura de matriz africana, 

para a construção da baianidade.  Esse discurso serviu de base para o projeto de 

construção da Bahia turística e envolve motivações políticas, como veremos a seguir. 

Esta suposição surge a partir do momento que a obra passa por um processo de 

atualização dos seus textos verbal e visual a partir do ano de 1976, no ano seguinte em 

que acontece um importante evento de turismo (Congresso da Asta), tendo a 

participação das principais agências de turismo do mundo. A obra é relançada em 

1977, quando as políticas de incentivo ao crescimento do turismo baiano ganham força 

e começam a atrair para Salvador um grande número de visitantes.  

É no ensejo das transformações ocorridas naquele contexto histórico-cultural 

que a obra foi revisada no tocante ao texto verbal, como também em relação aos 

desenhos que compõem a obra, pois há uma mudança de perspectiva em torno da 

imagem da Bahia que vai estar expressa tanto na narrativa de Jorge Amado quanto nas 

ilustrações de Carlos Bastos, criadas especialmente para essa edição atualizada, pois já 

estavam lançadas as bases da baianidade. Por isso atualizar a imagem da velha cidade 

da Bahia, da edição de 1945, era tão importante, vistas as transformações econômicas, 

sociais, culturais e políticas pelas quais a cidade do Salvador passava e a mudança de 

discurso para tornar a Bahia mais atraente em termos turísticos. 
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O momento de reescrita e atualização do guia coincide com esse contexto 

sociocultural baiano e brasileiro da ditadura militar, que tinha por dirigente à época, o 

general Ernesto Geisel (1974-1979), presidente de um país que precisava tornar-se um 

polo de atração turística e, por extensão, os seus estados e municípios também teriam 

que se adequar a esse plano político.  

Na década de 70, dois documentos corroboram com os objetivos 

governamentais de atingir o desenvolvimento do turismo voltado para um público 

internacional. O Decreto-Lei nº 1.485 de 25 de outubro de 1976 “[...] Inclui estímulos 

fiscais ao turismo estrangeiro no país” (BRASIL, 1976), já o Decreto-Lei nº 1.587 de 

19 de dezembro de 1977, assinado por Geisel, “[...]institui, nas condições que 

especifica, estímulos fiscais destinados as empresas nacionais prestadoras de serviços 

a turistas estrangeiros no país”. (BRASIL, 1977).  

 Na Bahia, o segundo mandato de ACM também tinha em comum com o 

governo ditatorial militar, comandado pelo General Geisel, a preocupação com a 

expansão do turismo e com a criação de projetos para investimento na modernização 

do setor. É nesse contexto social que a fixação do polo turístico baiano se dá de forma 

efetiva, proveniente dos interesses do governo estadual, das agências de turismo e de 

grupos internacionais. 

 Diversos segmentos da intelectualidade participaram do crescimento dessa 

atividade econômica, na Bahia, e ajudaram na construção de uma mentalidade turística 

para a capital. Podemos destacar intelectuais, artistas plásticos, escritores, poetas, 

músicos, cantores que estiveram engajados nessa causa, valendo-se, para tanto, do 

discurso da baianidade, dentre eles, Jorge Amado e Carlos Bastos, que estiveram 

envolvidos nas propostas de criação do polo turístico de Salvador.  Segundo Anselmo 

Carvalho, o processo de implantação da atividade turística na Bahia, principalmente a 

partir da década de 1970, foi palco de muitos debates e não foi consensual 

(CARVALHO, 2013, p. 77). São embates em torno da posse do discurso, da defesa de 

uma cultura marcadamente branca, do patrimonialismo de uma elite conservadora que 

já entrava em conflito na disputa pela guarda e projeção de uma identidade baiana 

elitista desde as primeiras décadas do século XX.   

 Contudo, o imaginário da baianidade também foi forjado, projetado e  

entendido como um jeito específico da cultura do povo baiano, que o diferencia dos 

demais brasileiros, sendo, portanto, ferramenta discursiva da política local, na década 

de 70, tornando-se jargão político em discursos de cunho fortemente tradicional e 
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essencialista, bem como a cultura afro-baiana que foi apropriada por essas estratégias 

políticas e se tornou material de espetáculo para as agências de marketing e de outros 

setores hegemônicos, para afirmar a identidade baiana, alicerçada numa vertente mais 

tradicional, bem como de aspectos populares da cultura do povo negro-mestiço, antes 

esquecido pelas elites dirigentes do estado. 

Uma identidade só se forja em contraposição a outra. Então os diversos agentes 

sociais disseminaram essas imagens e deram uma face à Bahia, singularizando-a em 

termos de cultura, povo e identidade, para contrapô-la a outras identidades. Era preciso 

firmar essa relação de alteridade para erguer a indústria do turismo, oferecendo 

elementos diferenciados, únicos, por isso a utilização da cultura negra. Com isso, 

percebe-se que a legitimação se dá por ordem cultural que tem muito de ficção, de 

construção e de compromisso ideológico. Era preciso criar as tradições, inventar ou 

aceitar uma outra  Bahia, para o crescimento do turismo.   

 Esta memória, este imaginário tem um forte peso político e ideológico e está 

gravada, de certa maneira, no texto verbal e nas imagens da obra Bahia de Todos os 

Santos. É por meio desses mecanismos que retêm informações que se articulam a 

realidade e a identidade para organizar os sentidos.  Essa disputa pelo discurso, pela 

narrativa, vai envolver a administração de significados, uma vez que a memória é um 

instrumento de poder, de construção da identidade. 

          Essa ideia de Bahia mais popular ligada a símbolos representativos afro-baianos 

vai servir de fomento ao turismo no estado, a partir dos anos 70, com a narrativa de 

aspectos que seriam característicos do povo baiano, reforçando e criando novos 

discursos para esse imaginário. Essa construção serviu de modelo para dar face à 

atividade turística afastando-se da imagem de uma Bahia unicamente histórica. 

Jorge Amado, assim, tornou-se um dos grandes construtores de uma imagem 

para a Bahia, dada a forma como foi pensada e projetada pelo escritor, que inventou 

uma significação para o lugar, divulgando para os seus leitores e, consequentemente, 

culminando em sua contribuição para incentivar o desenvolvimento dessa atividade.  

 A fala de Paulo Gaudenzi, secretário de Turismo da Bahia na década de 70, o 

grande articulador da mentalidade turística baiana na política local, confirma a sua 

estratégia para pensar a atividade no estado, baseando-se, sobretudo, em características 

que seriam singulares a terra e ao povo, a partir dos discursos que já tinham sido 

construídos: “[...] os encantos da Bahia, sempre louvados pelos artistas, filhos da terra 
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ou não, ajudaram a enraizar nos brasileiros um apelo aos mistérios, dengos e feitiços 

da Bahia, incluindo seu povo” (GAUDENZI, 1999, p. 135). 

A Bahia negra e mestiça, do discurso da baianidade, era uma nova proposta 

dentro das opções de turismo nacional, com todo um discurso de valorização das 

tradições, da cultura e religiosidade sincrética, com destaque para o candomblé, 

religião de matriz africana. Isso singularizava a Bahia e a diferenciava dos grandes 

polos nacionais São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, representante do Brasil a nível 

internacional. 

Em Bahia de Todos os Santos, edição de 1977, Amado divulga uma Bahia de 

cultura e identidade híbrida negro-mestiça para o Brasil e para o mundo, já que a obra 

tinha amplitude de circulação, abarcando um público leitor de diferentes lugares. Essa 

baianidade lançada é uma vitrine que se constitui na obra de Jorge Amado, mas 

também é uma imagem problemática: a ideia da Bahia como lugar de festa 

permanente, lugar da diversão e não do trabalho, ajuda a formar um conjunto 

inesgotável de estereótipos. É, sobretudo, a construção de uma ideia que circulou o 

mundo todo, a baianidade, a dita identidade baiana, é a forma como os baianos são 

vistos. 

 Desde a edição de 1945, Amado apresenta a “Cidade da Bahia” por meio de 

uma proposta que alia o turismo ao patrimônio histórico, mas já começa a trabalhar a 

ideia de uma cultura local atrelada a uma vertente afro-baiana, mas não de forma tão 

expressiva. Na edição de 1977, essa proposta turística de uma Bahia negra e sincrética  

fica ainda mais evidente, pois a propaganda de um viver tipicamente baiano, da 

valorização das riquezas natural, patrimonial, artística da cidade do Salvador, será 

atrelada, principalmente, a outros traços culturais como o sincretismo religioso,  o 

candomblé, a cultura negra. São essas referenciais culturais que vão firmar esse 

imaginário e construir uma nova identidade turística para a capital baiana e sua gente. 

 A construção de enredos, tendo como foco principal a diversidade e os 

exotismos que envolvem a criação da identidade afro-baiana, vai fortalecer esse 

imaginário e, consequentemente, atrair visitantes brasileiros e estrangeiros. Em relação 

a Amado, podemos dizer que ele foi um dos grandes próceres desse movimento, já que 

conseguia atrair para a Bahia os leitores de seus romances e, em relação ao seu guia, 

este se destaca ante os demais, por conta do poder de circulação da sua obra. Outros 

guias foram contemporâneos ao Bahia de Todos o Santos, mas não com o mesmo 
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alcance de divulgação e de recepção do público, são eles: Breviário da Bahia15 (1945), 

de Afrânio Peixoto, Bê-á-bá da Bahia (1951), de José Valladares, Imagens da Terra e 

do Povo (1951), de Odorico Tavares, Bahia Cidade Feitiço (1957), de Carlos Torres, 

Festas populares da Bahia (1957), de Jayme de Faria Góes. 

 As revisões de Bahia de Todos os Santos ao longo do tempo culminaram na 

edição de 1977, transformada em seu discurso verbal e visual, apontando também para 

a ligação do livro com o contexto sócio-histórico. É um meio de se pensar como uma 

obra é capaz de produzir diálogos, interferências públicas, assim como o discurso 

cultural, filosófico, etc, já que foi revisada, por conta da efervescência cultural e 

midiática em torno da Bahia, da noção de baianidade que se reconfigura, e da 

implantação do projeto turístico no estado. 

Amado vivenciou e intensificou em seu guia esse sentimento que pairava sobre 

a consolidação dessa política de turismo, traçada em esfera nacional, fortalecendo uma 

imagem turística para a capital baiana, que ele começara a construir desde a década de 

40. A revisão de 1977 está intrinsecamente ligada ao momento em que ganha força a 

comercialização do turismo na Bahia pelo governo estadual e com a articulação de 

uma imagem para a cidade criada pelos artistas da terra, iniciativa que já vinha 

acontecendo desde o fim dos anos 60, na qual Jorge Amado estava inserido e dando as 

suas contribuições para a construção da imagem turística da cidade.  Esse movimento 

de empenho entre os intelectuais e os empresários baianos e o governo estadual vai 

transformar a Bahia em um importante polo turístico do país. 

O professor Cid Teixeira, guia turístico amador na década de 50, em entrevista 

concedida a Goli Guerreiro (2005), relata o envolvimento de artistas para 

soerguimento do turismo em Salvador: 

A mentalidade turística que se desenvolveu em Salvador nos anos 60 

foi muito inspirada por Caymmi e Jorge Amado. Esse negócio de 

colocar torso na cabeça e chamar mulheres que vendem acarajé de 

baiana é dos anos 60. A palavra pra nomeá-las até então era crioula. 

(GUERREIRO, 2005, p. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Apesar de não ser um guia de turismo, o livro traz em sua proposta uma homenagem à Bahia, bem 

como algo de sua memória e curiosidades.    



132  

2.4 A CRISTALIZAÇÃO DA IMAGEM DA BAHIA NA 27ª EDIÇÃO DE BAHIA 

DE TODOS OS SANTOS 

Um texto é capaz de criar um produto, reproduzir e divulgar uma cidade, uma 

sociedade, o povo que a forma, sua cultura e as identidades do lugar. A criação de um 

“texto identitário”, conceito desenvolvido pelo sociólogo Milton Moura (2001), sobre 

a Bahia e os baianos, é tomado para pensar a atualização da 27ª edição de Bahia de 

Todos os Santos: guia de ruas e mistérios (1977), de Jorge Amado. Este livro é 

importante para pensar essas questões, porque ele passa por uma significativa 

transformação em sua narrativa verbal, como também visual, com a substituição das 

ilustrações de Manuel Martins, presentes desde a primeira edição de 1945, para os 

desenhos de Carlos Bastos confeccionados especialmente para a edição de 1977, 

escolhida nesta seção.  

 O livro apresenta uma narrativa urbana sobre a cidade de Salvador e, como um 

texto citadino, representa esta sociedade, tentando reproduzir seu cotidiano e a 

identidade do seu povo, como é possível constatar na reiterada narrativa da baianidade. 

Segundo Moura (2001), a baianidade é um texto identitário que ganha autonomia e é 

repetido na medida em que seus cidadãos o assumem, bem como diletantes, 

jornalistas, artistas, escritores, as mídias, os viajantes, os políticos, os empresários, os 

publicitários, os turistas, os imigrantes, os comerciantes, etc. Isso se ocorre também 

através da literatura que dá um tom mágico às cidades, criando uma face específica 

desta, que passa a simbolizar a cultura, a identidade, o povo e o exótico. Sobre o texto 

construído sobre a Bahia, salienta Rubim (2000): 

[...]confluência de um conjunto variado de estrangeiros desgarrados 

e cultos como Pierre Verger, Caribé, Lina Bo Bardi, que, encantados 

com a cultura local, confeccionaram suas obras e reflexões e fazem 

os baianos atentar para uma riqueza que, muitas vezes, não parecia 

ter a dignidade de ser reconhecida como cultura. (RUBIM, 2000, p. 

76). 

 

  A Bahia não é só um território geográfico e cultural, mas é também um 

elemento importantíssimo para a construção do texto que gerou a baianidade através 

do trabalho de vários autores, que vai desde os textos artísticos da literatura, das artes 

visuais e da música, tendo como expoentes Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi, 

bem como os textos cinematográficos, televisivos, fotográficos e publicitários que 

tomam como referência esses textos basilares que construíram a imagem da Bahia. 

Nessa esteira estão também os textos que foram construídos por vários outros artistas e 
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compositores, a exemplo de Carmem Miranda e Ari Barroso que não são baianos, 

como também os frequentadores de ritos e festas do Candomblé, que tomam a Bahia 

como tema das músicas e dos videoclipes produzidos, como Vinícius de Moraes, Clara 

Nunes, etc, dando força a todo um movimento que deu moldura à imagem tão bem 

construída que nos chega até os dias de hoje, conforme elucida Moura (2001): 

É um texto construído, sim, posto que é texto, para isto concorrendo 

o trabalho de um sem número de artistas e escritores, como Jorge 

Amado e Dorival Caymmi, entre os nativos, e muitos outros, 

incluindo  alguns que muito pouco estiveram em Salvador, como 

Carmem Miranda e Ari Barroso. E construído também pelos 

diversos setores do empresariado do turismo e pelas elites que vêm 

ocupando o governo estadual e municipal quase ininterruptamente 

desde os anos sessenta, que souberam captar e re-elaborar o capital 

simbólico da baianidade na forma de uma propaganda que, ao 

mesmo tempo, apresenta a Bahia como sede da fruição tropical e 

moradia de um povo feliz. (MOURA, 2001, p. 9).      

 

Diante de todos esses nomes que ajudaram a construir um texto identitário e 

cultural para a Bahia, um se destaca – Jorge Amado –, e é este escritor, articulista e 

mediador cultural que nos interessa, principalmente a sua atuação no meio político, 

literário e artístico-cultural da Bahia da década de 70, o criador do discurso da 

baianidade, envolvido em fortalecer um imaginário para a cidade-estado, apoiando 

ações políticas e culturais para torná-la um polo turístico,  documentado na escrita de  

Bahia de Todos os Santos, demonstrando, portanto,  o seu envolvimento na criação de 

políticas de incentivo à cultura e ao turismo como foi discutido no subcapítulo 

anterior, quando Vasconcelos Maia esteve à frente da secretaria de cultura e turismo 

da Bahia, contando com o apoio e com as ideias do escritor para soerguimento de uma 

imagem para a Bahia. Além de criar narrativas lidas por milhões de pessoas que 

atravessaram o espaço do papel e passaram a habitar o imaginário e a fala de leitores e 

não leitores de suas obras, também suas histórias ganharam outros espaços de 

divulgação como o teatro, o rádio, no formato de radionovela, as telas da televisão e 

do cinema, pelas inúmeras parcerias já firmadas pelo escritor que recebeu lucros 

provindos de um intenso diálogo com a indústria cultural e com a divulgação 

proveniente de sua militância político-literária por conta da força da máquina 

socialista.  

 O escritor tinha uma postura performática e política, o que permitiu a 

divulgação desse viver e ser baiano no Brasil, como também no exterior, por conta de 

sua atuação política e literária na época da militância, mas que reverberou ainda 
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depois, a ponto de serem vias de propagação de seus livros, de sua ideologia e de 

divulgação e promoção de uma imagem cultural, religiosa e feminina da Bahia e do 

Brasil, como nenhum outro escritor conseguiu até então.  

O que se percebe é que com a explosão da baianidade na década de 70, parecia 

haver um consenso naquele contexto entre esses textos identitários que originaram e 

fixaram um imaginário sobre a Bahia, tomando alguns elementos da cultura baiana, 

historicamente excluídos como temática. Conforme Pinho (1998), estes textos vem da 

obra de Jorge Amado e o que ele chama de “guias de baianidade”, destacando o mais 

famoso deles: Bahia de Todos os Santos. Para o cientista social, esse conjunto de 

textos é a matriz simbólica para diversas outras representações que hoje se 

reproduzem. 

Hall (2007) desenvolve um conceito de identidade que ajuda a entender essa 

identidade baiana, porque essa concepção do estudioso não é essencialista, mas sim 

um conceito estratégico e posicional, como ele afirma, que aceita que as identidades 

não são nunca unificadas e que estão cada vez mais fragmentadas e fraturadas; que 

elas não são singulares, mas multiplamente construídas ao longo de discursos, práticas 

e posições que podem se cruzar ou ser antagônicas. Sendo assim, as identidades são 

sujeitas a uma historicização radical, estando constantemente em processo de mudança 

e transformação. Ainda segundo o autor, essas narrativas identitárias são discursos 

ficcionais que têm uma eficácia política, imaginária e simbólica: 

As identidades surgem da narrativização do eu, mas a natureza 

necessariamente ficcional desse processo não diminui, de forma 

alguma, sua eficácia discursiva, material ou política, mesmo que a 

sensação de pertencimento, ou seja, a “suturação à história” por 

meio da qual as identidades surgem, esteja, em parte, no imaginário 

(assim como no simbólico) e, portanto, sempre, em parte, construída 

na fantasia ou, ao menos, no interior de um campo fantasmático. 

(HALL, 2007, p.109). 

A década de 70 é importante para entender a atualização textual e ilustrativa do 

guia Bahia de Todos os Santos em 1976 e seu relançamento em 1977. Um livro que 

hibridiza realidade e ficção de maneira fantasiosa e fantasmática para singularizar a 

cidade/estado criando imagens identitárias simulacras. Há uma mudança nesse período 

que será pontual para redefinir a imagem da Bahia a ser comercializada no Brasil e no 

exterior. Jorge Amado está participando do governo baiano indiretamente no tocante 

às questões culturais, desde a gestão de Vasconcelos Maia, que estava à frente do setor 

de cultura e turismo, buscando definir uma imagem destas atividades que já começam 
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a ser pensadas de forma mais estratégica nesse momento. Mas é em 1975 que a 

definição do que seria marcante em termos de investimentos nesse binômio é 

sedimentada. A prefeitura municipal e o governo estadual convidam uma série de 

jornalistas, empresários da área de turismo, agentes de viagens para vir a Salvador, a 

fim de ver o que era mais importante a ser reconhecido como atrativo turístico, e é 

nessa virada que o sincretismo, a cultura afro-baiana vai chamar atenção dos franceses, 

canadenses e americanos para o desenvolvimento da cultura e da atividade turística.  

Segundo Benedito Veiga (2009) foi realizado no Rio de Janeiro, em 1975, o 45º 

Congresso Mundial da “American Society of Travel Agents” (ASTA), reunindo mais 

de 5 mil agentes de viagens, a maioria dos Estados Unidos e Canadá. O intuito era 

traçar um caminho para colocar o Brasil na rota internacional do turismo, uma fonte 

geradora de grandes lucros (VEIGA, 2009, p. 53). Essa vinda de empresários e agentes 

internacionais para o Brasil resultou em viagens pelo Rio de Janeiro e em Salvador. 

Segundo a notícia da revista Manchete, de Ateneia Feijó, “O Rio é uma festa”, 

de 10 de novembro de 1975, havia todo um investimento para que a cidade carioca se 

inserisse nesse lucrativo mercado do turismo, pois essa inserção era uma longa batalha 

brasileira – mercadológica, publicitária e diplomática, –, vinda desde os anos 40, no 

governo de Getúlio Vargas. A sua aprovação ante os outros países para sediar o 

Congresso da ASTA, agência que distribuía turistas para todo o mundo, era mostrar 

sua infraestrutura turística e atrair o maior número de agentes de viagem para o Brasil 

(REVISTA MANCHETE apud VEIGA, 2009, p.53-54). 

As informações desse congresso chegavam à Bahia, publicadas pelo Jornal da 

Bahia, de 4 de outubro, e noticiava que a ASTA classificava o  estado,  em termos de 

importância turística, em 4º lugar, atrás de Brasília, Manaus e Foz do Iguaçu. 

(REGINA COELI, 1975, p. 1 apud VEIGA, 2009, p.55). 

Em 7 de outubro, a Tribuna da Bahia noticia que a BAHIATURSA pede a 

Prefeitura Municipal de Salvador para “[...]arrumar a cidade para não chocar os 

agentes de viagem estadunidenses e canadenses da ASTA, que chegariam em visita. 

(NOTÍCIA DE REDAÇÃO, 1975, p. 2 apud VEIGA, 2009, p.56). Em resposta a essa 

preocupação do órgão de promoção do turismo baiano, o então prefeito da época, 

Jorge Hage, declara na reportagem do Jornal da Bahia, de 22 de outubro de 1975, que 

iria tomar algumas providências já previstas para a cidade como: recuperação da 

pavimentação, limpeza pública e iluminação de ruas e monumentos, mas não iria 

esconder a miséria ainda existente, nem expulsar os mendigos, nem ocultar os 
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barracos, como estava fazendo o Rio de Janeiro, ao utilizar cartazes para esconder a 

favela da Rocinha. Isso revela também, segundo Veiga (2009), um desconhecimento 

dos agentes de Turismo em relação à cidade de Salvador, e o grande interesse do Brasil 

para que o congresso da Asta fosse no Rio e que essa cidade se tornasse, cada vez 

mais, a imagem do país no exterior. 

           Do grupo de agentes de turismo que visitaram Salvador, a norte-americana 

Anita Doorish ressalta os elementos naturais da cidade e demonstrou conhecer alguns 

elementos da baianidade como publicou o Diário de Notícias, de 24 de outubro de 

1975: “Não existe nenhuma cidade, no mundo, que se compare a Salvador dentro do 

que apresenta de beleza natural e de místico. A cidade é um enigma”. Em relação à 

Ilha de Itaparica a qual visitou: “[...] um lugar paradisíaco e inesquecível só 

comparado com a ilha de Moorea, na Polinésia Francesa”. (NOTÍCIA DE REDAÇÃO, 

1975, p.3 apud VEIGA, 2009, p. 56). 

    Outra fala de destaque é a de Mrs. Toonsec, presidente da A & D World, no 

Jornal da Bahia, de 25 de outubro, que diz faltar mais publicidade para o Nordeste 

brasileiro, resultado da escassez de investimento consequente das diversidades 

nacionais existentes entre o sul, o centro do país, Rio e São Paulo, e o norte/nordeste 

que carece de infraestrutura. Além disso, Mrs. Toonsec afirmou que toda viagem pela 

América Latina deveria começar por Salvador, ressaltando que “[...] há muita 

diferença entre o turismo baiano e o carioca, no Rio é mais preparado, sofisticado, 

enquanto que em Salvador, sentimos que há mais alma, mais calor humano”. 

Perguntada se venderia Salvador como proposta turística a ser visitada, ela respondeu: 

“Sem dúvidas, porque acho esta cidade fantástica, porém ela precisa de mais projeção 

no exterior quanto às suas potencialidades turísticas. Salvador tem mais possibilidade 

que qualquer outra cidade brasileira, para ser vendida como atração turística”. 

 A Manchete circulou na sua edição de 10 de novembro de 1975, um 

suplemento especial em inglês, intitulado “Welcome ASTA to Brazil”, destacando o 

evento e apontando os principais atrativos turísticos brasileiros, dedicando uma parte 

especial à Bahia, pelo caráter híbrido da cultura, pelo seu espírito festivo, pelo seu 

aspecto paradisíaco envolto aos estereótipos da sensualidade e do exotismo e, em 

especial, aos elementos da cultura afro-baiana: “Bahia presentes em etemally green 

scenary of an eternal summer,of deep-blue coastal Waters –and  enchanting 
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“mulatas”16. It’s the land of “candomblé”, and a host of other exquisite folkloric 

presentations”17. E mais, os símbolos da cultura baiana são percebidos, seguem as 

considerações: Pelourinho – “The older part of Bahia is purê baroque”18, as “baianas” 

estilizadas – “beautiful baianas”19, a culinária – “Bahia’s delicious cousine”20,o 

candomblé – “Bahia’s ancient folkloric presentations”21, a capoeira – “choreografy and 

deadly combat”22,  as igrejas barrocas – “ Pure gold-leaf interior decorations of Bahia 

churches”23, o   Farol da Barra – “one of the favorites sites of Salvador”24, a Lagoa do 

Abaeté –  “Abaeté Lake, site of secret and mysterious religious rites”25, as praias, a 

paisagem –Bahia romantic, enchanting beaches are natural attractions”26, o Elevador  

Lacerda – “a familiar landmark and a point of reference for  visitors and 

newcomers”27, o carnival baiano –“Bahia carnival”28, a religiosidade – “And , 

uniquely, Salvador  boasts of its 365 churches – one for every day of the year”29.  E 

sobre o povo baiano: “Its a inhabitants are a people given to mysticism and 

superstitions” (NOTÍCIA DE REDAÇÃO, 1975, apud VEIGA, 2009, p. 74-75). Essas 

são algumas das considerações que aparecem na reportagem acerca da cidade do 

Salvador e seus elementos culturais. 

 As marcas da baianidade estão explícitas nos dizeres dos participantes 

americanos e canadenses da ASTA, que apontam as condições para que a Bahia seja 

vendida turisticamente e identificam seus elementos principais: a cultura negra, o 

misticismo, o candomblé, o sincretismo religioso e a culinária, também de 

descendência africana. A partir desse momento e dessas considerações, a cultura negra 

foi apropriada pelo governo, pelo mercado e pela publicidade, antes preteridas, 

reprimidas, excluídas da representação identitária baiana até então. 

 São esses elementos culturais que vão moldar a nova face do turismo baiano, 

                                                           
16 Tradução das expressões em inglês: ”Bahia apresenta cenário ambientalmente de um verão eterno, de 

águas azuis profundas e encantadoras mulatas”. 
17 “É a terra do "candomblé" e uma série de outras apresentações folclóricas requintadas”. 
18 “A parte mais antiga da Bahia é puramente barroca”  
19  “Belas baianas”. 
20  “Deliciosa culinária da Bahia’’. 
21 “Antigas apresentações folclóricas da Bahia”. 
22 “Coreografia e combate mortal”. 
23 “Decorações interiores de folha de ouro puro das igrejas da Bahia”. 
24  “Um dos lugares favoritos de Salvador”. 
25  “Lagoa do Abaeté, local de ritos religiosos secretos e misteriosos”. 
26  “Bahia romântica, praias encantadoras são atrações naturais”. 
27  “Um marco familiar e um ponto de referência para visitantes e recém-chegados”. 
28  “Carnaval da Bahia”. 
29  “E, excepcionalmente, Salvador se orgulha de suas 365 igrejas - uma para cada dia do ano”. 
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provocando uma mudança de perspectiva para conceber essa atividade econômica na 

Bahia. Se antes o patrimônio era a preocupação turística ante a modernização da 

cidade, os traços da cultura do povo negro-mestiço, historicamente relegados pela 

cultura branca  hegemônica, que dominou as representações em torno da cidade e da 

identidade local, serão repensados diante dos lucros que poderiam vir com a 

exploração dos elementos da cultura de herança africana e da capacidade cultural 

dessas representações que se tornaram  imagens representativas do turismo da Bahia e 

da noção baianidade –discurso identitário que também serviu aos interesses da 

atividade, após serem aprovadas pelos dirigentes da ASTA para ser o produto Bahia a 

ser vendido e consumido. 

Na edição de 45, Jorge Amado fala do patrimônio – bem simbólico que poderia 

ser representativo do turismo à época – e como ele estava degradado por causa da 

população; preocupa-se com a modernização e de como a parte mais antiga da cidade 

poderia ser modificada pelo progresso e de como estava sendo negligenciada pelos 

seus herdeiros. Por isso essa narrativa já não dá mais conta de representar a imagem 

cultural e turística que se queria para a Bahia de 1977, e Amado muda o texto de 

Bahia de Todos os Santos diante desse contexto histórico-cultural, sobretudo porque 

ele vai ter que falar de outra coisa, da cultura afro-baiana de forma mais acentuada e 

que estava se sobressaindo aos olhos dos estrangeiros e provocando a negociação com 

os poderes político e simbólico, que passam a legitimá-la após séculos de 

invisibilização e silenciamento, pois serviria, dali em diante, aos interesses das 

instituições hegemônicas de poder,  muito mais que o antigo conjunto arquitetônico 

colonial que é somado a essa nova imagem identitária e foi restaurado. Sendo assim, é 

dentro dessa perspectiva em torno da nova “ideia de Bahia” que se forma, que o 

escritor atualiza a imagem da cidade. 

Este é o período de sua vasta atuação no campo das políticas no âmbito cultural 

por conta das muitas relações travadas com políticos, amigos e artistas para a 

realização de seus projetos culturais e artísticos.  Por suas muitas influências e 

contatos, conseguia benesses para seus amigos, conhecidos e iniciantes no mundo das 

artes. 

Jorge Amado tem toda uma produção de literatura proletária de quando do seu 

engajamento político com o Partido Comunista, contudo, o seu afastamento da 

militância política direta e a sua aproximação e amizade, desconhecida por muitos com 

políticos de direita, principalmente a partir dos anos 60, com Antônio Carlos 
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Magalhães (ACM) e José Sarney, especialmente durante o regime militar, tornou a sua 

trajetória contraditória. O escritor tornou-se um dos apoiadores e mediadores culturais 

de ACM na década de 70, político atuante na ditadura militar no Estado da Bahia. Esta 

colaboração de profícuo diálogo com o governo estadual e federal lhe permitiu circular 

no Brasil e no exterior sem enfrentar problemas com perseguição e exílio, mesmo 

sendo ainda reconhecido como um escritor comunista por muitos, mas sem vínculos 

com o PC, pois firmava parcerias diversas e obtinha algumas vantagens por ter boas 

relações com políticos de diferentes vertentes ideológicas, o que lhe ajudou a 

desenvolver um tipo de negociação que o favoreceu dentro do regime, não passando 

pelo processo de censura às suas obras, por exemplo.  Sendo assim, contribuiu para 

um governo de defesa à ditadura, tendo muitas posturas ambíguas, ao mesmo tempo 

de crítica, mas também de contribuição aos defensores do regime e foi acusado pela 

crítica de ter se aproximado e se beneficiado da Ditadura Militar.  

Envolve-se também, na década de 70, com as políticas públicas culturais na 

Bahia, quando se iniciam a primeira leva de reformas para revitalização do Centro 

Histórico de Salvador – o Pelourinho –, tendo ACM como prefeito e depois como 

governador da cidade/estado, contribuindo para o projeto de restauração dessa área 

histórica da cidade que se estende até a década de 90, quando são finalizadas as obras 

de revitalização do sítio antigo. Em 1987, dois casarões tombados pelo Patrimônio 

Histórico foram doados para a criação da Fundação Casa de Jorge Amado, tendo 

recebido o apoio para o projeto do então presidente José Sarney, que discursou no dia 

da inauguração, e dos políticos e empresários locais. 

 É em Bahia de Todos os Santos (1977) que o escritor reconhece 

entusiasticamente os feitos do político em obras realizadas para preservar e modernizar 

ao mesmo tempo a Salvador dos anos 70.  

Ao voltar assombrou-me a transformação de Salvador: a execução 

de um plano urbanístico audacioso, rasgando avenidas, criando 

bairros, dando nova dimensão à cidade. É o inédito respeito à 

riqueza arquitetônica, histórica e artística que vinha sendo liquidada  

no correr do tempo. O político revelara-se administrador invulgar. 

Escrevi-lhe, então, um bilhete de felicitações: “Sou seu adversário 

político, mas não sou cego.” Há uma cidade de Salvador de antes da 

administração de Antônio Carlos, outra de depois. (AMADO, 1977, 

p. 271). 

Em Navegação de Cabotagem (1992), Amado conta que quando a prefeitura de 

Salvador passa para a administração de Clériston Andrade, e ACM assume o governo 

da Bahia, este convida o escritor para acompanhar as obras de construção do Centro 
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Administrativo e fazer parte do seu projeto de embelezamento artístico, bem como de 

outros espaços da cidade.  A proposta do governador tinha como objetivo marcar sua 

administração sob o signo da arte.  

 O escritor aceita o convite não só pelo valor artístico da iniciativa, tendo em 

vista que vê nisso uma boa oportunidade de trabalho tão escassa no meio artístico. 

Além disso, a verba para a realização do empreendimento dada aos artistas tinha como 

objetivo ser de fomento à cultura baiana. Para tanto, o escritor começa a pensar esse 

projeto e convida o pintor Jenner Augusto para fazer parte dele, intermediando com o 

então governador para que outros artistas plásticos participassem da obra. Chama o 

pintor baiano Carlos Bastos, residente no Rio de Janeiro, para que retorne à Bahia para 

realizar um mural no plenário da Assembleia Legislativa do Estado.  

Bastos reproduz no painel a procissão do Bom Jesus dos Navegantes e coloca, 

a pedido de ACM, intelectuais, artistas e políticos da sociedade baiana para compor a 

obra como personagens. Sendo assim, Jorge Amado seleciona várias personalidades, 

dentre elas o próprio governador e seu adversário político Zilteman Oliva, nome de 

destaque na vida cultural da cidade, para também compor o painel oficial, cuja escolha 

criou um atrito com o governante a ponto de ser necessária muita conversa para 

convencê-lo a aceitar o nome do oposicionista. Amado estrategicamente utiliza o 

argumento de que a recusa poderia prejudicar a imagem de ACM, passando a ser 

considerado autoritário, etc. 

 O painel da procissão ao Bom Jesus dos Navegantes foi reproduzido na 

ilustração de Carlos Bastos para Bahia de Todos os Santos. Dentre os ilustres da barca 

estão o escritor Jorge Amado e o político Antônio Carlos Magalhães, Maria Bethânia, 

Gal Costa, a Yalorixá Mãe Menininha do Gantois, reconhecida por sua paramentação, 

óculos e expressão facial, dentre outras que estão na barca maior. Na barca menor, do 

lado esquerdo, encontra-se o próprio desenhista Carlos Bastos, dentre outras 

personalidades baianas. 
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Figura 21: A procissão do Bom Jesus dos Navegantes 

 

 
Fonte: (AMADO, 1977,  p. 306-307) 

 

 

 Bastos  grava em seu desenho as personalidades políticas,  culturais e 

artísticas da cidade  que ajudaram na construção da imagem da Bahia através dos seus 

discursos em prol da baianidade. Além disso, sua composição vai representar a Baía de 

Todos os Santos na parte baixa da cidade, onde a festa em louvor e agradecimento ao 

Bom Jesus dos Navegantes e em devoção a Iemanjá acontece, bem como vai retratar 

outros  elementos simbólicos  como as igrejas e os casarões antigos em segundo plano, 

mais ao fundo e na parte superior da imagem, assim como o mar com suas muitas 

Iemanjás e banhistas e as barcas que conduzem o Bom Jesus dos Navegantes e as 

personalidades em meio ao povo. Do mar é possível visualizar a antiga cidade 

colonial. Em primeiro plano e sobrevoando a barca estão, da esquerda para a direita, 

orixás e santos que podemos reconhecer pela paramentação ritualística: o orixá Xangô, 

com sua coroa e os dois machados da justiça; Oxaguian, oxalá jovem, com o escudo e 

a espada, sincretizado com Jesus, o Bom Jesus dos Navegantes; Santo Antonio que 

leva Jesus no colo, no sincretismo com a igreja católica é o orixá Ogum;  a seguir 

Oxalá Oxulufã é uma qualidade de Oxalá mais velho e representa a sabedoria 

ancestral, com o seu instrumento, o opaxoró,  sincretizado com Jesus;  Omulu, o orixá 
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da cura e das doenças;  Ogum e sua espada;  Oxóssi com a sua capanga, chapéu e o 

eruquerê,  na mão esquerda, instrumento utilizado para afastar os espíritos  para o 

espaço sagrado. Percebemos nessa composição que os orixás Xangô e Oxóssi  são, 

respectivamente, o primeiro e o último que sobrevoam o céu, e são os orixás de Jorge 

Amado.  Mais abaixo dos santos e orixás da parte superior, ao redor da barca maior 

estão, do lado esquerdo: Oxalá velho com  o atori, a vara, o cajado, sincretizado com 

Bom Jesus dos Navegantes;  a orixá Yansã, com as mãos na cintura e batendo os pés e 

um anjo;  do lado direito e acima da barca está Oxóssi com seu outro instrumento, o 

ofá,o arco e a flecha;  ao seu lado está um anjo, identificado pelas asas. 

Em outra situação, Amado vai fazendo seus rearranjos e advoga junto a ACM a 

favor de Juarez Paraíso, artista plástico de esquerda, recentemente preso à época da 

ditadura militar, por ser considerado subversivo, para que também realizasse um 

trabalho para esse projeto orquestrado pelo escritor e pelo governador. Contudo, a sua 

militância política causava um impasse para aceitação do seu trabalho que foi 

engavetado primeiramente, e isso fez com que o romancista fizesse a intermediação do 

caso e conseguisse o aval do governador.  O pintor confecciona um painel para a 

Secretaria de Agricultura e dá a sua contribuição para o projeto. Em palavras de 

Amado para Bahia de Todos os Santos (1977), de quando ACM era governador do 

estado: 

 O administrador que dotou a Bahia de esgotos, estendeu os limites 

da cidade e a modernizou, soube respeitar e preservar o patrimônio 

herdado dos antepassados e o ampliou somando-lhe a criação dos 

artistas contemporâneos. Não contente, fez de Dorival Caymmi 

comendador do povo. Eis por que escrevi dois bilhetes de 

felicitações a Antônio Carlos Magalhães, apesar de ser seu 

adversário político mas sendo seu velho companheiro no amor à 

cidade de Salvador da Bahia de Todos os Santos. (AMADO, 1977, 

p. 272). 

ACM era a expressão da baianidade na política. A figura do governante como o 

patriarca que chefia a grande família baiana foi um ícone da baianidade desde o final 

da década de sessenta, mantendo o controle hegemônico do governo local e estadual, 

tendo Paulo Gaudenzi como o grande mentor do produto Bahia como prioridade do 

governo do estado, a partir de 1968, quando a Bahiatursa é criada. Jorge Amado que 

fazia parte da elite artística e cultural que produzia e reproduzia o discurso identitário 

para a Bahia, aproximava-se dessas instâncias do poder e se beneficiava, como tantos 

outros. É a lógica política do patriarcado. Durante o Regime Militar iniciado em 1964, 

o discurso e as atitudes de Amado se aproximaram, em alguns momentos, do 
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identificado com o discurso governamental, tanto no nível político como no plano 

cultural. Para Foucault (2006), é preciso mostrar como os discursos se formam, para 

responder a que necessidades, como se modificaram e se deslocaram.  

 A obra de Amado veio contribuir grandemente para a exaltação da baianidade 

feliz, com o cantar de uma festa cotidiana em que vivem a cidade e seus habitantes, 

mas também fortalecida em termos de investimento político pelos governos municipal 

e estadual.  O guia Bahia de Todos os Santos é a expressão máxima desse 

investimento artístico, literário e ideológico do escritor que esteve a todo tempo no 

meio desse projeto de soerguimento da imagem do turismo cultural e identitário, 

alicerçado na baianidade. Com ele, outros tantos músicos, no rádio e na televisão, 

artistas, compositores ajudaram a fortalecer o imaginário local. 

Em prol do desenvolvimento da baianidade do turismo e dos ganhos advindos 

com ela, Jorge Amado concilia tudo, o cultural, o religioso, o político, para que sua 

obra e a imagem de Salvador se expandam ainda mais, com o discurso de que na 

Cidade da Bahia é um lugar onde todos podem viver felizes. Esse texto sobre a cidade 

passa a ser construído de forma profícua desde os anos sessenta, mas expandiu-se e 

intensificou-se com a participação de vários construtores, florescendo de forma 

decisiva, a partir dos anos 70, mas precisamente na sua segunda metade, a ponto de 

esse discurso valer até os dias de hoje. Ao mesmo tempo em que o escritor fala da 

miséria alastrada pela Bahia que mancha a sua beleza, elogia, desconstruindo assim 

seu clamor contra a miséria e a desigualdade, que também são suprimidas quando a 

sensualidade, as belezas, o pitoresco, o exótico ganham a cena. Em suma, para que a 

baianidade e o turismo se fortaleçam, se realizem, é preciso esquecer a questão 

política, a pobreza, a desigualdade, não cabe nesse discurso as mazelas sociais.  

O povo é mais forte do que a miséria. Impávido, resiste às 

provações, vence as dificuldades. De tão difícil e cruel, a vida parece 

impossível e no entanto o povo vive, luta, ri, não se entrega. Faz suas 

festas, dança suas danças, canta suas canções, solta sua livre 

gargalhada, jamais vencido. Mesmo o trabalho mais árduo, como a 

pesca de xaréu, vira festa. 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. Guardam todas elas nossa marca original de 

miscigenação, de nossa civilização mestiça. (AMADO, 1977, p. 15).  

 

  Até as décadas de 60 e 70, mais precisamente neste decênio, as elites baianas 

resistiam a querer aceitar a face da formação étnica e cultural negra da cidade do 

Salvador e, por extensão, da Bahia, como imagem legítima do Estado, que é 



144  

confundido com a cidade por quem é de outros estados brasileiros e de outros países. 

Os negros ainda eram vistos como elemento que ajudou na construção do país apenas, 

representativo do trabalho. A Bahia ainda queria se pensar com uma identidade 

eminentemente branca e patrimonialista, embora Jorge Amado já falasse dessa 

identidade negra em Jubiabá, com o “imperador negro”, bem como Manuel Quirino e 

Edson Carneiro. A partir dos anos setenta, a cultura negra antes relegada pelos setores 

governamentais, do ramo do turismo e empresariais, torna-se a grande componente da 

baianidade, uma mercadoria, moeda política atrelada à democracia racial, à felicidade 

generalizada e à preguiça dos baianos (BRANDÃO, 1994). 

A identidade negra vira espetáculo para a mídia e para o mercado que a toma 

como conteúdo da baianidade, vista e vendida como uma cultura peculiar e exótica 

propícia ao mercado do turismo, cada vez mais capitalizada pelos agentes empresariais 

e pelos órgãos governamentais, pois “[...] a ideia de baianidade “migra” de certas 

ambiências intelectualizadas nativas para o governo do Estado para nutrir a indústria 

do turismo” (PINTO, 2000, p. 7). A edição do guia de 77 apresenta a Bahia 

contemporânea atravessada por relações e forças hegemônicas regidas pelo 

capitalismo, pela multiplicidade de informações e discursos que foram utilizados no 

âmbito governamental. 

A mercantilização da cultura negra em meio às estratégias da política, mídias e 

da indústria cultural vai redesenhar a identidade baiana, por conta de interesses 

hegemônicos que irão manipular esses símbolos. Para Bauman (2005, p. 17), “[...] 

tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” e a “identidade” não têm solidez de 

uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e revogáveis 

[...]”. Nesse sentido, a construção das identidades sociais aponta que não há fixidez 

diante de práticas sociais discursivas que irão solidificá-las mediante uma concepção 

hegemônica de identidade, geralmente forjada pelo poder de grupos que negociam as 

identidades no mercado da cultura. De tal modo, os grupos culturais historicamente 

excluídos ganham a cena e modificam a identidade cultural provocando negociações. 

Para essa discussão, as considerações de Bhabha são pertinentes:  

Com a palavra negociação, tento chamar a atenção para a estrutura 

de interação que embasa os movimentos políticos que tentam 

articular elementos antagônicos e oposicionais sem a racionalidade 

redentora da superação dialética ou da transcendência. (BHABHA, 

2001, p. 52).  

Sendo assim, percebe-se que as negociações condicionam a cultura que é 
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negociada, construída, dando sentido às identidades e diferenças, dentro de um 

contexto cultural específico que articula essas oposições antes irreconciliáveis: “[...] 

toda a nossa conduta e todas as nossas ações são moldadas, influenciadas e, desta 

forma, reguladas normativamente pelos significados culturais” (HALL, 1997, p. 41). 

O sentido da cultura é estabelecido no jogo das relações de poder, por isso é 

ambivalente, contraditória por moldar comportamentos, falas, discursos, lugares, mas 

também é capaz de desencadear processos de luta e resistência de grupos 

marginalizados.  

Para Foucault (2008), o discurso é um conjunto de pensamentos que se 

organiza através das relações de poder entre os indivíduos. São elas quem vão 

defender e legitimar o discurso, que é sempre atravessado por uma ideologia, fruto de 

um tempo, de um saber e de um poder específico. A sua preocupação é entender como 

essa prática de poder funciona no presente. Para tanto, o teórico chama a atenção para 

a necessidade de realizar uma retomada histórica para saber como um discurso foi e 

está legitimado por indivíduo (s) que participam do poder.  

Nesse jogo das relações de interesses, Foucault apresenta também o conceito 

de heterogeneidade para tratar da não neutralidade dos discursos, visto que estes não 

são comuns e despretensiosos (FOUCAULT, 2008), pois todos tem uma finalidade. 

Partindo ao encontro do discurso literário, podemos dizer que ele é, antes de tudo, um 

discurso político, de intervenção, pois é capaz de legitimar-se como uma verdade, que 

se estabelece no imaginário social, nos discursos, direcionando os indivíduos e 

garantindo sua hegemonia, a exemplo das narrativas de Jorge Amado acerca do que é a 

Bahia e os baianos. 

Sendo assim, é evidente que se evitou durante longo tempo reconhecer a 

cultura e o povo negro como parte constituinte da identidade baiana e brasileira. A 

Bahia das primeiras décadas do século XX se queria branca e achava-se diminuída, 

desrespeitada, desonrada por ser chamada de “terra do vatapá”, de a “velha mulata” 

que remetia a sua descendência africana, estigmatizada à época, passando a ser 

incorporada com a mudança de interesses, já nos anos 70, diante dos movimentos 

negros engajados politicamente que buscavam seu espaço para garantir que suas vozes 

fossem ouvidas, reivindicando maiores e melhores oportunidades sociais e econômicas 

e de reconhecimento de sua identidade cultural historicamente marginalizada, 

decorrente de estereótipos associados à herança de matriz africana, bem como da 

Literatura de Jorge Amado sempre disposta a tratar das questões da cultura afro-
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baiana. A cultura marginalizada passa a ser uma imagem representativa da terra, uma 

imagem predominantemente negra. Vê-se, dessa maneira, que a cultura é um 

instrumento de poder que pode ser reconfigurado, manipulado a depender dos sujeitos 

e dos objetivos envolvidos na negociação.  

A busca por um resgate e valorização dos elementos patrimonialísticos que 

demonstravam as glórias do passado e dos que revelavam a tradição da elite branca 

eram símbolos de uma identidade que já não se sustentava sozinha, tendo em vista que 

essa dissolução era indício de outros sujeitos culturais que irão reconfigurar essa 

identidade cultural, não mais firmada em referenciais europeus, mas que ainda estava 

invisibilizada.  

 A divulgação da imagem da Bahia estende-se aos blocos de carnaval, com o 

apoio da Bahiatursa, como também da música afrodescendente que além de promovê-

la, contribuiu para o processo de legitimação da Negritude, segundo Godi (1999), 

entretanto, não houve o resgate desse grupo extenso e marginalizado da subalternidade 

e da pobreza que marcam as relações entre opressores e oprimidos. A identidade de 

Salvador nomeada de baianidade é uma mercadoria de grande valor econômico para 

diversos setores dessa sociedade, para a realização do carnaval soteropolitano. É uma 

identidade que serve à negociação com o poder público, com os órgãos da cultura e do 

turismo, garantindo,  para os grupos envolvidos na expressividade da “baianidade”, 

um retorno. 

Se nos anos 30 a repressão aos blocos de negros era grande numa sociedade 

baiana/brasileira que queria embranquecer diante de uma  sociedade de maioria negra 

e mestiça, de quando a questão da diversidade racial era um problema para a Bahia e 

para o Brasil desde fins do século XIX, para muitos médicos, intelectuais, cientistas e 

políticos, que procuravam dar as mais diferentes soluções e interpretações para a 

formação do povo brasileiro, exaltando a raça branca em detrimento da negra, 

indígena e dos mestiços, a apresentação da teoria de Gilberto Freyre – um dos próceres 

desse movimento de reinterpretar  o país – via a mestiçagem, a mistura entre as raças, 

como a  saída para algo que estava instaurado e que era visto secularmente como um 

problema. Porém, a sua proposta de mestiçagem exaltava mais os valores culturais e 

fenotípicos brancos do que das demais etnias, destacando a “boa convivência”, a 

harmonia, o caráter benigno do imperialismo português e a interação sexual  dos 

brancos civilizadores com os demais povos, exclui da sua interpretação da formação 

brasileira, a imposição, a opressão e a violência sexual com as mulheres que resultou 
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na mestiçagem. O mito da democracia racial, das “três raças felizes”, esconde o 

racismo, a opressão racial tão presente na estrutura da sociedade brasileira, 

mascarando o seu reconhecimento e a necessidade de fazer cumprir ou criar leis de 

combate ao racismo, que retiram dos negros oportunidades de emprego, de acesso e 

permanência educacional e da política eleitoral. Contudo, a partir de fins da década de 

60 estas questões voltam à tona nos debates trazidos pelos movimentos organizados 

por grupos de negros, por um povo historicamente marginalizado no país.  

Na Bahia, a eclosão dos blocos afro, com destaque para o Ilê Aiyê, marca a 

consolidação da representação da Negritude no início dos anos setenta, estando 

associada à novidade, à rítmica, à beleza e ao prazer, bem como ao movimento de 

jovens negros nas paróquias católicas que colaboram para a formação de uma 

consciência negra, do fortalecimento e da valorização do estilo afro que se dava não só 

na música, mas no modo de vestir, de se pentear, adornar e de se ver (MOURA 2001). 

Isso se dava em meio à modernização da capital, da instalação de indústrias, do polo 

petroquímico e do turismo, do seu crescimento em decorrência das novas 

oportunidades de emprego, de uma cidade que recebia estrangeiros, migrantes e 

trabalhadores rurais, de busca por firmar uma estética da negritude, de divulgação de 

símbolos africanos, de uma auto-imagem negra. 

Em 1975, o primeiro cortejo do Ilê manifestou, diante de um público 

entre maravilhado e chocado, a força e a magnitude do que viria a 

ser chamado de cultura afro. A modernização da cidade, a partida de 

seu novo parque industrial, tinha gerado a dicção de sua raiz africana 

em linguagem moderna. Era o esplendor de um movimento espiral 

de crescimento da autoestima de uma infinidade de jovens 

afrodescendentes, que passou a ostentar não somente nos ensaios dos 

primeiros blocos afro, como na rua mesmo, o orgulho de ser negro, 

moderno e baiano. (MOURA, 2001, p. 211). 

 

Esses movimentos levaram ao aparecimento de outros grupos e blocos 

carnavalescos afros como o Malê de Balê (1978) e o Olodum (1979) surgido no 

Maciel-Pelourinho, com suas representações de negritude dentro de uma conjuntura 

ainda dominada pelo eurocentrismo e de práticas ambíguas do racismo, de quando o 

Centro Histórico estava degradado e não era o símbolo turístico da capital baiana. O 

afro vai se fortalecendo entre a face moderna e tradicional da cidade e dos seus 

habitantes, e esse texto identitário “[...] é capaz de impressionar setores da classe 

média, inclusive artistas, jornalistas e intelectuais, e se faz reconhecido como a 

identidade negra nessa encruzilhada de vetores compondo perfis” (MOURA, 2001, p. 

214). 
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É dentro dessa efervescência cultural e identitária no país e em Salvador que 

Bahia de Todos os Santos é atualizado e  vai dizer por que o carnaval baiano é singular 

se comparado aos demais carnavais do Brasil, resssaltando a diversidade da festa com 

os seus blocos, afoxés e trios elétricos numa clara referência ao famoso trio Tapajós e 

aos Filhos de Gandhy, ainda que a representação tenha elementos representativos de 

outros blocos como  veremos a seguir, tanto na narrativa quanto na ilustração de 

Carlos Bastos: 

 

O carnaval da Bahia é considerado hoje o melhor carnaval popular 

de todo o Brasil e dezenas e dezenas – mais de uma centena – de 

milhares de turistas deslocam-se de todo o país e até do estrangeiro 

para curtir a grande festa, que em Salvador é realmente uma festa do 

povo. [...].Quais são as coisas que o folião só encontra no carnaval 

da Bahia e em nenhum outro? Antes de tudo, os Trios Elétricos, que 

arrastam multidões, que dão caráter realmente popular ao nosso 

carnaval. Exclusivos da Bahia, também os afoxés, folia carnavalesca 

nascida nos candomblés: são os orixás brincando o carnaval. Alguns 

afoxés são de extrema beleza. No mais, os coidões, os blocos, as 

escolas de samba, os caretas, e a imensa animação do povo baiano. 

(AMADO, 1977, p. 135). 

 

Figura 22- Trio elétrico 

   

 
    Fonte: (AMADO, 1977, p. 135) 

 

Há em sua música altivez de rei negro, suor de trabalhador das 

docas e das fazendas, marca funda de terra plantada e de caatinga 

seca, perfume e agreste. [...] Cidadão livre, cidadão em permanente 

luta para que a dignidade e a liberdade sejam reais e não apenas 

esperança. Na frente do afoxé, Gilberto Gil comanda o baile e a 

batalha, com ele vêm os combatentes de Zumbi, no quilombo de 

Palmares. Ao mesmo tempo, seu riso é um riso de criança, puro, um 

riso de amor. (AMADO, 1977, p. 247). 
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Figura 23: Gil e o afoxé 

 

 Fonte: (AMADO, 1977, p. 247) 

 

O carnaval da Bahia, um dos ícones culturais da cidade do Salvador, é o palco 

de encenação da baianidade, descrito e apresentado à turista e defendido pelo escritor 

como o melhor do Brasil, por ter elementos culturais que nenhuma outra festa 

momesca possui, como o trio elétrico e a banda de músicos negros que fazem animam 

o folião, como é possível verificar na figura 4, no desenho de Carlos Bastos, bem 

como os seus blocos e afoxés, como os Filhos de Gandhy, presente na figura 22.  A 

narrativa ainda faz referência ao cantor e compositor baiano Gilberto Gil, pela sua 

importância na música brasileira e por seu envolvimento com o famoso afoxé Filhos 

de Gandhy, que é reconhecido através da alegoria do elefante – uma das marcas do 

bloco –, assim como os seus participantes, que estão vestidos com roupas brancas, 

tendo algumas filhas de santo paramentadas, conduzindo o estandarte que abriga no 

centro a boneca preta bordada, chamada de babalotim, de grande interesse e 

representatividade para os afoxés, além de um rei negro. Ainda nessa mesma imagem, 

Carlos Bastos traz os índios no mesmo desenho representativo dos blocos de carnaval, 

como é possível perceber na paramentação de dois participantes, representantes dos 

blocos indígenas também historicamente perseguidos no carnaval.   

O bloco afro Ilê Ayê surgiu num momento em que aconteciam movimentos de 

valorização da política e da estética da Negritude nos Estados Unidos, no Caribe, na 

África e no Brasil. A partir daí, veio a conscientização da estética negra que passa a 

se fazer presente em alguns espaços culturais dcidade. Com o incremento do turismo, 

há uma contribuição para essa mudança e abertura que se dá também pela habilidade 

e desenvoltura de jovens negros e no crescimento de sua autoestima, ratificando o 
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afro como vetor cultural e inserção na cidade e no Carnaval de Salvador (MOURA, 

2001). Nesse sentido, o afro ganhou espaço com a apresentação da beleza e da cultura 

negra, por conta do movimento de engajamento e de resistência cultural dos grupos 

negros, cujas lutas sociais marcam a cultura brasileira, como também pelo jogo de 

interesse dos grupos que detêm o poder, que detinham o controle ideológico e que 

viam nesse reconhecimento da face negra da cidade uma oportunidade de lucro nos 

circuitos mercantis da cultura e do turismo. 

A cultura do turismo vai se apropriar de todos esses elementos da identidade 

negra de ancestralidade africana para compor os ícones da baianidade e criar a imagem 

da Bahia, o que ocorrerá também na cena política. A área central e antiga da cidade 

continuou sendo o centro de referência cultural e política e  do carnaval, passando 

também a ser reconhecida como lócus da negritude: 

[...] um elemento novo no Pelourinho: um processo intenso de 

investimento simbólico dessa área por parte de grupos culturais 

negros. Veremos, então, como a crescente degradação física da área 

será acompanhada enorme e pujante movimento cultural, 

reafirmando o Pelourinho com uma espécie de território central 

numa rede de territórios negros nessa cidade tão negra que é 

Salvador. Isto coincidirá com a proliferação dos blocos 

carnavalescos de inspiração afro, dos quais o primeiro deles é o Ylê-

Ayê nos anos 70 (sem falar n’Os Filhos de Gandhi, criado  nos anos 

50, dentro, porém, de uma outra perspectiva, mais “integracionista”), 

seguidos pelo Olodum, criado em 79, pelo Araketu, de 80, ou pelo 

Muzenza, de 81. (GOMES; FERNANDES, 1995, p. 55).  

 

Esse movimento cultural negro cada vez mais se fortalecia em Salvador a partir 

da década de setenta e vai romper com a supremacia da cultura branca hegemônica, 

com o “purismo” que se conhecia em movimentos do gênero, na medida em que de 

um lado estava a produção desses grupos que valorizavam a tradição e, de outro, esses 

novos grupos que reinterpretam a tradição e adicionam novos elementos da cultura 

afro, que servirão como produto cultural que circulará no mercado de uma forma 

avassaladora, no ritmo acelerado da indústria cultural, tanto em nível nacional quanto 

internacional (GOMES; FERNANDES, 1995).  

 O Pelourinho tornou-se uma invenção, um espaço fictício, uma construção 

simbólica tomada pelos dirigentes políticos e pelo empresariado, pelos vários 

narradores desse espaço, dentre eles o escritor Jorge Amado, diante do contexto 

histórico-cultural que se apresentava e, consequentemente, a imagem da cidade foi 

mudando diante disso. De acordo com Lívio Sansone (1995), o Pelourinho mudou 

pelo menos quatro vezes ao longo de sua história e foi: 
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[...]centro do poder branco, por excelência, do pelourinho onde o 

escravo apanhava; centro da baixaria; centro da cultura negro-juvenil 

e, obviamente, centro de um certo tipo de Bahia em forma de 

Bahiatursa [...]. Essas imagens não são homogêneas, é claro. Nunca 

o  Pelourinho teve somente um desses sentidos e nunca vai ter. É 

mais fragmentado do que se pensa. Grande arquitetura, baixaria, 

negritude e grife podem, e talvez devem, coexistir. (SANSONE, 

1995, p. 59). 

Em suma, o que aconteceu em Salvador a partir dos anos setenta foi um 

processo de ressignificação cultural que serviria à economia da cidade, tanto a nível 

municipal quanto estadual. Atrelaram a sua vocação turística a afirmação da 

identidade negra, tomando-a e vendendo-a como mercadoria cultural, mas com o 

discurso de defesa dessa cultura, o que permitiu a apropriação dos símbolos afro-

baianos, até então relegados pelas autoridades políticas, pelos grupos capitalistas e 

pelas elites, para redesenhar uma imagem altamente lucrativa e poderosa para a 

primeira capital do Brasil. Essa mudança de paradigma terá um vínculo direto com as 

intervenções no Pelourinho, que começam desde essa época, como explicita Gomes e 

Fernandes: “Se, há 30 anos atrás se reivindicava um Pelourinho branco, 

paradigmatizado pela sinhazinha no balcão do sobrado, hoje a negritude do Pelourinho 

é um trunfo para o sucesso mercadológico da intervenção”. (GOMES; FERNANDES, 

1995, p. 54), sobretudo por uma vontade política de intervir no espaço histórico da 

cidade que começa de forma paulatina, com a expulsão dos moradores residentes, 

transformando o perfil social da área e vai se intensificando com o decorrer das 

décadas, até promover de forma ampla a recuperação física, mas não humana dos 

moradores do centro antigo, que são expulsos da área, para que seja vendida, nesse 

mesmo espaço, a cultura negra. 

O movimento cultural negro foi se firmando com o passar do tempo e deu ao 

Pelourinho significados culturais marcantes que ajudaram a moldar a cara do turismo 

baiano a partir de 70, de quando essa área era excluída e marginalizada em relação ao 

restante da cidade, contribuindo para a sua divulgação nacional e internacional e 

reestabelecido, principalmente, nos anos 90, resultado de alianças estratégicas e 

transitórias entre ele e o próprio Estado, conforme Gomes e Fernandes (2001).  

O Pelourinho foi eleito espaço simbólico das manifestações culturais da cidade, 

servindo aos interesses do turismo, que toma esta área histórica para a expansão do 

consumo cultural, isto é, da cultura como espetáculo: 

Tal escolha é demarcada em princípio, por duas vertentes. A 

primeira, mais antiga, relaciona-se com as políticas de intervenção 
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que tiveram como objetivo a recuperação e revitalização de centros 

históricos, programas mais diretamente vinculados ao 

desenvolvimento da indústria turística. A segunda, mais recente, 

emerge de uma grande presença cultural a partir de resgate de 

símbolos étnicos na afirmação da identidade negra, a qual envolve 

diretamente a grande maioria da população de Salvador. Quanto à 

primeira vertente, vale salientar que, a partir da década de 70, foram 

diversas e pontuais as intervenções processadas na área do 

Pelourinho, sem que, todavia, se conseguisse evitar a sua degradação 

física e social. (MAGNAVITA, 1995, p. 122). 

 

As intervenções pensadas desde a década de 50, mas executadas entre as 

décadas de 60 e 70, mais precisamente nesta última, tiveram como foco central o 

turismo para o desenvolvimento da economia baiana, que já vinha crescendo em 

outros setores, mas a mentalidade turística se solidificou a partir das declarações dos 

participantes do Congresso da Asta sobre Salvador. Foi perguntado a esses agentes de 

viagens o que mais chamava a atenção na cidade, em termos de atrativos culturais, e 

eles responderam que o que a singularizava em relação às demais era o candomblé, a 

cultura negra e o sincretismo religioso. Uma série de reportagens do Jornal À Tarde 

apresentadas anteriormente, por conta da repercussão do evento, demonstra que, a 

partir dessas declarações, a cultura negra ganha destaque e a imagem da Bahia muda 

diante da nova lógica vigente, a fim de utilizar o cultural para consolidar o imaginário 

específico do turismo. 

O contexto anterior a essa constatação se delineava da seguinte forma: a parte 

alta da cidade era ocupada pela cultura ocidental da elite branca, nos novos bairros 

modernos e salubres. Já  na parte antiga e degradada da cidade estavam os negros, 

mestiços pobres e pequenos comerciantes com a sua cultura popular. Eram duas 

Bahias que não se comunicavam. As duas vertentes culturais começam a se aproximar, 

a se atravessar a partir de 60, eram dois estilos de Bahia que existiam numa única 

cidade. Era por isso que Amado só falava do velho centro nas edições de Bahia de 

Todos os Santos anteriores a de 1977. Era o centro, o patrimônio histórico que lhe 

interessava e  que era defendido e todos achavam que esse conjunto arquitetônico 

secular ia fazer frente à Europa. Mas só com a vinda e as considerações de agentes de 

viagens e de jornalistas sobre Salvador que se consolidou uma mudança de perspectiva 

em termos culturais e o próprio movimento cultural desses grupos subalternizados vão 

reivindicar uma inserção social e cultural na cidade. A partir daí a cultura afro-baiana 

passa a ser vista de outra forma, com investimentos em festas, bailes, na criação de 

concurso para coroação da miss ébano, na abertura para os blocos-afro.  Então, há uma 
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mudança bastante significativa que vai provocar a atualização do antigo texto de Jorge 

Amado, escrito em 1945, pois ele já não dá mais conta do contexto histórico-cultural e 

da Bahia dos anos 70, não podendo mais permanecer. É necessário falar de outra 

Bahia, de outro povo, da mistura desse povo, de uma cultura notadamente popular, 

híbrida e negra.   

As duas cidades se completam, no entanto, e seria difícil explicar de 

qual das duas provém o mistério que envolve a Bahia. Porque o 

viajante o sente tanto na cidade baixa como na alta, pela manhã ou 

pela noite, no silêncio do cais ou nos ruídos das multidões na Baixa 

dos Sapateiros. Impossível explicar o mistério dessa cidade. É 

segredo que ninguém sabe, chega talvez do seu passado na sombra 

do forte velho sobre o mar, chega talvez de seu povo misturado e 

alegre, talvez do mar onde reina Ynaê, talvez da montanha coberta 

de verde e salpicada de casas. É certo que todos o sentem. Ele rola 

sobre a Bahia, é como um óleo a envolvê-la. Quando na noite 

solitária da cidade o ruído do baticum longínquo do candomblé 

coincidir com o encontro de um casal de mulatos que se dirige ao 

amor no cais, então o forasteiro se rende conta que está é uma cidade 

diferente, que nela existe algo que alvoroça os corações. [...] 

É uma cidade negra, mas é também uma cidade portuguesa. Por que 

explicá-la? Basta que a amemos como ela o merece. Com um amor 

que não tente esconder suas chagas tão à vista. Que não tente negar a 

existência dos bandos de Capitães da Areia, roubando e assaltando 

porque têm fome. A Bahia não precisa de benevolência. Precisa, 

sim, de compreensão e de apoio para que seu mistério se liberte da 

miséria, para que sua beleza não permaneça manchada de fome. 

Não é preciso explicá-la. Pois seu mistério é como um óleo que 

escorre do céu e do mar e nos envolve todo, corpo, alma e coração. 

(AMADO, 1977, p. 22).  

 

O espaço da Cidade Alta e da Cidade Baixa que dá conformidade à cidade-

personagem é encenado, a partir de seu cais, pelas ruas e ladeiras,  casarios antigos, 

mas também pela presença de elementos tidos como exóticos: negros, casal de mulatos 

sensual, o candomblé, os mistérios, o misticismo e o sincretismo religioso – elementos 

culturais utilizados para vender a cidade criada por Jorge Amado ao turismo, contudo 

são imagens que já existiam em Jubiabá.  

A palavra de ordem é o hibridismo, o sincretismo que vai interligar as culturas 

negra, branca e indígena, as religiões católica e candomblé, o povo, os ritmos musicais 

e a culinária, com destaque para os símbolos culturais de matriz africana. O hibridismo 

demarca essas relações interculturais contraditórias e que estão ligadas às relações de 

poder que estão em jogo. Para Canclini (1998), a cultura na contemporaneidade 

hibridiza e já não mais diferencia tradições de classes, etnias e nações, pois tudo que se 
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produz atualmente é abarcado pelo processo de globalização que faz circular os bens 

simbólicos.  

O mistério, a magia e o feitiço de conotação religiosa seriam inerentes à 

cidade, segundo a narrativa amadiana, passando a serem vendidos turisticamente pelos 

órgãos governamentais e empresários locais, tornando-se uma imagem real da cidade 

para leitores e visitantes que passam a associá-los às práticas religiosas negras e ao 

próprio cotidiano baiano. Trata-se também da positivação da identidade baiana, 

decorrente de um movimento mais consciente dos grupos subalternos e, de forma 

ambivalente, ao caráter de mercantilização dessa cultura, o seu crescente valor de 

troca, como marca do mundo globalizado e contemporâneo, de consumir o diferente, 

das relações cada vez mais complexas de forças entre grupos hegemônicos e 

subalternos, num processo intenso de inovação e/ou resistência, como bem podemos 

entender através da proposta e reflexão do guia de 1977: 

A força de vida dos negros foi mais forte do que o chicote e a água 

benta, conseguindo manter viva e permanente, em meio às incríveis 

condições da escravidão, uma face original, mesclando-a no correr do 

tempo às duas outras matrizes da nação brasileira, para dar como 

resultado a originalidade da cultura mestiça no Brasil, única no 

mundo. Tudo aqui se misturou, as línguas faladas na casa-grande, na 

senzala e na mata, os santos vindos da Península Ibérica, os orixás 

chegados da África, as iaras e os caboclos retirados da floresta e dos 

rios. Mulatos somos, Senhor do Bonfim e Oxalá sejam louvados, 

amém, axé. (AMADO, 1977, p. 34).  

 

Atrelada a isso, a política cultural tinha como premissa destacar um modo de 

viver baiano associado à capoeira, à culinária, à música, à dança, à sensualidade, à 

malandragem, a um conjunto de elementos culturais negros e de estereótipos 

associados à vertente afro somados ao patrimônio histórico-cultural. Daí, começa a ser 

construído todo o imaginário que remete à contribuição e ao reconhecimento da 

herança africana no cotidiano baiano, ainda que estejam envolvidos outros interesses e 

muitas negociações decorrente das relações de poder que perpassam as instituições 

numa sociedade.   
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3. OLHARES ENUNCIATIVOS SOBRE A CIDADE DA BAHIA 

3.1 DISCURSO, ESCRITA E MEMÓRIA 

A memória é essencialmente imagética e ela se ativa através de signos, das 

imagens de qualquer tipo, sejam elas escritas, visuais, olfativas, sonoras. A escrita é 

uma auxiliar da memória, uma temida forma de arquivo desde a era platônica, é um 

registro da fala, logo um simulacro.  Como imagem da memória, de acordo com 

António Damásio (2014), “[...]pode ser recuperada de uma forma imagética porque 

quando falamos de memória em relação à criatividade, a arte tem muito a ver com a 

capacidade de representar as memórias […].Essa capacidade de recuperar imagens e a 

possibilidade de manipular imagens são a fonte principal da execução criativa […]” 

(DAMÁSIO, 2014, s/p. ). 

O trabalho de Jorge Amado em parceira com os artistas plásticos Manuel 

Martins e Carlos Bastos será lido através da relação texto-imagem que reverte a matriz 

platônica com suas oposições que firmam a superioridade da palavra em direção à 

imagem.  Trata-se de um processo de reversão, de acordo com as reflexões de Deleuze 

e Derrida a partir de Nietzsche, pois eles defendem a subversão das hierarquias e os 

limites tênues entre os binarismos. De tal modo, percebemos que a articulação palavra 

e imagem em Bahia de Todos os Santos firmou uma narrativa altamente discursiva que 

contribuiu para a criação de uma imagem da Bahia, que está cristalizada na memória 

de brasileiros e estrangeiros. 

As imagens que foram criadas para a “cidade da Bahia” servem para pensar 

que uma cidade existe não apenas em sua materialização concreta. Ela se ergue 

também a partir de um jogo discursivo que a representa e a constitui dando-lhe 

sentido na sua relação humana vivente nesse espaço. A cidade precisa ser pensada 

tanto em sua estrutura física quanto na proposta de ser objeto de discurso, tendo em 

vista que se trata de uma construção simbólica que representa uma sociedade: 

As cidades desenvolvem uma linguagem mediante duas redes 

diferentes e sobrepostas: a física, que o visitante comum 

percorre até perder-se na sua multiplicidade e fragmentação, e 

a simbólica, que a ordena e interpreta, ainda que somente para 

aqueles espíritos afins, capazes de ler como significações o 

que não são nada mais que significantes sensíveis para os 

demais. (RAMA, 1985, p. 53). 

        A cidade é assim inventada em seu plano discursivo através das redes 
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simbólicas que também a formam. São criadas narrativas, dizeres para ela, que vão 

levar a projeção de uma memória e, consequentemente, de um sentido, de uma 

singularidade, de uma imagem discursiva que institui um imaginário, como afirma 

Armando Silva: 

O que faz uma cidade diferente da outra não é só a sua 

capacidade arquitetônica que ficou para trás após o modernismo 

unificador em avançada crise, mas os símbolos que os seus 

próprios habitantes constroem para representá-la. E os símbolos 

mudam as fantasias que uma coletividade elabora para fazer sua a 

urbanização de uma cidade. (SILVA, 2001, p. 26).  

Uma possibilidade de realizar uma leitura sobre a cidade do Salvador é a partir 

dos signos que a formam, os muitos dizeres explícitos nas narrativas verbais e visuais 

que constroem um imaginário para ela e direcionam um modo de enxergar e perceber 

a cidade. Segundo Renato Cordeiro Gomes (2009, p. 21), a “[...] cidade é, na verdade, 

uma máquina de narrar.”. O narrador é aquele que vai atuar na criação de imagens, de 

registros de memória para ela, numa tentativa de apreender a realidade, alimentando o 

imaginário por meio das diversas linguagens que a representam. 

A cidade é vista através do olhar de seus construtores que ultrapassam o seu 

aspecto concreto. Há diferentes formas de construí-la que perpassam pelo discurso 

simbólico que esconde e revela para o leitor-espectador-observador suas belezas e 

misérias, seus mitos e conflitos. Segundo Calvino, “[...] a cidade diz tudo que você 

deve pensar, faz você repetir o discurso [...]” (CALVINO, 1990, p. 18). Daí, para notar 

a cidade, numa perspectiva “real”, é preciso estar em alerta para não se deixar seduzir 

pelo discurso da cordialidade, afetividade, alegria que dão lastro à construção da 

imagem da cidade, que está na memória e no desejo de seus criadores: escritores, 

artistas plásticos, historiadores, etc, pois a cidade é um texto construído por diferentes 

linguagens e é preciso ser lido e interpretado. Dessa maneira, podemos entender que 

esses discursos legitimam uma alma e uma memória para as cidades, pois “A cidade é 

um discurso, e esse discurso é verdadeiramente uma linguagem: a cidade fala a seus 

habitantes, nós falamos a nossa cidade [...]” (BARTHES, 1987 apud MAGALHÃES, 

2003, p. 31).  

            A imagem e a escrita construíram o mundo ocidental e expandiram suas 

fronteiras, fortalecendo impérios e contribuindo para a subjugação de povos. Mas a 

palavra, enquanto instrumento de poder, está inserida nos diversos campos do saber e 

é tomada de empréstimo para dizer tudo que é visto, ainda que não possa abarcá-lo em 

sua completude. No entendimento de Foucault: 
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Não que a palavra seja imperfeita e esteja, em face do visível, num 

déficit que em vão se esforçaria por recuperar. São irredutíveis uma 

ao outro: por mais que se diga o que se vê, o que se vê não se aloja 

jamais no que se diz, e por mais que se faça ver o que se está 

dizendo por imagens, metáforas, comparações, o lugar onde estas 

resplandecem não é aquele que os olhos descortinam, mas aquele 

que as sucessões da sintaxe definem. (FOUCAULT, 2004a, p. 12). 

 

 As palavras e as imagens falam com bastante eloquência no texto Bahia de 

Todos os Santos construindo o seu discurso. Sendo assim, a imagem está no texto 

assim como a imagem é um texto, ambos têm uma autonomia, mas também podem se 

conjugarem.  Concordamos com Foucault (2007, p. 20) quando ele fala a respeito da 

tela de Magritte que não existe oposição entre os elementos presentes no respectivo 

quadro, uma vez que tanto as palavras quanto às imagens fazem parte da composição 

do enunciado “Isso não é um cachimbo” em sua indivisibilidade, pois o discurso e a 

forma se deslocariam em relação de dependência com o outro, acreditamos, portanto, 

ser essa a proposta do projeto amadiano.  

Em nossa pesquisa, as imagens e os textos são complementares, não se 

separam, não há um isolamento. Foucault estuda a relação que dá conformidade à obra 

de Magritte, pois o artista esquiva a semelhança ao ligar signos verbais e elementos 

plásticos (FOUCAULT, 2007, p. 27), fazendo uma crítica à representação, às 

hierarquias entre a palavra e a imagem, partindo de um entendimento dos elementos 

gráfico e pictórico do quadro como similitudes.  A partir da tela, Foucault debruça-se 

sobre as discursividades imagética e gramatical que nessas relações são concebidas 

como uma unidade enunciativa: 

 

Ora, o que produz estranheza [...] não é a “contradição” entre 

imagem e texto. Por uma boa razão: não poderia haver contradição a 

não ser entre dois enunciados, ou no interior de um único e mesmo 

enunciado. Ora, vejo bem aqui que há apenas um, e que ele não 

poderia ser contraditório, pois o sujeito da proposição é um simples 

demonstrativo. (FOUCAULT, 2007, p. 20). 

 

Conforme o pensamento de Foucault, a função enunciativa é de caráter do 

signo não interessando de onde ele venha, se do texto, da imagem, da peça 

publicitária, da fotografia, da pintura ou filme. Logo, são os signos que enunciam e 

não um autor por meio dos signos. Nesse sentido, trata-se dos próprios signos, dos 

jogos, das articulações que esses signos fazem entre si, constituindo o acontecimento 

no interior do discurso. 
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Dessa maneira, é preciso saber o que está dito nos discursos e como está dito. 

Estas são as inquietações da arqueologia que não se restringem ao que o autor quis 

dizer. Assim, é necessário o acontecimento passar pelo processo de descrição para se 

chegar ao nível de sua existência: 

 

Antes de se ocupar de uma ciência, de romances, de discursos 

políticos, da obra de um autor, ou mesmo de um livro, o material que 

temos a tratar, em sua neutralidade inicial, é uma população de 

acontecimentos no interior do discurso em geral. Aparece, assim, o 

projeto de uma descrição dos acontecimentos discursivos como 

horizonte para busca das unidades que aí se formam. (FOUCAULT, 

2008, p. 30).  

 

 Ainda conforme o teórico, é preciso estabelecer correlações entre os discursos:  

[...] a análise do discurso trata de compreender o enunciado na 

estreiteza e singularidade de sua situação; de determinar as 

condições de sua existência, de fixar seus limites da forma mais justa 

e de estabelecer suas correlações com os outros enunciados a que 

pode estar ligadas. (FOUCAULT, 2005, p. 31). 

  Michel De Certeau é quem vai compreender o pensamento foucaultiano 

como aquele dotado de palavras e imagens que ele chama de um estilo de escritura 

óptico (DE CERTEAU, 2007, p. 66-67). O aspecto visual seria um traço marcante de 

sua obra, vindo de suas reflexões em torno da pintura, como também de sua própria 

escritura que traz fortes cenas e figuras que levam à produção de sentidos. 

As palavras e as imagens (o texto verbal e o texto visual) foram, enfim, os 

elementos que deram forma a Bahia de Todos os Santos e serão lidas a partir das 

ferramentas teórico-metodológicas amparadas pela análise arqueológica do discurso, 

de Michel Foucault. Mas, afinal, o que é o discurso? Discurso é prática, é um “[...] 

sistema de dispersões regulado” (FOUCAULT, 2004b, p. 81). “[...] Não é 

simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por 

que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 2006, p. 

9- 10). Sendo assim, como podemos analisar o discurso nas palavras e imagens que 

compõem os enunciados de Bahia de Todos os Santos que serão descritos? 

A escrita amadiana é o ponto de partida desse trabalho. É através da escrita que 

observamos a inscrição dos enunciados que precisam ser descritos em sua 

materialidade objetiva, buscando as suas articulações possíveis entre os demais 

elementos enunciativos que estão nas imagens que compõem o livro, pois são as 

palavras e imagens que produzem efeitos, esse é o percurso teórico-metodológico 
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seguido. Contudo, Foucault diz que a sua máquina metodológica apresenta limitações 

e comungamos desse pensamento:  

Não só admito que minha análise seja limitada, mas quero que seja 

assim e lho imponho. [...] As relações que descrevi valem para 

definir uma configuração particular: não são signos para descrever, 

em sua totalidade, a fisionomia de uma cultura. (FOUCAULT, 2008, 

p.179). 
 

 A pluralidade de saberes produz uma diversidade de imagens que não se 

hierarquizam, justapõem, compõem ou se contradizem, sem, serem uns mais 

verdadeiros que outros, nos dizeres de Pesavento (2002). 

3.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DO DISCURSO EM FOUCAULT: 

PALAVRAS E IMAGENS   

 Esta seção faz uma reflexão discursiva no tocante à teoria e ao método 

arqueológico de Michel Foucault que serão de grande valia para essa análise que 

ocorrerá a partir dos seus conceitos de “enunciado”, “formação discursiva”, “campo 

associado” e “materialidade”, os quais foram aplicados na obra Bahia de Todos os 

Santos.  

 Nesse sentido, identificamos alguns enunciados que formaram os discursos 

presentes no texto de 1945, no texto atualizado de 1977 e nas respectivas imagens 

ilustrativas. Lançamos o nosso olhar para essa série de imagens que revestiu as duas 

edições do livro e, como resultado, foram identificados alguns enunciados que 

formaram os discursos que se repetiam nas capas e nas ilustrações sobre a Bahia e, 

consequentemente, seu povo, cultura e identidade cultural e religiosa.   

 Buscaremos, portanto, compreender de que modo o conteúdo escrito de Bahia 

de Todos dos Santos contribuiu para a construção de uma imagem turística para a 

cidade do Salvador, assim como as imagens das capas que o ilustram e nas ilustrações 

de dentro dos livros, das respectivas edições de 45 e 77. Procuramos, assim, identificar 

os enunciados encontrados na relação dialógica entre o texto verbal e os textos  não 

verbais (capas e ilustrações das duas edições), tomando por base a Arqueologia do 

saber, de Foucault (2008) e o estudo30 de Andretta e Gaspar (2012). De tal modo, 

                                                           
30 Destaco aqui o pioneirismo do trabalho dissertativo do Professor Mestre Pedro Ivo Silveira Andretta e 

de sua orientadora, a Professora Doutora em Linguística e Língua Portuguesa Nádea Regina Gaspar, da 

UFSCAR, sobre o conteúdo escrito de um texto literário (Dom Casmurro, de Machado de Assis), 

apresentado nas imagens das capas que o ilustram, considerando as suas várias edições, tendo em vista 

identificar enunciados discursivos por meio da relação entre os pronunciamentos verbais do texto e os 

não verbais das capas. Para tanto, eles recorreram ao arcabouço teórico-metodológico da arqueologia de 
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verificamos como os enunciados presentes nessa relação contribuíram para um 

determinado discurso sobre o texto Bahia, já que as capas e as ilustrações operam no 

domínio da ordem dos “saberes”, tomando como referência o texto amadiano. 

Será realizado o trabalho de leitura das capas que são confeccionadas com 

materiais imagéticos e verbais e com algumas ilustrações do interior das edições, 

procurando relacioná-las ao conteúdo do texto. Sendo assim, buscamos o campo de 

análise das linguagens (verbal e não verbal), tomando como lastro a teoria 

arqueológica de Michel Foucault (2008), por meio de sua discussão da análise do 

discurso como um caminho possível de interpretação dessas relações dialógicas entre a 

palavra e a imagem. 

           Diante da discussão proposta até aqui, analisaremos neste subcapítulo as duas 

capas de Bahia de Todos os Santos e as imagens verbais e visuais do interior do livro 

em suas trocas intertextuais discursivas, tendo como objetivo mostrar como foi 

construída a imagem turística da Bahia, tomando a identidade, o povo, a cultura e a 

religiosidade baiana para sua promoção.  

Buscamos apontar o imaginário cultural que se impõe no texto verbal, nas 

capas e nas imagens do interior do livro, em suas duas edições, bem como as marcas 

identitárias que estão postas, uma vez que ainda hoje esses símbolos culturais são 

utilizados em materialidades discursivas contemporâneas. Isso revela, portanto, que 

esse discurso propaga no tempo, tendo em vista que se trata de um poder instituído, de 

valor econômico, cultural e político, dando conformidade a uma imagem de 

pensamento cristalizada, uma verdade que atravessa a época de sua criação. Sobre 

esses aspectos, Foucault ressalta que, 

[...]chamaremos de discurso um conjunto de enunciados, na medida 

em que se apóiem na mesma formação discursiva; [...] ele é 

constituído de um número limitado de enunciados para os quais 

podemos definir um conjunto de existências. (FOUCAULT, 2008, 

p.132). 
 

Assim, compreende-se o discurso levando em consideração o seu “número 

limitado de enunciados”, que são decorrentes das obras de Jorge Amado, das músicas 

de Caymmi e que retroalimentaram os discursos dos movimentos da Tropicália, da 

Axé music e dos blocos afro, que se institucionalizaram, bem como das produções 

televisivas, do cinema e das artes plásticas, dos artistas que tomavam a Bahia como 

                                                                                                                                                                       
Michel Foucault. Este trabalho nos serviu de base referencial e de modelo de análise para esta tese, 

tendo em vista que a proposta se assemelha em muitos pontos, principalmente no tocante à análise das 

capas e das ilustrações de Bahia de Todos os Santos em suas duas edições. 
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tema, das propagandas governamentais de divulgação turística etc, propagando-se num 

“conjunto de existências”, isto é, uma mesma ideia, um mesmo enunciado pode estar 

reinscrito em diversas materialidades discursivas. Foucault entende que é preciso 

delimitá-los e explicita que a arqueologia “[...] constitui outra maneira de abordar as 

performances verbais, de dissociar sua complexidade, de isolar os termos que aí se 

entrecruzam e de demarcar as diversas regularidades que obedecem” (FOUCAULT, 

2008, p. 123). Quando o filósofo se refere a “outra maneira” ele está falando da análise 

arqueológica que se compromete, basicamente, com a descrição de “formações 

discursivas”: 

A análise arqueológica individualiza e descreve formações 

discursivas, isto é, deve compará-las, opô-las umas às outras, na 

simultaneidade em que se apresentam, distingui-las das que não tem 

o mesmo calendário, relacioná-las no que podem ter de específico 

com as práticas não discursivas que as envolvem e lhes servem de 

elemento geral. (FOUCAULT, 2008, p. 177). 

 

            E entende as formações discursivas como aquelas que instalam 

 
[...] na maior parte do tempo, [...] o duplo signo da totalidade e da 

pletora. Mostra como os diferentes textos de que tratamos remetem 

uns aos outros, se organizam em uma figura única, entram em 

convergência com instituições e práticas, e carregam significações 

que podem ser comuns a toda uma época (FOUCAULT, 2008, 

p.134). 

 

Já que a teoria foucaultiana tem como premissa “a totalidade” e a “pletora”  ou  

os diferentes tipos de texto para fazer a análise, é partindo das relações que os 

envolvem  que se estabelecem as interações, as configurações em “uma figura única”, 

isto é, são essas relações de troca que se remetem uns aos outros, num trabalho 

discursivo abrangente que envolve instituições e práticas discursivas que se fortalecem 

dentro de um mesmo contexto histórico, podendo, portanto, serem tomadas pelo 

analista, segundo ele, pelo modo como os discursos são formados, ou melhor, em suas 

“formações discursivas”. De tal modo, as edições de Bahia de Todos os Santos em 

parceria com todas as outras produções discursivas advindas da arte, da política, do 

marketing empresarial, estabeleceram e ainda estabelecem diálogos criando as 

formações discursivas em prol de um enunciado que gestasse a imagem da Bahia.   

A arqueologia propõe para o analista verificar e reconhecer as regularidades 

enunciativas que se encontram em específicas “formações discursivas” e como elas 

dão sentidos aos discursos vistos por Foucault como práticas, tendo em vista que é 

preciso: 
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[...] não mais tratar os discursos como conjuntos de signos 

(elementos significantes que remetem a conteúdos ou a 

representações), mas como práticas que formam sistematicamente os 

objetos de que falam, [e compreender que] os discursos são [sim] 

feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos 

para designar coisas; [é esse] “mais” que os torna irredutíveis à 

língua e ao ato da fala. (FOUCAULT, 2008, p. 55). 

 

Os discursos estão organizados por meio de “formações discursivas” advindos 

de “blocos”, ou seja, do campo literário, político, científico, publicitário, fotográfico, 

plástico, midiático, etc, que são um “[...] conjunto de enunciados que se apoia em um 

mesmo sistema de formação [discursiva].” (FOUCAULT, 2008, p. 124).  Os blocos 

dos quais o teórico fala não seriam organizados por ter códigos de linguagens (verbais 

ou visuais) semelhantes, que pertenceriam ao mesmo gênero, mas sim ao fato de 

estarem na mesma formação discursiva compactuando do mesmo enunciado tendo 

uma relação de troca com este, pois conforme as suas considerações é importante 

ressaltar que: 

[...] a formação discursiva se caracteriza não por princípios de 

construção, mas por uma dispersão de fato, já que ela é para os 

enunciados não uma condição de possibilidade, mas uma lei de 

coexistência, e já que os enunciados, em troca, não são elementos  

intercambiáveis, mas conjuntos caracterizados por sua modalidade 

de existência. (FOUCAULT, 2008, p. 132). 

 

A teoria de análise de Foucault propõe a dispersão do discurso nos textos, 

ficando a cargo do analista agrupá-los e descrevê-los a fim de perceber através dessa 

dispersão os enunciados que se repetem e suscitam as formações discursivas. O 

enunciado para Foucault (2008) sustenta-se em uma negação e precisa ser descrito, 

pois não se trata de uma frase, de uma proposição nem de um ato de fala, não é uma 

estrutura, mas uma função.   

A sua análise se diferencia da linguística, porque não trabalha com a 

gramaticalidade, mas sim com discursos, com enunciados que não estão atrelados às 

concepções de língua imanente, pois se prestam a perceber os enunciados a partir do 

lugar social e das instituições as quais pertencem. A isso se dá o nome de formação 

discursiva ou identidade discursiva dos enunciados. Os questionamentos vêm daí, da 

necessidade de saber por que surgem certos enunciados e outros não aparecem, não se 

propagam, e não de sua inteligibilidade propositiva, frasal. E é devido a isso que o 

teórico explicita que: 

[...]o enunciado [...] é uma função de existência que pertence, 

exclusivamente, aos signos, e a partir da qual se pode decidir, em 
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seguida, pela análise ou pela intuição, se eles “fazem sentido” ou 

não, segundo que regras se sucedem ou se justapõem, de que são 

signos, e que espécie de ato se encontra realizado por sua 

formulação (oral ou escrita). (FOUCAULT, 2008, p. 98). 

 

 Os enunciados verbais de Bahia de Todos os Santos apesar de serem 

organizados em parágrafos, não nos interessam pela sua estrutura, mas sim pela sua 

capacidade de se articular com outros enunciados para produzir e fortalecer um mesmo 

discurso e se apresentar como uma verdade a ser absorvida pelo leitor, na sua 

disposição com as imagens ilustrativas que ora ocupam sozinhas uma ou duas páginas 

das edições, assim como o texto, ora dividem com ele o espaço das páginas. 

Percebemos, a partir dessa organização, que há total abertura para a discursividade das 

imagens naquele aparato, uma vez que elas dialogam com o texto escrito. 

Acerca da discursividade das imagens, ainda que não estejam presentes as 

palavras, Foucault ressalta que: 

Daí o fato de que a pintura clássica falava – e fala muito -, embora 

fosse se constituindo fora da linguagem; daí o fato de que ela 

repousava silenciosamente num espaço discursivo; daí o fato de que 

ela instaurava, acima de si própria, uma espécie de lugar-comum 

onde podia restaurar as relações das imagens e dos signos. 

(FOUCAULT, 2007, p. 75). 

 

É necessário que o analista localize e descreva o enunciado com sua “função de 

existência”, uma vez que a sua identificação nos textos através da “Série”, do 

“Sujeito”, do “Campo Associado” e da “Materialidade” são definidas por Foucault 

através de regras.  Sendo assim, o primeiro passo é identificar “a função de existência” 

do enunciado a partir de textos que abordem um tema específico, previamente 

escolhido pelos analistas (GUILHAUMOU; MALDIDIER, 1994). Em decorrência 

disso, escolher a temática e identificar o seu enunciado pressupões regras que levem 

em consideração a “série”, o “sujeito”, o “campo associado” e a “materialidade”, 

segundo Foucault (2008). 

Salienta o teórico acerca da “Série” enunciativa: 
 

Não há enunciado que não suponha outros; não há nenhum que não 

tenha, em torno de si, um campo de coexistências, efeitos de série e 

de sucessão, uma distribuição de funções e de papéis. Se se pode 

falar de um enunciado, é na medida em que uma frase (uma 

proposição) figura em um ponto definitivo, com uma posição 

determinada, em um jogo enunciativo que a extrapola. 

(FOUCAULT, 2008, p.112). 
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A série abre diálogos entre os enunciados que se retomam em propagações, em 

“efeitos de série”, em um jogo que os extrapola. Foucault vai dizer que a série 

enunciativa acontece através das palavras com seus códigos e sintagmas e atos de fala, 

mas aponta a necessidade de saber que: 

[...] a série se insere a um ‘referencial’ que forma o lugar, a 

condição, o campo de emergência, a instância de diferenciação dos 

indivíduos ou dos objetos, dos estados de coisas e das relações que 

são postas em jogo pelo próprio enunciado. O referencial diz 

respeito a um conjunto de formulações, que caracteriza o nível 

enunciativo. (FOUCAULT, 2008, p. 104). 
 

 O analista precisa observar as recorrências enunciativas, as repetições de 

palavras, frases, capítulos, a relação desses elementos enunciativos com as imagens, 

com as ilustrações, fotografias, filmes, quadros, pinturas, textos verbais e textos orais, 

etc. A seleção dos enunciados implica observar, seguindo as premissas do 

“referencial”, os seguintes aspectos: o lugar de fala dos enunciados (instituições 

relacionadas), as condições do enunciado, no que se referem a uma cronologia 

histórica que ajuda a interligar enunciados anteriores e posteriores; relacionar o 

enunciado eleito aos objetos que o circundam; verificar a relação entre os sujeitos e os 

enunciados, bem como a relação existente com a materialidade visual, escrita, oral, 

audiovisual) na qual o enunciado aparece, na repetição dos enunciados que formam 

uma série.  

 É preciso identificar também o “Sujeito” do enunciado que para Foucault não é 

o autor, o qual “[...] é o princípio de agrupamento do discurso, unidade e origem de 

suas significações, foco de sua coerência” (FOUCAULT, 2008, p.26), enquanto o 

sujeito é o sujeito do discurso, um “lugar determinado e vazio, que pode ser 

efetivamente ocupado por indivíduos diferentes [...] descrever uma formulação 

enquanto enunciado [consiste] em determinar qual é a posição que pode e deve ocupar 

todo indivíduo para ser sujeito” (FOUCAULT, 2008, p.109). 

 Notamos que o sujeito enunciador ocupa um “lugar e posição” no jogo 

discursivo através de práticas institucionais que é um lugar institucional que demarca 

uma posição de saber do sujeito que está enunciando. Segundo Andretta e Gaspar 

(2012), podem ser romances, capas e textos científicos, sendo possível observar os 

vários sujeitos enunciadores, personagens literários ou editores que fizeram as capas, 

pesquisadores, tradutores, etc. Para os pesquisadores, os sujeitos assumem, assim, 

posições diferenciadas no funcionamento discursivo, pois essa posição é passível de 
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deslocamento quando se trata de vários sujeitos, já o autor adota a posição daquele que 

“agrupa os discursos” pronunciados pelos vários sujeitos enunciadores, que se 

encontram nos textos a serem analisados. Sendo assim, o texto do escritor Jorge 

Amado vai apresentar novos e assumir uma posição diferenciada na edição atualizada 

de 1977, juntamente com os desenhos de Carlos Bastos em relação à de 45, ilustrada 

por Manuel Martins.  

 Os “Campos que se associam” é um terceiro princípio de identificação do 

enunciado discursivo que precisa estabelecer relações com outros enunciados, por isso 

Foucault salienta que é “[...] o campo associado que faz de uma frase ou de uma série 

de signos um enunciado e que lhes permite ter um contexto determinado, um conteúdo 

representativo específico, e forma uma trama complexa” (FOUCAULT, 2008, p. 111). 

Sendo assim, o enunciado sempre está associado a outros enunciados, “[...] não há 

nenhum que não tenha, em torno de si, um campo de existências, efeitos de série e de 

sucessão, uma distribuição de funções e de papéis” (FOUCAULT, 2008, p. 114). 

Deste modo, é o próprio exercício intertextual de associar um elemento enunciativo 

encontrado inicialmente a outros elementos, em “um espaço colateral”, pois “um 

enunciado tem sempre margens povoadas de outros enunciados” (FOUCAULT, 2008, 

p. 112). O enunciado pode se apresentar em diferentes formas, como diz Andretta e 

Gaspar (2012): 

Às vezes, o enunciado encontrado inicialmente se destaca 

novamente, em uma série, no mesmo texto em que se está 

analisando; outras, ele pode estar em outros textos, inclusive em 

outros gêneros textuais iguais ou mesmo os que se diferenciam do 

primeiro texto. O enunciado também pode se apresentar de modos 

distintos: na forma escrita, em conversas, em imagens fixas, em 

imagens em movimento. Se o campo associado pode ser visto e 

relacionado com frases, parágrafos, imagens fixas, imagens em 

movimentos, em movimentos de réplicas, conversações, sequências, 

atualizações, isso remete ao quarto princípio que o analista precisa 

observar para que se possa encontrar o enunciado: “a 

Materialidade”. (ANDRETTA; GASPAR, 2012, p. 42). 

 

A “Materialidade” vai ter relação com a composição do enunciado que aparece 

em algum tipo de aparato, de existência material. Foucault esclarece que a 

materialidade “[...] é constitutiva do próprio enunciado: o enunciado precisa ter uma 

substância, um suporte, um lugar e uma data. Quando esses requisitos se modificam, 

ele próprio muda de identidade” (FOUCAULT, 1997, p.114) e salienta que o 

enunciado é repetível independente das relações espaço-temporal e que ele não tem 
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identidade fixa, na medida em que vai sendo repetido, transcrito, ocorrem mudanças 

que vão gerar novos enunciados a cada individualidade espaço-temporal, uma vez que   

[...] o regime de materialidade a que obedecem necessariamente os 

enunciados é, pois, mais da ordem da instituição do que da 

localização espaçotemporal; define antes possibilidades de 

reinscrição e de transcrição (mas também limiares e limites) do 

que individualidades limitadas e perecíveis. (FOUCAULT, 2008, p. 

116). 

 

Nesse sentido, o enunciado se repete, se reinscreve num processo de 

transcriação em diferentes materialidades. Assim, um enunciado pode ser tanto uma 

sequência linguística ou qualquer série de signos se estiverem se relacionando dentro 

de um mesmo campo enunciativo, seja com outros elementos linguísticos ou sígnicos, 

uma vez que o enunciado está presente em uma materialidade repetível que se 

manifesta em diversos gêneros, suportes, instituições, instâncias que o retroalimentam 

e se fixam em uma memória. Acerca disso, Foucault comenta que: 

[...] ao mesmo tempo em que surge em sua materialidade, [o 

enunciado] aparece com um status, entra em redes, se coloca em 

campos de utilização, se oferece a transferências e a modificações 

possíveis, se integra a operações e em estratégias onde sua 

identidade se mantém ou se apaga. (FOUCAULT, 2008, p.118). 

 

Para Foucault, a “enunciação é um acontecimento que não se repete” 

(FOUCAULT, 2008, p. 114), logo não são as pequenas mudanças na materialidade 

que são suficientes para que o enunciado perca sua identidade, pois ele obedece a um 

regime de materialidade repetível que lhe é intrínseca; por exemplo, enunciados 

podem se repetir em várias edições de um livro, que é uma instância de repetição para 

enunciados. As mudanças referentes a sua materialidade independem das relações 

espaço-temporal. Contudo, se houver uma mudança textual o enunciado vai ser 

alterado, este  é o caso de Bahia de Todos os Santos em suas duas edições de 1945 e 

1977, que são duas enunciações. Vejamos:  

Consideremos um exemplo muito simples: um texto reproduzido 

várias vezes, as edições sucessivas de um livro, ou, ainda melhor, os 

diferentes exemplares de uma mesma tiragem não dão lugar a igual 

número de enunciados distintos: como todas as edições das Fleurs 

du mal (com exceção das edições cujo texto diverge do original e 

dos textos condenados) encontraremos o mesmo jogo de enunciados; 

entretanto, nem os caracteres, nem a tinta, nem o papel, nem, em 

qualquer que seja o caso, a localização do texto e a posição dos 

signos são os mesmos: toda a materialidade mudou. Mas aqui 

"pequenas" diferenças não são eficazes para alterar a identidade do 

enunciado e para fazer surgir um outro: elas estão todas 

neutralizadas no elemento geral - material, é claro, mas igualmente 
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institucional e econômico – do "livro". Um livro, qualquer que seja 

seu número de exemplares ou de edições, quaisquer que sejam as 

substâncias diversas que ele pode utilizar, é um lugar de 

equivalência exata para os enunciados, uma instância de repetição 

sem mudança de identidade. Vê-se, no primeiro exemplo, que a 

materialidade do enunciado não é definida pelo espaço ocupado ou 

pela data da formulação, mas por um status de coisa ou de objeto, 

jamais definitivo, mas codificável, relativo e sempre suscetível de 

ser novamente posto em questão os historiadores da literatura, a 

edição de um livro publicado sob os cuidados do autor não tem a 

mesma importância que as edições póstumas, que os enunciados têm 

aí um valor singular, que eles não são uma das manifestações de um 

único e mesmo conjunto, mas sim o que é e deve ser repetido. [...] O 

enunciado não se identifica com um fragmento de matéria, mas sua 

identidade varia de acordo com um regime complexo de instituições 

materiais. (FOUCAULT, 2008, p. 115). 

 

  É por meio desses princípios que iremos analisar a relação de repetição e de 

mudanças de enunciados e materialidades entre as edições de Bahia de Todos os 

Santos com as suas diferentes capas, ilustrações e transformações em uma parte de seu 

conteúdo verbal. Há uma modificação da relação das afirmações do livro de 45 com a 

sua atualização no contexto da década de 70, com outras proposições e instituições que 

exigiram a mudança textual. Portanto, não era mais possível manter o mesmo 

enunciado e preservar sua identidade. Ele passou por significativas mudanças, pois  

Essa materialidade repetível que caracteriza a função enunciativa faz 

aparecer o enunciado como um objeto específico e paradoxal, mas 

também como um objeto entre os que os homens produzem, 

manipulam, utilizam, transformam, trocam, combinam, decompõem 

e recompõem, eventualmente destroem. Ao invés de ser uma coisa 

dita de forma definitiva - e perdida no passado, como a decisão de 

uma batalha, uma catástrofe geológica ou a morte de um rei -, o 

enunciado, ao mesmo tempo que surge em sua materialidade, 

aparece com um status, entra em redes, se coloca em campos de 

utilização, se oferece a transferências e a modificações possíveis, se 

integra em operações e em estratégias onde sua identidade se 

mantém ou se apaga. Assim, o enunciado circula, serve, se esquiva, 

permite ou impede a realização de um desejo, é dócil ou rebelde a 

interesses, entra na ordem das contestações e das lutas, torna-se tema 

de apropriação ou de rivalidade. (FOUCAULT, 2008, p.118). 

 

Foucault apresenta os princípios que regem o pensamento arqueológico, 

considerando que os “[...] discursos são feitos de práticas que formam 

sistematicamente os objetos de que falam” que estariam alicerçados nos princípios de 

“enunciado”, “formação discursiva” e “arquivo” (FOUCAULT, 2088, p. 118).  

Os princípios estabelecidos por Foucault “Série”, “Sujeito”, “Campo 

Associado” e “Materialidade” serão utilizados para reconhecimento dos enunciados 
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discursivos na análise realizada a seguir. É por meio desses princípios que percebemos 

a possibilidade de compreender, na analítica discursiva, a relação entre as capas, as 

ilustrações e o conteúdo da obra Bahia de Todos os Santos. A teoria arqueológica vai 

se preocupar com as regularidades dos enunciados presentes em específicas formações 

discursivas, isto é, descrever os modos como os discursos são formados, gerando 

assim os arquivos, como salienta o autor (2008): 

O arquivo é de inicio, a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o 

aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares. Mas 

o arquivo é, também, o que faz com que todas as coisas ditas não se 

acumulem indefinidamente em uma massa amorfa, não se 

inscrevam, tampouco, em uma linearidade sem rupturas e não 

desapareçam, ao simples acaso de acidentes externos, mas que se 

agrupem em figuras distintas, se contenham umas com as outras 

segundo relações múltiplas, se mantenham ou se esfumem segundo 

regularidades especificas [...]. É o sistema geral da formação e da 

transformação dos enunciados. Devido à impossibilidade de se 

analisar “tudo o que se disse” em determinadas formações 

discursivas, é que “o arquivo não é descritível em sua totalidade; e é 

incontornável em sua atualidade.” (FOUCAULT, 2008, p.148). 

 

É através do arquivo discursivo Bahia de Todos os Santos em suas duas 

edições já supracitadas que aplicaremos os princípios discursivos, procurando 

reconhecer alguns enunciados que dão forma a esse arquivo, para depois organizá-los 

em uma formação discursiva.  

As palavras e as imagens são signos que se organizam no plano do discurso, 

mas isso não quer dizer que sejam dependentes. Os signos podem ser tanto os 

elementos de uma fotografia, de uma pintura, de uma ilustração, de um desenho, por 

exemplo, quanto podem ser as palavras que fazem referência às coisas, ainda que 

nessas relações estejam presentes a incompletude. Ao adotar o método foucaultiano, é 

necessário elencar os elementos signicos que compõem qualquer tipo de texto, seja ele 

escrito ou, até mesmo, as imagens fixas, pois esse processo permitirá relacioná-lo à 

análise discursiva. Entendemos que foi a partir dessa perspectiva, que Foucault (2008) 

nos diz que “[...] certamente os discursos são feitos de signos, mas o que fazem é mais 

que utilizar esses signos para designar coisas. [...]. É esse mais que é preciso fazer 

aparecer e que é preciso descrever” (FOUCAULT, 2008, p.55). 

A complexa cartografia de Salvador apresenta-se no guia de Jorge Amado e 

pode ser entendida através da ideia de Guattari (1992, p. 153), como um “‘folheado 

sincrônico de espaços heterogêneos”. Essa cidade construída também pelo uso da 

palavra é uma escrita da cidade, trata-se, nesse sentido, de uma “cartografia das 
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palavras” (carto-graphia), uma narrativa urbana literária que produz uma cidade. No 

liame entre uma perspectiva real e metafórica da cidade, Amado cartografa 

sentimentalmente e sensivelmente a sua urbe, de forma que uma “outra” cidade se 

mostre para o leitor.  

Para tanto, fizemos o levantamento dos principais temas das duas edições 

escolhidas para estudo, mas não nos atemos em atualizações ortográficas, nem de 

substituição de palavras ou de organização das sentenças que formam o texto. Além 

disso, utilizamos algumas ilustrações que corroboraram com a mudança de discurso 

que diferencia a edição de 1977 da edição de 1945. 

A primeira imagem da cidade da Bahia foi criada no guia de 1945 e se estende 

até a década de 70, apresentando uma cidade que estava em meio às ruínas do seu 

patrimônio histórico e alvo dos primeiros surtos de modernização, que já vinham 

acontecendo de maneira mais lenta para dar “passagem ao progresso”, com a linha de 

bondes, com a criação e o alargamento das ruas e avenidas, com a construção dos 

primeiros prédios modernos, mudando assim, de forma gradual, a paisagem de uma 

cidade do Salvador histórica, vitimada pela desigualdade social, formada por uma 

população de negros e mestiços pobres que habitava os velhos casarões transformados 

em cortiços, no Pelourinho, são os personagens citadinos que viviam à margem da 

sociedade.  

Contudo, com a edição atualizada de 1977 quanto a sua estrutura e temática, a 

imagem da cidade é novamente construída e lhe é somada outros elementos como a 

cultura popular e a religião negra como marcas identitárias da cidade híbrida e 

contemporânea, correspondendo à imagem da Bahia que se tem até este momento.  

Em alguns capítulos da edição de 1977 comparada à primeira edição de 1945, a 

atualização se deu de forma parcial, em outros de forma total, ampliando a narrativa já 

existente, acrescentando novos textos, excluindo ou dando novos títulos aos capítulos, 

dando destaque a temas que foram pouco discutidos ou a inclusão de temas que eram 

pertinentes ao contexto de atualização.  

O guia recebeu uma nova estrutura com sete capítulos que se subdividiram em 

subcapítulos com temáticas em comum. Vale lembrar que alguns capítulos da primeira 

edição foram mantidos, já outros passaram por acréscimos ou foram reescritos, 

ganhando novo destaque, enquanto outras capítulos e subcapítulos foram excluídas da 

edição atualizada. 

A seguir, apresentaremos um quadro com as temáticas que dão títulos aos 
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capítulos principais desenvolvidos nas duas edições de Bahia de Todos os Santos 

escolhidas e que lhes dão suas estruturas. Neste quadro não estão incluídos os 

subcapítulos da edição de 1977: 

Bahia de Todos os Santos  - Ed. 1945                                   Bahia de Todos os Santos – Ed. 1977 

Convite (Prefácio) Convite (Prefácio) 

Atmosfera da cidade Atmosfera da cidade do Salvador da Bahia de 

Todos os Santos  

Escorre o mistério da Cidade como um óleo Ruas, becos e encruzilhadas  

Nome da Cidade Igrejas, anjos e santos  

No Largo da Sé existia uma igreja O povo em festa  

Baixa os Sapateiros O mundo mágico do candomblé 

 Barra e bairros grã-finos  Personagens de ontem, de hoje, de sempre 

Bairros da pequena burguesia Terra, mar e céu  

Bairros proletários Adeus, moça  (Epílogo) 

Rua Chile 

Ladeira do Tabuão  

Ladeira do Pelourinho 

Madrugada na Praça Castro Alves  

Cais 

Subúrbios 

Praias 

Lavagem da Igreja do Bonfim 

Festa de Iemanjá 

Mês de Junho 

Outras festas populares 

Macumba 

Relação de candomblés 

Igrejas, capelas, conventos e templos de  

diversas seitas 

Capoeiras e capoeiristas  

Capitães da areia  

O Major 

Personagens 

Três mulheres  

Notas à margem 

Revoluções 
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Feiras-livres 

Fontes  

Mercados  

Meios de condução  

Estações e aeroportos  

Jornais  

Hotéis, restaurantes, cabarés, cinemas,  

rádios, teatros 

Receitas de algumas comidas baianas 

Adeus, moça (Epílogo) 

Quadro 1 –  A estrutura das duas edições de Bahia de Todos os Santos 

 

A cidade da Bahia da primeira edição apresentada por Jorge Amado é uma 

Bahia com seus mistérios antigos, carregados de história, presentes nos velhos 

casarões e sobrados, nos monumentos, igrejas que resistiam ao progresso avassalador 

que pretendia modificar sua feição patrimonial e histórica. Quanto a sua estrutura, há 

uma diversidade de temas (políticos, econômicos, históricos, etc) divididos em 

capítulos curtos. A 27ª edição apresenta uma Bahia da década de 70, moderna e 

transformada em seu aspecto espacial, cultural e identitário, com seus mistérios 

provenientes da cultura negra, do sincretismo religioso e da cultura popular, 

estruturando-se tematicamente em sete longos capítulos e seus subcapítulos. Temos, 

portanto, dois textos, dois guias que descrevem e narram uma cidade que se 

transforma com o passar dos tempos, com as necessidades que vão se apresentando e 

se impondo numa sociedade cada vez mais híbrida, contemporânea e capitalista.  

O primeiro capítulo do guia de 1977, intitulado “Atmosfera da cidade do 

Salvador da Bahia de Todos os Santos”, apresenta a atmosfera histórica da cidade, com 

sua riqueza cultural e religiosa e seus mistérios, com vários subcapítulos que vão 

ratificar para o leitor que a cidade é o berço da cultura popular, do sincretismo 

religioso e cultural, com destaque para a religião do candomblé.  

O segundo capítulo que recebeu o nome de “Ruas, becos e encruzilhadas” não 

só descreve as artérias que formam a cidade, como também traz uma conotação 

religiosa negra com o termo “encruzilhadas” e a valorização do antigo centro como a 

parte singular da cidade. O terceiro capítulo “Igrejas, Anjos e Santos” ressalta a 
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presença da religião cristã católica na formação da cidade, das inúmeras e antigas 

igrejas que compõem o acervo patrimonial e religioso de Salvador.   

O quarto capítulo “Povo em festa” e o quinto capítulo “O mundo mágico do 

Candomblé” explicitam a influência da cultura e da religiosidade negra na cidade, a 

catalogação dos orixás e suas respectivas características, bem como dos terreiros de 

santo da cidade, com os seus festejos e ritos que movimentam o calendário anual de 

festividades e de interesse do turismo. 

 No quinto capítulo “Personagens de ontem, hoje e sempre”, o escritor traz 

muitos nomes da literatura, da música, das artes plásticas, dentre eles Gregório de 

Matos, Castro Alves, Sosígenes Costa e Florisvaldo Matos, Dorival Caymmi e 

Caetano Veloso, Gilberto Gil, Mario Cravo e Carybé, das personalidade da história, do 

cotidiano e da política baiana, com destaque para Antônio Carlos Magalhães.  

No sexto capítulo, “Terra, Mar e Céu” são informações práticas para o turista 

de como se nortear e do que se pode encontrar em termos de serviços, alimentação, 

apreciação da capoeira, de obras em museus, monumentos, dos mercados e feiras, da 

culinária baiana; e, por fim, para marcar a despedida da narrativa, o epílogo “Adeus, 

Moça!”. Os textos são como crônicas poéticas da cidade trazendo novas informações 

do seu cotidiano, mas ao mesmo tempo, traz uma escrita romanesca ao narrar fatos que 

abordam a perspectiva histórica da cidade, atualizando e acrescentando muitos desses 

acontecimentos, modificando bastante a estrutura que se tinha na primeira edição. 

A cidade da Bahia da primeira edição apresentada por Jorge Amado é uma 

Bahia com seus mistérios antigos, carregados de história, presentes nos velhos 

casarões e sobrados, nos monumentos, igrejas que resistiam ao progresso avassalador 

que pretendia modificar sua feição patrimonial e histórica. Quanto a sua estrutura, há 

uma diversidade de temas (políticos, econômicos, históricos, etc) divididos em 

capítulos curtos. A 27ª edição apresenta uma Bahia da década de 70, moderna e 

transformada em seu aspecto espacial, cultural e identitário, com seus mistérios 

provenientes da cultura negra, do sincretismo religioso e da cultura popular, 

estruturando-se tematicamente em sete longos capítulos e seus subcapítulos. Temos, 

portanto, dois textos, dois guias que descrevem e narram uma cidade que se 

transforma com o passar dos tempos, com as necessidades que vão se apresentando e 

se impondo numa sociedade cada vez mais híbrida, contemporânea e capitalista.  

O quadro a seguir demonstra os conteúdos que foram desenvolvidos nos 

subcapítulos das duas edições selecionadas, no interior dos temas principais que dão 
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títulos aos capítulos, o que foi acrescentando, excluído, substituído ou mantido na 

narrativa atualizada. Possibilitando perceber, através da comparação de conteúdos das 

duas edições, as alterações, substituições, exclusões e acréscimos de informações, isto 

é, os temas que tinham relevância diante do novo contexto-cultural e que necessitavam 

ser incluídos para representar a nova imagem da Bahia da segunda metade da década 

de 70 e que serviria aos interesses do turismo.  

A lista apresentada no quadro 2 sistematiza sequencialmente os temas 

presentes nas duas edições de forma genérica em relação às mudanças na estrutura do 

livro. Assim, tomamos como direcionamento os temas presentes na primeira edição, 

quanto a sua estrutura, depois os novos temas que foram acrescentados à edição 

atualizada. quadro comparativo abaixo entre a 1ª edição e a 27ª edição expressa a 

permanência de alguns capítulos da primeira versão do guia, no texto atualizado de 

1977, bem como o que foi acrescentado ao texto, o que foi retirado e o que sofreu 

mudanças quanto ao título dos capítulos e subcapítulos. Para perceber como a 

atualização foi necessária, tendo em vista as mudanças ocorridas na cidade, que 

indicam essas transformações ocorridas, criamos uma legenda para identificar as 

mudanças decorrentes da atualização mais significativa do guia que tomamos para 

estudo.  

O símbolo de igualdade (=) representa que o capítulo ainda consta como na 

primeira edição; o símbolo de soma (+) representa que novas informações foram 

acrescentadas ao texto; o símbolo de subtração (-) representa que o capítulo foi 

excluído, retirado; o símbolo (*) representa que os capítulos e os subcapítulos foram 

renomeados, contudo, tacharemos e ficará em negrito os títulos e subtítulos da 

primeira edição; os dois símbolos representativos de continuidade e acréscimo (=/+) 

serão utilizados quando o texto original tiver sido preservado, mas, ao mesmo tempo, 

outras informações tiveram que ser acrescentadas ao texto da primeira versão. Os 

símbolos representativos de mudança de título e acréscimo de informações (* +) serão 

quando o texto da primeira versão tiver permanecido, mas houve uma mudança de 

título e acréscimo de informações. 

LEGENDA 

= permanência      

 *  ( renomeação de capítulos)    

+ acréscimo  

 - exclusão 

= + continuidade e acréscimo de novas informações 

* + mudança de título e acréscimo de informações 
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CAPÍTULOS Ed.1945 Ed.1977 

Convite  = = 

Atmosfera da cidade  = =  

Quem guarda os caminhos da cidade   + 

A força do povo   + 

Escorre o mistério sobre a cidade como um óleo = = 

Nome da cidade  = =  

Nomes de ruas   - 

Baiano é um estado de espírito  + 

Revoluções = = 

Alufá  Licutã: o esquecido  + 

O artista, o escritor e a memória do guerreiro  + 

A Bahia se leva na cabeça  + 

A importância da cultura popular  + 

Os poetas, os ficcionistas e outros literatos  + 

I - Os poetas  + 

II - Os ficcionistas   + 

III -Ensaístas e cronistas  + 

Os perfumes vieram do Oriente  + 

No largo da Sé existia uma igreja...  = = 

Barra e bairros grã-finos   - 

Baixa dos Sapateiros  = = 

Bairros da Pequena-Burguesia   - 

Bairros proletários  = = 

Rua Chile  = = 

Ladeira do Tabuão  = = 

Ladeira do Pelourinho/ Pelourinho  * + 

Madrugada na Praça Castro Alves   - 

Cais  = = 

Dois Solares sobre o Golfo   + 

Subúrbios  = = 

Praias  = = 

Os Alagados   + 

Centro Administrativo   + 

Lavagem da Igreja do Bonfim  = = 

Festa de Iemanjá  = = 

Mês de junho = = 

Outras festas populares = = 

O povo em festa    + 

Festa de Bom Jesus dos Navegantes /Procissão de Nosso 

Senhor Bom Jesus dos Navegantes 

= = + 

O Reisado /Os Ternos de Reis  * 

Festas do Bonfim/ Segunda-feira da Ribeira  = = + 

Festa da Senhora Sant’Ana  - 

Aleluia  - 

Festa do Espírito Santo  - 

Dois de Julho/ Dois de Julho, festa cívica e popular  = * 

São Cosme e São Damião = = + 
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CAPÍTULOS Ed.1945 Ed.1977 

Festa de Santa Bárbara ou Iansã  = = + 

Festa de Conceição da Praia = = + 

Festa de Yemanjá   + 

Carnaval   + 

Calendário das festas de Candomblé  + 

O mundo mágico do Candomblé   + 

Macumba/ Terreiro de Joãozinho da Gomeia  * 

Relação de Candomblés  - 

Os Terreiros de Santo   + 

Mãe Senhora  + 

Mãe Menininha do Gantois   + 

Eduardo de Ijexá   + 

A solidão do povo Gegê  + 

Olga do Alaketu   + 

Mãe Stela de Oxóssi, no trono do Axé do Opó Afonjá  + 

Yá  = = 

Babalorixá Luiz da Muriçoca  + 

Nézinho   + 

Mirinha do Portão   + 

Templos veneráveis  + 

Federações e uniões   + 

Legendas para os orixás de Carybé  + 

1.Babá Abaolá  - 2. Exu -  3. Ogum -  4. Oxóssi - 5. Omolu – 6. 

Nanan -  7. Iyami Oxorongá  -  8. Ibaulama – 9. Logun Edé – 

10. Ossain – 11. Roko – 12. Xangô -  13. Bayáni – 14. Oxumaré  

- 15. Oxum – 16. Yansã – 17. Euá  -  18. Yemanjá – 19. Oxolufã  

- 20. Onilé  -  21. Oxaguian – 22. Otin – 23.Obá  -  24. Ibêjes  - 

25. Ifá  - 26. Orixá Okó  -  27. Axabó. 

 + 

Personagens de ontem, de hoje e de sempre   + 

Gregório e Antônio, nossos pais   + 

A numerosa presença do senhor Hector Júlio Páride de Bernabó, 

artista do lápis, do pincel, da goiva, nomeado Carybé, renascido 

da Bahia sob o nome verdadeiro e definitivo de Obá Onã Xocun 

 + 

I – Obá Onã Xocun e a memória da Bahia  + 

II – Mestre Carybé   + 

III –  O novo  Vilhena   + 

IV – É indispensável visitar os orixás de Carybé na matriz do 

Banco da Bahia 

 + 

Um epigrama de Pinheiro Viegas  + 

O Major = = 

Poeta e cantor das graças da Bahia   + 

I – Obá Onikoyi  + 

II – Bilhete de Dorival Caymmi a seu irmão, quando este se 

encontrava em Londres  

 + 

III –  O moço Caymmi  + 

Agnaldo   + 

Sosígenes Costa   + 

Encontro de Mirabeau Sampaio com a condessa Papalina  + 
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CAPÍTULOS Ed.1945 Ed.1977 

Norma   + 

Miguel Santana Obá Até  + 

Receita de Jenner Augusto para fazer um quadro  + 

Adonias Filho  + 

Aqui inscrevo seu nome de baiano  + 

Alves Ribeiro, ímpar  + 

Tapeceiro, pintor, poeta  + 

Nair de Carvalho  + 

Camafeu de Oxóssi em dois tempos   + 

I – No velho Mercado Modelo   + 

II – No novo Mercado Modelo  + 

O rei de Itapuã  + 

I – Calá e a madeira  + 

II – Bilhete de Tereza Batista a Calasans Neto  + 

III – Sobrescrito num envelope levado em mãos   + 

Glauber Rocha   + 

Dadá, viúva de Corisco   + 

Três momentos de Carlos Bastos  + 

I – Dom Carlos Bastos, Príncipe da Bahia  + 

II – O monstruoso sectarismo   + 

III - A procissão  de Bom Jesus dos Navegantes, obra  maior  + 

O baiano de Paris   + 

O contista no mirante   + 

O contista no saveiro  + 

Wilson Lins, chefe de jagunços   + 

Samuel Querido de Deus   + 

A poderosa família Cravo  + 

I – O ferreiro de Exu vulgo Mário Cravo  + 

II – Cravo Neto para os íntimos Mariozinho   + 

III – Jorge Cravo, o tapeceiro   + 

IV – As raízes,  a musa e alguns ramos da árvore   + 

Dois netos do Boca do Inferno   + 

O benemérito Rescala   + 

O trovador Rodolfo Coelho Cavalcanti, Rei do Cordel   + 

Caetano de Matos Castro Alves Veloso   + 

Gil no Afoxé   + 

O poeta Florisvaldo Matos   + 

Dety, a das mãos de fada  + 

Três membros da Academia dos Rebeldes   + 

I – Clóvis Amorim  + 

II – Édison Carneiro   + 

III – Walter da Silveira  + 

O comendador Tavares   + 

Maria de São Pedro   + 

Hélio Simões, pai de Isa   + 

Willys envolto nas cores da Bahia   + 

Tio e Sobrinho   + 
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CAPÍTULOS Ed.1945 Ed.1977 

As igrejas de Cardoso e Silva ou o negócio de sua vida   + 

Três mulheres   

I – Moema  II – Maria Quitéria III – Júlia Feital 

= = 

Requerimento dirigido à egrégia câmara de vereadores da 

cidade do Salvador a propósito de Antônio Celestino  

 + 

Hélio Basto no silêncio azul  + 

Dois monges   + 

Tales sabe tudo da Bahia   + 

Sante Scaldaferri  + 

Aydano   + 

O poeta e a câmara   + 

De como escrevi dois bilhetes Antonio Carlos Magalhães   + 

Robatto  + 

Fernando da Rocha Peres   + 

Mestre Pastinha   + 

O clã dos Coutinhos   + 

O papagaio devasso  + 

Juarez Paraíso, criador e promotor de cultura  + 

O autor ensina o caminho da casa de Licídio Lopes  à redatora 

de uma redatora de uma revista do sul do país 

 + 

Noite dos gatos de Emanuel Araújo  + 

Lew, o múltiplo  + 

Giovanni Guimarães   + 

Gilberbert Chaves, Mário Mendonça e ilustre companhia  + 

Floriano Teixeira, o índio  + 

José de Dome   + 

O Bom Xará  + 

Algumas moças e duas verdades 

I -Edisoleda  II- Ana Lúcia III- Sônia Castro  IV – Lygia Milton  

 + 

Mestre de capoeira e de muitas artes  + 

Do ferro e da madeira  + 

Udo, o dos azulejos  + 

Carta a Raimundo de Oliveira ao saber de sua morte  + 

Zitelmann Oliva   + 

O escultor Manuel Bonfim, ogã  + 

Mestre Godofredo Filho  + 

Demê  + 

Fernando Coelho  + 

Zu Campos Guerreiro  + 

Henrique Oswald   + 

Procedências  diversas   + 

Luiz Jasmin   + 

Maria Creuza, Antonio Carlos e Jocafi  + 

Manuel Jerônimo  + 

O internacional Renot   + 

O comandante coqueijo  + 

O gravador Hansen-Bahia com sua cruz no Pelourinho  + 

Ilze   + 
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CAPÍTULOS Ed.1945 Ed.1977 

Cuíca de Santo Amaro   + 

Terra, mar e céu   + 

Intervalo para os comercias  + 

A boa informação  + 

Ajude irmã Dulce que amanhã será Santa Dulce da Bahia  + 

Escola de Pôquer “Quatro Ases e um Curinga”  + 

Severiano no Porto da Barra, cabeleireiro unissex   + 

Compre poesia, tão essencial quanto o pão  + 

Alfredo Santeiro, no Cabeça   + 

Postais é com Zaz   + 

Os acarajés de Romélia, no Pelourinho  + 

Atenção, cineastas!  + 

Precisem ou não de móveis, visitem “A Suprema”  + 

Milagres e ebós – vá ao Bonfim e não esqueça Exu  + 

Duas casas de antiguidade: alguns galegos e um sírio, gente boa  + 

Doces para festinhas de casamentos, batizados, aniversários  + 

Berimbaus, os de mestre Waldemar  + 

Post-Scriptum sobre os dois Waldemar para esclarecimento dos 

paulistas 

 + 

Imposto de Renda   + 

Exus e ferramentas de orixás, exijam os de Manu – abebês e 

paxorôs, os de Mário Proença  

 + 

Para escrever seu discurso de agradecimento, com elegância e 

correção gramatical, recorra à gentileza do negro Batista  

 + 

Hora da criança  + 

Informações sobre a zona cacaueira, gratuitas   + 

Roque, o moldureiro  + 

Advogado? Procure doutor Tibúrcio Barreiros  + 

Gentileza para dar e vender  + 

Marcel Russi e os jardins  + 

Passeios na Bahia de Todos os Santos  + 

Charutos baianos? Vá direto ao Rei do Fumo  + 

Ouça os programas radiofônicos dos dois Teixeiras, o erudito e 

o popular 

 + 

Para trabalhos de parto? O ginecologista chama-se Dr. David 

Araújo 

 + 

IBIT  + 

Anestesista   + 

Parque da Cidade e  Jardim Zoológico  + 

Lembrete dos animais   + 

Por fim uns certos romances   + 

Pesca de Xaréu   + 

Samba de roda   + 

Igrejas, capelas, conventos e templos de diversas seitas   - 

Templos protestantes  * Sinagoga * Centros Espíritas  

 

 - 

Algumas igrejas, as mais célebres  

 

 + 
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CAPÍTULOS Ed.1945 Ed.1977 

Imagens de Chagas, o Cabra, e de Frei Agostinho da Piedade  + 

Capoeiras e Capoeiristas   - 

Capoeiras e Capoeiristas /Mestre Pastinha   * 

Capoeiras e Capoeiristas / Capoeira Angola e Capoeiristas  * 

Capitães da Areia = = 

Personagens/ Personagens de ontem, de hoje, de sempre  * 

1 – O Poeta/ Cuíca de Santo Amaro  * 

2 - O Capoeirista / Samuel Querido de Deus   * 

3 – História de Mirandão/ Mirandão   * 

Notas à margem   - 

Centro Folclórico  + 

Conversa no bonde   - 

Cartão de visita   - 

Outro cartão de visita  - 

Avenidas  = = 

Falta de comida   - 

Os Pais e os Filhos   * 

Templos religiosos  = = 

Duas casas = = 

Sociedade beneficiente    - 

Para exemplo  = = 

Informações soltas  = = 

Correios e telégrafos   - 

Albergue noturno   - 

Faróis   - 

Corpo de bombeiro   - 

Instituto Nina Rodrigues   - 

Museu Nina Rodrigues   - 

Outros museus   - 

Outras repartições culturais  - 

Parques   - 

Monumentos, estátuas, hermas e panteão   - 

Santa Casa de Misericórdia  = = 

Museu do estado   + 

Liceu de Artes e Ofícios  = = + 

Centro Operário da Bahia   - 

Terceiro cartão de visitas   - 

Receita de feitiço  - 

A intérprete  - 

Hospitais   - 

Ex-voto  + 

Iá  + 

Medicina   - 

Capoeira e Medicina   - 

Cemitérios   - 

Três vendedoras “baianas”   - 

Subterrâneos  = = 
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CAPÍTULOS Ed.1945 Ed.1977 

Notícias de imprensa = = 

Revoluções  = = 

As luzes de Mataripe  + 

A Tarde  + 

Feiras-livres/ Feiras e mercados   * 

Fontes  = = 

Mercados  = = 

Meios de condução   - 

Estações e Aeroportos  - 

Estudantes e faculdades   - 

Hoteis, restaurantes, cabarés, cinemas, rádios, teatros  - 

Hotéis   - 

Receitas de algumas comidas afro-baianas  - 

Vatapá  - 

Acaçá  - 

Chin-Chinde galinha  - 

Sarapatel  - 

Frigideira de camarões  - 

Moqueca de peixe  - 

Acarajé  - 

Abará  - 

Caruru  - 

Aberém  - 

Arroz de Aussá  - 

Mungunzá  - 

Efó  - 

Cocada branca   - 

Cocada Puxa  - 

Aluá  - 

Receitas de algumas comidas afro-baianas  - 

Cozinha baiana  + 

Vitu, as baianas e os tabuleiros  + 

Mulata Branca e Branco Baiano  + 

Adeus, moça = = 

As arrependidas e a frase   + 

De música e músicos  + 

Duas notícias da colônia = = 

Chegada à Bahia da Arte  Moderna Contemporânea   + 

Os perfumes vieram do Oriente    + 

Outras freiras /Freiras e escadas de corda   * 

Os Castelos   + 

O Forte do Mar  + 

Nomes de ruas/ Velhos e novos nomes de ruas   * + 

Ex-voto  = = 

Para exemplo    + 

A Rampa do Mercado   + 

Barra e bairros grã-finos   + 
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Bairros Grã-finos / Corredor da Vitória  * 

Lagoa do Abaeté, Lagoa escura toda cercada de areia branca   + 
Quadro 2 – Temas da 1ª e 27ª edição de Bahia de Todos os Santos 
 

           A cidade da Bahia de 77 já não era mais a mesma da década de 40. A modernização, o 

estabelecimento das indústrias, da Petrobrás, o surgimento e o fortalecimento de muitos 

blocos afro, o crescimento do carnaval e o investimento em turismo diante da construção de 

uma nova imagem para a cidade, naquilo que foi definido como baianidade,  teve a importante 

contribuição advinda da obra romanesca e do guia produzidos pelo escritor Jorge Amado, que 

criou essa mentalidade identitária e turística, definindo o que seria o baiano e a Bahia, tomada 

de empréstimo pelo discurso político, no governo de Antonio Carlos Magalhães, que se 

apropria desse discurso literário para firmar as bases da imagem turística da cidade do 

Salvador e do Estado da Bahia. A projeção dada à cidade na edição de 1977 vai exaltar as 

belezas naturais e as riquezas patrimoniais somadas à religião e cultura negra, tanto na 

modalidade da narrativa verbal quanto nos desenhos em preto e branco, de traços claros e 

precisos de Carlos Bastos, que buscaram mostrar uma Bahia que sabe aliar a história e a 

modernidade, os orixás e os santos, o povo e a sua riqueza cultural, o mar de saveiros e as 

ruas tomadas pelas “baianas de acarajé”, diferentemente do guia de 1945, que mostra e 

denuncia uma Bahia miserável e desigual, com seus casarões em ruína e os trabalhadores em 

suas atividades diárias. 

Já que o enunciado é uma “função de existência”, esta função necessita ser vista no 

cruzamento entre o verbal e o visual. Uma das formas de percebê-la é através da 

transformação dos enunciados ou da sua migração, ou seja, cumprindo sua função de 

existência. Foucault ensina que identificar e descrever a função existencial faz parte da 

atividade desenvolvida pelo analista do discurso, pois os enunciados começam a ser 

produzidos sob condições específicas de produção discursiva, que envolvem o contexto, por 

isso que se articulam e se relacionam com outros discursos a depender das condições de 

produção. Dessa maneira, a capa de Bahia de Todos os Santos de 1977 foi atualizada em 

relação à de 1945, diante do contexto histórico e político que se apresentava e que já foi 

exposto nas seções anteriores e, por isso, novos elementos aparecem para modificá-la. 

No texto verbal de Jorge Amado criado para as duas edições foi possível constatar que 

se tratam de duas Bahias, tendo em vista os contextos distintos e as questões político-culturais 

que se impuseram em cada contexto, como já discutido. Ainda que haja a repetição de alguns 

signos urbanos nas duas obras, marcadamente expressas pela “baiana de acarajé” e pela 

cidade histórica mostrada em ambas, ocorreu uma reconfiguração, ou melhor, uma ampliação 
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discursiva com a introdução de novos elementos culturais, na nova construção da imagem da 

cidade. A capa de Carlos Bastos para a edição de 1977, assim como a redução do título verbal 

para Bahia de Todos os Santos: guia de ruas e mistérios, constrói a Bahia através da 

discursividade e sintetiza a nova proposta de cidade lançada, para ser vista e reconhecida 

pelos leitores-turistas. Em meio ao aspecto antigo, patrimonial de Salvador, a imagem negra e 

sincrética vai estar ligada à herança cristã já conhecida e legitimada. Contudo, os elementos 

culturais de descendência africana, com destaque, sobretudo, para o candomblé, serão 

reconhecidos como representativos da Bahia a partir da década de 70. 

Vejamos um trecho do “Convite” do guia em sua primeira edição, de 1945: 

Vem, a Bahia te espera. É uma festa e é também um funeral. O seresteiro 

canta o seu chamado. Vou mandar que batam os atabaques e os saveiros 

partam em tua busca no mar. Serão doce brisa os ventos e as palmas dos 

coqueiros te saudarão das praias. (AMADO, 1945, p. 18). 

 

Trecho da edição de 1977 modificado, atualizado, com destaque em negrito: 

Vem, a Bahia te espera. É uma festa e é também um funeral. O seresteiro 

canta o seu chamado. Os atabaques saúdam Exu na hora sagrada do 

padê. Os saveiros cruzam o mar de Todos os Santos, mais além está o 

rio Paraguaçu. É doce a brisa sobre as palmas dos coqueiros nas praias 

infinitas. Um povo mestiço, cordial, civilizado, pobre e sensível habita 

essa paisagem de sonho. (AMADO, 1977, p. 11 – grifos nossos). 

 

A ênfase em ressaltar o aspecto negro da cultura e da religiosidade da cidade vai 

aparecer nessa edição atualizada. A referência à Bahia que é de Todos os Santos, dos santos 

católicos e dos orixás do candomblé, bem como de um povo mestiço sempre enaltecido, em 

decorrência de uma intensa “mistura”, embora o escritor ressalte, em muitas passagens do 

guia, que a “cidade é negra por excelência” e que “a influência do negro sente-se por toda a 

parte”.  Já no convite de abertura da obra, o guia busca convencer uma turista imaginária de 

conhecer esse território geográfico, social, cultural e religioso. O escritor promete à visitante 

que ela desfrutará do estado permanente de festa cotidiana da cidade, que tem uma paisagem 

de sonho e uma atmosfera mágica, por ter os elementos mítico-religiosos da cultura afro-

baiana. Os deuses ganham vida na obra de Jorge Amado que menciona o ritual a Exu, 

realizado no início das festas, o padê, para que o orixá arreliento não cause confusões nas 

cerimônias.  

      Ou ainda, podemos notar outras modificações entre a primeira e a vigésima sétima 

edição, no texto do epílogo Adeus, moça:  
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O malandro do cais, o poeta do Mercado, o canoeiro de Água dos Meninos 

formarão um trio e, em tua honra, em honra dos teus companheiros, cantarão 

uma canção de Caymmi.  (AMADO, 1945, p. 301) 

 

A partir de 1977, este trecho passou pela seguinte substituição:  
 

Um canto para Yemanjá, em tua honra; uma dança para Oxum, a dona 

de tua cabeça, quem sabe. A canção de Caymmi, qualquer delas, cantada 

por ele próprio com sua voz inimitável e a infinita picardia. Adeus, moça. 

(AMADO, 1977, p. 372).  
 

 Estes trechos demonstram a mudança de discurso e a inclusão de mais elementos 

representativos de uma Bahia de cultura e religião negra. A recorrência performática a outros 

nomes da baianidade, como Dorival Caymmi, é trazida para a narrativa para reforçar a ideia 

de que a turista será homenageada e poderá encontrar em sua visita o melhor da recepção da 

Bahia, em termos de música, de cultura, de povo, de religião e de acolhimento. A seguir, 

outro trecho da edição de 1945: 

 

Quando a viola gemer nas mãos do seresteiro, nascido na Bahia e cheio da 

sua poesia, não reflitas sequer. Moça, a Bahia te espera e eu serei teu guia 

pelas suas ruas e pelos seus mistérios. (AMADO, 1945, p. 17) 

 

A atualização de 1977: 
 

Quando a viola gemer nas mãos do seresteiro, nascido na Bahia, filho de sua 

poesia e sua dor, não reflitas sequer, pois a cidade mágica te espera e eu 

serei teu guia pelas ruas e pelos mistérios. (AMADO, 1977, p. 11). 

 

 A ideia da cidade mágica, mística, misteriosa e poética é reforçada na edição de 77, 

enaltecendo a sua face mítica e tornando-a incomum entre todas as cidades brasileiras. É uma 

produção subjetiva, nos termos de Guattari e Rolnik (2010), de experiência que visa atrair 

cada vez mais o leitor-turista que vem ao encontro dessa cidade narrada.  

 O trecho da edição de 1945 se refere à cidade baixa onde estavam  localizadas a Feira 

de Água dos Meninos, mais adiante a península de Itapagipe e a Marinha dos Estados Unidos, 

que construiu, durante a Segunda Guerra Mundial, bases navais no litoral brasileiro. Em 

Salvador, foram criadas a base aeronaval em Aratu e a Base Baker, para prestar apoio 

logístico a "destroyers", ficando localizada em frente ao porto, na cidade baixa, onde hoje está 

situado o Grupamento de Fuzileiros Navais. Com o fim da guerra, estas bases foram entregues 

ao Brasil. 

Para além da cidade-baixa, no contorno da baía, fica a península de 

Itapagipe, bairro de pequena-burguesia pobre e de proletariado, separado do 

resto da cidade por uma longa rua que parte da Associação Comercial e vai 

até a Calçada, de construções num único lado pois do outro está o mar. É 
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nesta rua que acontece a Feira de Água dos Meninos e se ergue a Base Baker 

da Marinha norte-americana. (AMADO, 1945, p. 35). 

 

 A atualização para o mesmo trecho na edição de 1977 com a substituição e acréscimo 

de novas informações: 

Para além da cidade-baixa, no contorno da baía, fica a península de 

Itapagipe, bairro de pequena burguesia pobre e de proletariado, separado do 

resto da cidade por uma longa rua que parte da Associação Comercial e vai 

até a Calçada. Aí estava localizada a célebre Feira de Água dos Meninos 

que um incêndio devorou pouco antes de ser também devorado pelo 

fogo o Mercado Modelo. Em substituição à feira célebre funciona hoje a 

Feira de São Joaquim, pouco adiante, ao lado do edifício da Petrobrás, 

em frente ao Orfanato de São Joaquim, que é uma das mais belas casas 

coloniais da Bahia. (AMADO, 1977, p. 21). 
 

A atualização de 1977 vai tratar do incêndio ocorrido em 1964, na Feira de Água dos 

Meninos, que levou ao trágico fim da feira, no momento em que a cidade passava por um 

processo de modernização e higienização. Era o grande centro de abastecimento da cidade e 

espaço de trocas comerciais e culturais.  Já o Mercado Modelo passou por uma série de 

incêndios, contudo o mais destruidor foi o ocorrido em 1969. 

O texto da primeira versão para o epílogo “Adeus, moça”: 

Mas aqui ficamos nós, o povo da Bahia, resistente e bom. Um dia a miséria 

não mais manchará tanta beleza, tanta poesia, o grande mistério da Bahia. 

Quando voltares, moça, um dia, no futuro. Nós, o povo da Bahia, estamos 

plantados sôbre um grande passado mas fitamos o futuro e para êle 

marchamos. Para o futuro sobem as ladeiras da cidade da Bahia. (AMADO, 

1945, p. 301). 

 

E a atualização de 1977: 

Aqui ficaremos nós, o povo baiano, cordial, resistente e bom. Um dia a 

miséria não mais manchará tanta beleza, tanta poesia, o mistério da cidade 

de Salvador da Bahia de Todos os Santos. Nas encruzilhadas de Exu, para 

o futuro, sobem as ladeiras da Bahia. Axé, moça. (AMADO, 1977, p. 

372). 
 

 A atualização expressa as substituições, exclusões e acréscimos de informações 

principalmente no tocante às informações do universo cultural de matriz africana, ressaltando 

o aspecto identitário negro da cidade que avança para o futuro, guiado pelo orixá negro Exu. 

A ênfase nos elementos culturais e religiosos negros marcaria a magia, a singularidade da 

cidade, que aparece de forma muito contundente nos capítulos e subcapítulos criados ou 

reescritos para essa edição. 

O narrador da primeira edição vai relatar uma das revoluções ocorridas na cidade, a 

Sabinada, em decorrência da insatisfação com as  imposições políticas e administrativas 
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impostas pelo governo regencial, levando os revoltosos a querer constituir uma “República 

Bahiense”: 

O que é marcante na Sabinada é o seu caráter acentuadamente democrático e 

popular. O movimento revolucionário baiano teve o apoio das massas pobres 

e foi combatido pelos latifundiários, pela aristocracia do açúcar, pois trazia 

esta revolução o germe de novas ideias sociais. Foi talvez o movimento 

revolucionário de tendências mais populares de quantos se processaram no 

Brasil de então. Lutavam bravamente os revolucionários mas foram 

finalmente  vencidos. (AMADO, 1945, p. 245). 

 

   A versão atualizada de 1977 vai suprimir o final do texto original: 

 
O que caracteriza a Sabinada é o seu caráter acentuadamente democrático e 

popular. O movimento revolucionário baiano teve o apoio das massas pobres 

e foi combatido pelos latifundiários, pela aristocracia do açúcar, pois trazia 

esta revolução o germe de novas ideias sociais. Foi talvez o movimento 

revolucionário de tendências mais populares de quantos se processaram no 

Brasil de então. (AMADO,1977, p. 27). 

 

 Na primeira edição, o excerto a seguir vai há uma descrição dos muitos festejos à 

Iemanjá na cidade e da relação do povo, dos pescadores, com a orixá: 

Iemanjá tem cinco nomes e muitos títulos. É rainha e princesa do mar, é a 

mã-d’água, é Nosso Senhor dos Navegantes e é Nossa Senhora da Boa 

Viagem. Tem cinco nomes e por todos êles atende aos seus filhos bem-

amados, os marítimos dos grandes navios, os mestres dos pequenos saveiros, 

os canoeiros que renovam diariamente a aventura da travessia da Barra em 

busca dos portos do rio Paraguaçu. Sua festa no rio Vermelho, no mês de 

fevereiro, não é a única que lhe dedicam os homens da Bahia. Ela é festejada 

também na Gameleira, na ilha de Itaparica, na Ribeira e em Plataforma. 

Porque ela possui diversas moradas no mar que banha a cidade. Vive em sua 

pedra no Dique, vive na Ribeira, mora no Rio Vermelho. É múltipla como os 

seus nomes. É a lenda mais bela dos negros da Bahia. (AMADO, 1945, p. 

133). 

 

As informações mítico-religiosas da festa de Iemanjá são reescritas poeticamente para 

a edição de 77, pois há uma referência aos diferentes nomes de origem africana dados a 

Iemanjá: Ynaê, Yá, Rainha de Alocá, bem como as condições da vinda dos africanos, de sua 

religião e elementos culturais na diáspora para a Bahia:  

No calendário das festas populares da Bahia ganham relevo especial as do 

ciclo do mar. Erguida numa península, cercada de mar, terra de pescadores, 

paisagem de barcos a vela, a Bahia tem uma rainha: Yemanjá, a senhora das 

águas, poderoso orixá de candomblé, sereia de cinco nomes, Dona Janaína, 

Ynaê, Yá, Rainha de Aiocá. Ela reina sobre esse império das águas, do mar, 

dos lagos e dos rios, dirige os ventos, desata os temporais. Mãe e esposa dos 

pescadores seu amor supremo, seu desejo impossível. “É doce morrer no 

mar, nas ondas verdes do mar”, cantam os mestres de saveiro pensando em 

Dona Janaína de longos cabelos perfumados e olhos de naufrágio. Veio ela 

da África para a Bahia de Todos os Santos na esteira dos navios de escravos, 

nos gemidos dos negros. Aqui estabeleceu para sempre sua morada. Suas 

múltiplas moradas pois ela habita em diversos lugares desse mar baiano: nas 
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ruínas do Forte da Gamboa, no Rio Vermelho, na Barra – em Monte Serrat 

ao sopé do forte, em Itapuã, no Dique, na Pituba e em Itaparica. Onde haja 

pescador ou marítimos ela está com seu amor e sua sedução. (AMADO, 

1977, p. 130). 

 

 

3.3 A FUNCIONALIDADE VERBO-VISUAL DO GUIA AMADIANO 

O guia amadiano é um discurso que contribuiu para o soerguimento do turismo baiano. 

Segundo uma pesquisa realizada pela BahiaTursa, no ano de 1977, constatou-se que 65% 

dos turistas brasileiros e estrangeiros que visitaram a Bahia por interesses próprios, 

teriam vindo porque leram os livros de Jorge Amado. O que interessa para essa discussão é 

como e quais os elementos culturais foram tomados para moldar a imagem discursiva, cultural 

e turística da Bahia em duas décadas distintas: 40 e 70.  

O caminho traçado para identificar o enunciado discursivo, o tema em Bahia de Todos 

os Santos advém da proposta de Foucault (2008): primeiro retiramos da leitura da narrativa 

escrita excertos verbais; em seguida observamos as capas e depois as ilustrações do interior 

do livro, das duas edições, buscando relacioná-las ao conteúdo verbal. Nesta dinâmica, 

voltamos a nossa atenção para o texto como na relação entre a escrita, as capas e as 

ilustrações, no intuito de direcionar a nossa atenção para os “sujeitos” que foram se 

apresentando, tendo em vista a relação entre as “materialidades” verbais e não verbais. Após a 

identificação dos percursos metodológicos discursivos no texto escrito, nas capas e nas 

ilustrações, nos atentamos para os “campos que se associavam” entre eles, a fim de identificar 

os enunciados e a formação discursiva gestada e gerada por essas linguagens. Vejamos isso no 

próprio exercício prático de análise. 

As imagens (verbais e visuais) de Bahia de Todos os Santos serão analisadas 

primeiramente a partir do diálogo entre o texto verbal e as capas do guia e depois entre o texto 

verbal e as ilustrações das respectivas edições. A 1ª edição, de 1945, foi publicada pela 

Editora Martins, com capa de Clóvis Graciano e ilustrações do interior do livro por Manuel 

Martins. A 27ª edição, de 1977, foi atualizada e publicada pela editora Record, com alterações 

tanto em seu conteúdo verbal quanto visual, contendo desenhos de Carlos Bastos na capa, 

lombada e contracapa e no interior do livro. O guia foi publicado em Portugal e traduzido para 

o espanhol, francês e italiano. Até hoje é reeditado pela Companhia das Letras e não traz mais 

o formato texto-ilustração desde que os direitos de reprodução passaram para esta editora, já 

que os familiares, herdeiros das produções ilustrativas dos artistas queriam receber parte dos 

lucros advindos com as vendagens 
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 O objetivo é averiguar alguns modos de como Bahia de Todos os Santos foi sendo 

discursivisado em sua 1ª edição e na 27ª edição e como os mesmos enunciados estão presentes 

em textos da atualidade. Os dispositivos analíticos foram aplicados em um arquivo composto 

por 19 excertos verbais e 7 ilustrações que tratam da cidade histórica e patrimonial e suas 

questões sociais, do povo trabalhador nas ruas da cidade, discussão que foi proposta pela 

edição de 1945, bem como dos mistérios inerentes ao povo, à cidade, ao candomblé, o 

sincretismo religioso e cultural, além das “baianas de acarajé”, um dos símbolos imagéticos 

da Bahia, temáticas inerentes à edição de 77. Além disso, 6 textos publicitários serão 

utilizados para dialogar discursivamente com as duas edições do guia. Valemo-nos dos 

princípios foucaultianos de “série”, “sujeito”, “campo associado” e “materialidade” para fazer 

uma leitura dos signos verbais e visuais, a fim de perceber as como as diferentes 

materialidades discursivas dialogam enunciativamente entre si e reiteram uma imagem, um 

discurso de fortalecimento do turismo 

Clóvis Graciano cria a capa para a 1ª edição alinhada com a proposta do texto verbal 

amadiano e com as ilustrações confeccionadas por Manuel Martins que são pouco comerciais 

para estarem no invólucro, por conta do estilo e do realismo das gravuras. As capas operam 

com diferentes funções, e Ribeiro (2002) elenca quais são seus objetivos primeiros, pois elas 

fazem um movimento que percorre duas vias, ou que parte em direção a dois campos 

distintos: o domínio do texto e o domínio do leitor. Nessa perspectiva, ainda segundo o autor, 

as capas conseguem estabelecer a mediação entre o dentro e o fora, extraem elementos do 

conteúdo e compõem as formas e palavras, como também trazem um pouco do mundo que o 

cerca, “[...] ultrapassando assim os limites circunscritos do papel, apontando tanto para o seu 

material interno, quanto para as suas margens e também para além delas”. (RIBEIRO, 2002, 

p. 43). 

Antes de partimos para a análise das capas, do texto verbal e das ilustrações de Bahia 

de Todos os Santos, é preciso fazer esta ressalva: as “materialidades” que formam o livro 

retratam o horizonte dos enunciados, o verbal (escrito) com o não verbal (imagens), para que 

observemos os “campos associados”, ou os campos que procuram associar essas imagens às 

palavras. Destacamos assim os excertos de alguns dos capítulos da obra em análise. Os grifos 

nossos derivam de destaques que desejamos fazer, referendando os enunciados sobre a Cidade 

da Bahia e relacionando-os com as ilustrações. Os excertos selecionados da edição de 1977 

são justamente aqueles que expressam a atualização em relação ao texto de 45 ou são 

acréscimos. 
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                            Figura 24 -   Capa da 1ª edição de Bahia de Todos os Santos 

 

 

Fonte: (AMADO, 1945, s/p). 
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Antigamente aqui moravam os nobres. Êsses sobradões, as frentes de 

azulejo hoje substituído pela tinta azul ou roxa hospedavam as famílias 

finas. Em frente, era o pelourinho. Os negros escravos vinham ser 

exemplados, das sacadas as sinhazinhas assistiam risonhas ao espetáculo. 

O sangue corria das costas do negro sôbre as pedras, os ais enchiam os céus. 

(AMADO, 1945, p. 98 – grifos nossos). 

 

Os sobradões te esperam. Os azulejos chegaram de Portugal e desbotam 

hoje ainda mais belos. [...] Nos casarões moravam os senhores de 

engenho. Agora são os cortiços mais abjetos do mundo. (AMADO, 1945, 

p.16 - grifos nossos). 

Graciano procurou retratar na primeira capa do guia, em primeiro e segundo plano e 

com profundidade, os antigos casarões que compunham as ladeiras do velho centro, ganhando 

o olhar do leitor/consumidor logo de início. O título na cor azul é para remeter a cor do mar 

da Baía de Todos os Santos, assim como do céu da cidade da Bahia de Todos os Santos, e não 

remete à religiosidade da cidade, com seus santos, orixás, igrejas e terreiros de candomblés, 

como na capa de Carlos Bastos para a 27ª edição, como veremos a seguir. Graciano não 

buscou retratar a religiosidade, nem as pessoas, o povo habitante dessas residências à época, 

mas procurou, sobretudo, marcar que a velha “cidade da Bahia” é uma cidade histórica, com 

sua riqueza patrimonial que precisa ser conhecida, preservada e visitada pelos turistas. 

A imagem colonial da cidade é representada por Graciano, com o seu centro antigo, 

popularmente conhecido como Pelourinho, que já entrava em conflito à época com os 

interesses e as interferências modernas. Mas o artista prioriza essa imagem da cidade que 

domina, portanto, a composição, representando o seu valor histórico que precisava manter-se, 

de acordo com o enunciado emitido tanto pelo texto verbal quanto visual do interior do livro. 

Na primeira edição, temos a representação da cidade dos anos 40, que é a personagem 

central da narrativa, por isso todo o discurso será em defesa de sua imagem histórica que está 

vinculada ao período da colonização, descrita por Jorge Amado, em cujo texto destacamos os 

excertos acima, com destaque para as marcações em negrito, que caracterizam a paisagem 

física da cidade do Salvador.  

Da leitura desse enunciado textual, percebemos que o sujeito dessa narrativa, o 

narrador e cicerone, preocupa-se com a parte do centro antigo que deu origem à cidade 

erguida pelos portugueses, conforme o destaque dado às seguintes passagens: local de morada 

dos nobres, hospedavam as famílias finas, das sacadas as sinhazinhas assistiam ao espetáculo.  

É esta localidade que é defendida pelo narrador para ser preservada, ao emitir um 

alerta das suas condições e de como ela se destruía diante da degradação da área. Ao viajante 

é mostrada esta parte central para ser conhecida, ainda que esteja arruinada, mas que ainda 
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guarda beleza em seus antigos azulejos. Neste sentido, o guia-narrador marca a importância, a 

história e antiguidade da cidade dado o fato de ter sido a primeira capital brasileira, erguida 

pelos portugueses, com seus sobrados e azulejos que mesmo depois de séculos, ainda são 

mais belos que no passado. Além disso, foi local e modelo residencial da gente poderosa dos 

engenhos de açúcar da Bahia.    

 O escritor marca a obscuridade de um tempo marcado pelo Estado Novo, pelos 

conflitos político-partidários no país, pela Segunda Guerra Mundial, pelas desigualdades 

sociais e econômicas, pela miséria de grande parte da população esquecida que habitava as 

antigas moradias das elites da cidade, que se beneficiaram e enriqueceram às custas dos 

antepassados desses mesmos povos, que se abrigavam naquele presente nas residências 

destruídas, insalubres, hospedadas pela miséria e pela sujeira, juntamente com esses 

desvalidos sociais. 

Como se vê nas figuras e no texto verbal, o destaque foi dado à parte fundacional da 

cidade, com seus casarões e monumentos que demonstravam o poder patrimonial, social e 

econômico das elites coloniais. No entanto, essa única possibilidade de paisagem arquitetônica 

para a cidade já entrava em conflito com as novas propostas modernas para ela, e a vontade 

das elites de modificar a paisagem humana. Esses antigos prédios foram alvo dos interesses 

capitalistas que começaram a levar o “progresso” para a Salvador de 40, com a derrubada de 

casarões e igrejas antigas e a construção de linhas de bondes no espaço do sítio histórico, além 

dos prédios modernos.  

           O guia amadiano explica como está dividida a cidade do Salvador, em cidade alta e 

cidade baixa, onde está localizada a sua parte antiga e fundacional, que resguarda o seu legado 

histórico, com as suas ladeiras, igrejas, morros e o grande comércio localizado na cidade 

baixa: 

[...] A cidade da Bahia se divide em duas: a cidade-baixa e a alta. Entre o 

mar e o morro, a cidade-baixa é do grande comércio. [...]. As ruas mais 

próximas ao morro e as ladeiras que partem em busca da cidade-alta, 

igrejas como a da Conceição da Praia que veio pronta de Portugal para 

ser armada aqui, tudo isso recorda as cidades portuguesas. [...] Prédios como 

o do Instituto do Cacau, as construções mais recentes naquela parte da 

cidade-baixa, a primeira a ser vista pelo turista, modificaram um pouco a 

impressão inicial que se tinha da cidade. [...] Várias ladeiras ligam a 

cidade baixa à alta. A mais importante delas é a Ladeira da Montanha, 

aberta no morro em cuja encosta rasgam-se buracos acimentados onde 

ferreiros trabalham e nos quais, por mais incrível que pareça, já residiram 

famílias. Casas, cujas fachadas simples dão para as ladeiras, descem o 

morro numa sucessão de andares para baixo [...]. (AMADO, 1945, p. 31-

32 - grifos nossos) 
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                               Figura 25: Ladeiras que ligam a cidade alta à cidade baixa 

 
                      Fonte (AMADO, 1945, p. 33). 

Martins criou em sua gravura uma representação do centro antigo da cidade formado 

pelos velhos casarões entrecortados pelas ladeiras que conduzem à cidade alta e baixa, 

representadas na figura 25. Trata-se da Ladeira da Montanha com a igreja de Nossa Senhora 

da Conceição, com as suas duas torres, do lado direito e em primeiro plano. E, ao fundo, em 

segundo plano, o mar da Baía de Todos-os-Santos, visto a partir da cidade. Os traços 

expressionistas de sua composição representam o drama da Segunda Guerra Mundial, bem 

como da cidade do Salvador, imersa na desigualdade social e econômica, na opressão das 

camadas mais pobres dessa sociedade, buscando provocar a reflexão em torno do destino do 

povo. A parte da Cidade Baixa é vinculada ao porto e ao comércio e também era local de 

moradia dos menos favorecidos. Essa composição física urbana dialoga com a capa da 1ª 

edição, pois Graciano também dá destaque à parte antiga da cidade. 

 Na materialidade repetível da capa e da gravura de Martins, juntamente com o texto 

amadiano, percebemos que a conjunção dos elementos verbais e imagéticos dá esse tom que 

reforça qual é a atmosfera da cidade, de modo a convencer o leitor, fazendo-o imaginar estar 
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nesse lugar e passear por essas ruas e ladeiras seculares e contemplar esses monumentos 

antigos. Esses efeitos de sentido da imagem entram em jogo com o funcionamento da 

materialidade discursiva. 

A capa suprime uma parte significativa da imagem moderna da cidade que não mais se 

resumia à área colonial, mas como afirma Foucault (2008), cada época revela o que pode e 

deve ser dito, enunciado. É essa imagem representativa da cidade que o capista, o escritor e o 

ilustrador do livro queriam que permanecesse no imaginário dos habitantes e dos visitantes, ela 

está em consonância com o que “pode ser dito”, é uma imagem preservada até a década de 70, 

quando vão ser somados elementos culturais a sua representação, assim como os novos 

enunciados verbais e visuais do interior da obra de 77. O texto visual (ilustração) vai retratar, 

juntamente com a narrativa amadiana, a preocupação das elites intelectuais em defender essa 

imagem específica de Salvador, com seu conjunto arquitetônico secular, barroco e neoclássico.  

Na ilustração de Martins aparecem dois sujeitos: um homem com um burro que parece 

carregado de frutas e uma mulher que desce a ladeira com um balaio na cabeça. São cenas de 

uma Bahia com seus personagens populares ambulantes que vivem do trabalho informal e 

transitam entre a cidade alta e baixa para ganhar a vida vendendo, geralmente, produtos 

alimentícios: frutas, verduras, dentre outros. Esses são, no plano da representação, os sujeitos 

indesejados dessa área colonial, habitantes dos casarões destroçados que dão forma à cidade 

tradicional e patrimonialista.  

A precisão das xilogravuras de estilo expressionista de Martins vai gravar uma Bahia 

empobrecida, com seus velhos casarões destruídos pela ação do tempo, pelo abandono dos 

seus antigos moradores, assim como a narrativa de Jorge Amado. 

Nas gravuras estão impressas uma Bahia de tons acinzentados escuros com poucas 

nuances de luz, que dará destaque ao velho centro e seu conjunto arquitetônico, em ruínas, 

representado na imagem enunciativa pelos casarões, casas comerciais  e igrejas de torres altas, 

localizados na idade baixa, banhada pelo mar de saveiros, bem como os sobrados seculares da 

cidade alta e as representações dos sujeitos social e economicamente desprivilegiados: um 

carroceiro e outra pessoa que desce a ladeira íngreme da parte alta da cidade rumo à cidade 

baixa, levando uma trouxa ou um balaio na cabeça e um outro passante. Vejamos outros 

excertos enunciativos: 

As velas dos saveiros cortam a baía de Todos os Santos, vêm de Mar 

Grande, de Maragogipe, de Cachoeira e São Félix.  No cais Cairu, em 

frente ao Mercado, eles descansam. Ali arriam as velas, ficam balançando 

tranquilamente sobre as águas. [...] Vale bem a pena ao turista sair, num 

sábado, num destes pequenos navios, suportar a travessia da barra, e 

depois entrar pelo rio Paraguaçu adentro, em cinco horas de viagem a 
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mais agradável, para visitar os tesouros da Cachoeira, a cidade histórica 

da Independência, com suas casas coloniais de tetos pintados, suas igrejas 

magníficas [...]. No fim da tarde, quando morre o sol, o mar deste cais pela 

tarde, o mar prenhe de velas desatadas, o forte velho brilhando aos últimos 

raios de sol, os mestres de saveiro na rampa do mercado. [...] Os negros 

fortes andam pela frente dos armazéns e trazem estranhas tatuagens 

sobre o peito e as costas. Marinheiros sem cor e sem idade sentam-se na 

tarde desfeita em beleza e parecem de mármore ou de bronze contra o 

sol que ilumina o mar. Os navios dormem no cais. (AMADO, 1945, p. 108 

- grifos nossos). 

 

                                            Figura 26-  O mar de saveiros  

                                               
        Fonte: (AMADO, 1945, p. 109) 

 

 O texto verbal amadiano retrata o cenário marítimo cortado pelas velas dos saveiros, 

pelos negros que descarregam os barcos, pela indicação de um roteiro de viagem indo pelo rio 

Paraguaçu para a Cachoeira, cidade histórica do Recôncavo Baiano, de onde vêm as 

mercadorias, muitas delas vendidas no velho Mercado Modelo. Ele faz referência ao forte 

antigo e aos trabalhadores e marinheiros do cais que também aparecem na imagem 

descarregando e carregando as embarcações. A gravura de Martins está na mesma formação 

discursiva da narrativa verbal, pois compactuam com o mesmo enunciado, há um processo de 
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retomada do enunciado. Trata-se novamente da representação da Bahia com suas atividades 

seculares desenvolvidas na cidade baixa, numa paisagem colonial pintada com fortes traços 

que dialogam intertextualmente com os enunciados da narrativa de Amado, ou seja, é um 

“campo associado”, que relaciona palavra e imagem, é uma função de existência do mesmo 

discurso. 

Outro elemento importante nessa composição plástica é a “baiana” vendedora em 

meio aos saveiristas, pescadores e descarregadores de mercadorias, reconhecida por sua 

paramentação: torso na cabeça e tabuleiro. Esse cenário popular e do trabalho braçal, muitas 

vezes, é desenvolvido pelo povo negro, descritos na narrativa verbal e podem ser visualizados 

também na gravura. Isto demonstra que as práticas coloniais ainda eram desenvolvidas no cais 

soteropolitano na década de 40. Os cenários representados pelo escritor e pelo ilustrador são 

aqueles que têm as figuras populares em destaque. 

O texto verbal e as ilustrações do guia de 45 foram produzidos para representar a 

primeira cidade da Bahia e refletem o engajamento político dos dois autores, que vão acentuar 

em suas composições a estética da cidade, como também uma proposta de reflexão das suas 

condições sociais. As xilogravuras vão narrar uma Bahia sombria, com seus velhos casarões, 

igrejas e sobrados arruinados, mostrando uma face fantasmática, como também vai gravar os 

populares (prostitutas, saveiristas, lavadeiras, vendedores ambulantes, “baianas de acarajé”, 

estivadores), enfim, o povo negro, os trabalhadores em seus ofícios diários manuais e braçais, 

em busca de sobrevivência numa Salvador desigual e opressora. O mar que Martins dá 

destaque é o da cidade baixa e não da orla marítima, da cidade alta. É este mar que abriga o 

porto e o cais marítimo ambos pertencentes à área do velho comércio, local do trabalho dos 

populares. A presença do passado se percebe pelos traços que dão as nuances envelhecidas e 

pelo tom predominante escuro das ilustrações. Tal intensidade retrata a mesma paisagem 

colonial e histórica narrada por Amado. 

 É possível observar, na narrativa, que há uma relação entre as imagens presentes nas 

ilustrações da edição e as imagens apresentadas textualmente (via palavra) nos capítulos do 

guia. As ilustrações, enquanto materialidades imagéticas de um mesmo enunciado são 

apresentadas pelos sujeitos, ilustrador e capista através de reinscrições e de transcrições que 

evocam por meio de associações os conteúdos verbal da obra. Sendo assim, as gravuras e a 

capa dialogam enunciativamente com o texto verbal, havendo uma regularidade discurso. 

 Vejamos a seguir a capa da 27ª edição, de 1977, e o excerto textual que discute o 

nome da cidade e logo remete ao título da obra. O trecho está presente tanto na edição de 
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1945 quanto na edição de 1977. Ambas as edições vão explicitar a fusão entre o nome da 

cidade e do estado: 

 

Figura 27 -  Capa  da 27ª edição  de Bahia de Todos os Santos 

 
Fonte: (AMADO, 1945, s/p) 
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Figura 28- Lombada da 27ª edição de Bahia de Todos os Santos 

 

 

 
 

Fonte: (AMADO, 1945, s/p) 
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Figura 29 - Contracapa da 27ª edição de Bahia de Todos os Santos 

 

 

Fonte: (AMADO, 1945, s/p) 

 

          

 



198 
 

Pode bem ser que o colonizador devoto desejasse colocar esta cidade sob o 

patrocínio de Jesus assim a batizasse como a sua cidade. Mas somos um 

povo misturado, com sangue índio e muito sangue negro, e o nosso 

primitivismo ama os nomes pagãos tirados da natureza em torno. Bahia. Em 

frente à cidade está a baía enorme, belíssima, rodeando a ilha de Itaparica, 

recebendo as águas do rio Paraguaçu. Nela nadou Moema em busca de seu 

amor até morrer. Bahia de Todos os Santos. O católico lusitano batizou 

a baía em redor. O índio e o negro crismaram a cidade que ali nasceu: 

Bahia tão somente. Não adiantou o desejo de dom João III, rei de Portugal, 

que, mesmo antes de fundar a cidade, deu-lhe o nome de Salvador. Não 

adiantou a pertinácia de Tomé de Sousa conservando-lhe esse nome 

quando todos a chamavam de Bahia. Esse povo misturado é, por vezes, 

cabeçudo. Permaneceu Bahia. (AMADO, 1945/1977, p. 40-23 - grifos 

nossos). 

Partindo para o título da primeira edição BAHIA de Todos os Santos: guia das ruas e 

dos mistérios da cidade do Salvador, destaca-se em caixa-alta o nome Bahia, para marcar 

justamente que não se trata só de um conjunto de água cercado por terra – a baía – mas de 

imprimir que esse é historicamente o nome da cidade, ainda que o primeiro governador da 

capitânia tivesse nomeado-lhe oficialmente de cidade do São Salvador da Bahia de Todos os 

Santos. O narrador ressalta a forma como ela deve ser chamada e lembrada, tomando por base 

os costumes populares e a forma que ficou conhecida na medida em que foi se 

desenvolvendo. Seu nome é decorrente da baía em torno da qual se encontra o Recôncavo e 

do fato da chegada dos portugueses ao território, no dia 1º de novembro de 1501, dia de todos 

os santos no calendário católico.  

 Percebemos que este enunciado aparece nas duas edições apresentando-se numa 

“Série”, neste caso, pela via das palavras. Esta repetição enunciativa é que forma a série, na 

qual se implanta um referencial, que põe em jogo relações pelo próprio enunciado. Este é 

produzido através da instituição literária e política, e seu discurso permanece em dois 

contextos históricos distintos: décadas de 40 e 70. Podemos estabelecer relações entre os 

sujeitos que aparecem nesse enunciado escolhido: Moema, portugueses, índios, negros, Tomé 

de Sousa e o povo baiano.  

 A atualização da 27ª edição também precisa ser lida desde o título que sofreu uma 

supressão. A referência à “cidade do Salvador” presente na 1ª edição desaparece no título 

dessa versão atualizada do livro, passando a chamar-se Bahia de Todos os Santos: guia de 

ruas e mistérios. Na primeira edição, o guia era para as ruas e para os mistérios da Cidade do 

Salvador. Na atualização de 1977, os mistérios viriam da Bahia de Todos os Santos, a 

“Cidade da Bahia”, o nome popularmente conhecido que até pouco tempo atrás era utilizado 

para se dirigir à cidade, contudo, o narrador persiste para que seja conservada esta forma 

popular de evocação da urbe.  
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 O que destacamos no “campo associado” e que nos parece asseguraria inserir a edição 

de 1977 no arquivo discursivo das análises, é o seu nome, pois Amado o intitulou de Bahia de 

Todos os Santos: guia de ruas e mistérios, ou seja, há uma supressão da referência à Cidade 

do Salvador no título da 27ª edição, mas como observa Foucault (2008), não são as pequenas 

mudanças na materialidade que são suficientes para que o enunciado perca sua identidade, 

pois ele obedece a um regime de materialidade repetível. Em relação à “materialidade”, o que 

vemos novamente é a figura dos casarões do Pelourinho na capa do guia atualizado que 

remete à capa da primeira edição, a fonte inicial, que, por sua vez, já continha elementos 

enunciativos do próprio texto do escritor. Contudo, a edição atualizada apresenta um novo 

enunciado: a Bahia dos santos (santos católicos e orixás do candomblé), não só em seu 

aspecto verbal, mas também visual, dando destaque naquela contemporaneidade à cultura 

negra como emblema da identidade cultural da cidade. Porém, a cidade antiga com seu 

conjunto arquitetônico antigo é que é apresentada na capa de Carlos Bastos, aliada aos santos 

católicos e aos novos elementos culturais representativos da cultura baiana – os orixás 

africanos. Percebemos que os habitantes não aparecem na capa, pois os elementos que 

compõem a face misteriosa da cidade – interesse do ilustrador e do escritor – são as 

divindades católica e do candomblé. 

A capa de 1977 foi atualizada e traz na materialidade imagética os desenhos de Carlos 

Bastos e o seu nome, registrando que dele são os desenhos, dada a importância do trabalho de 

um dos mais renomados artistas plásticos do Brasil. Isso demonstra também que nessa edição 

dar créditos ao ilustrador fazia parte das estratégias voltadas para a valorização e venda da 

obra a ser divulgada.   

Enfim, esta edição vai apresentar desde a capa uma nova imagem para a cidade-

estado, que se transforma em relação ao retrato da cidade apresentado na edição de 45.  Essa 

nova imagem configurada nesse momento ficou conhecida até os dias de hoje no Brasil e no 

exterior como representativa de Salvador, a ponto de darem maior visibilidade à capital 

baiana, em detrimento do estado, e de muitas vezes a cidade ser confundida e fundida a ele, 

confirmando o imaginário que está na obra de Jorge Amado. 

Essa imagem que visa preservar e dizer que a Cidade do Salvador é uma cidade que 

tem importância histórica atravessa outros enunciados contemporâneos, os discursos oficiais e 

do turismo,  que dialogam com as imagens verbais e visuais de Bahia de Todos os Santos, 

como podemos observar no slogan propagandístico da Prefeitura Municipal da Cidade do 

Salvador, para a gestão do prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto, ainda em curso. O 

herdeiro político de Antonio Carlos Magalhães preserva o discurso das elites  econômicas e 
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intelectuais baianas, de não se deixar esquecer que Salvador trata-se da primeira capital do 

Brasil, destacando assim, o seu legado histórico.  

                   

           Figura 30: Logomarca e Slogan da Prefeitura Municipal de Salvador 

 

               Fonte: Google imagens 

 

Um outro enunciado que se destaca é o brasão da cidade que a gestão  de ACM Neto 

fez questão de resgatar novamente como logomarca da prefeitura,  porque demarca a tradição 

da cidade. Nele está os dizeres da inscrição latina "Sic illa ad arcam reversa est" (Assim ela 

voltou à arca). Esse enunciado referencia a pomba branca, animal simbólico da mitologia 

judaico-cristã, que teria saído da Arca de Noé. Ao retornar para terra, traz no bico um ramo de 

oliveira, demonstrando que o dilúvio tinha cessado. A pomba branca carregando um ramo no 

bico teria sido idealizada pelo fundador da cidade, o primeiro governador Tomé de Sousa, e 

representa o encontro de uma terra firme (Salvador), onde os portugueses poderiam se 

estabelecer. Outra explicação histórica é de que a cidade vivenciava conflitos quando estava 

em poder do donatário Fernando Pereira Coutinho e, após a fundação, estabeleceu-se a paz na 

cidade, por isso a adoção da pomba como símbolo.   

Feito um breve levantamento da obra e do seu contexto, tendo em vista já ter sido 

apresentado no capítulo anterior de forma ampla, bem como a constatação da repetição do 

discurso em sua materialidade discursiva, neste caso, o slogan da propaganda, é necessário 

fazer uma descrição que indique os elementos que são representados na composição da capa 

de 77. Começaremos então pelo segundo plano, onde se encontra, em destaque, o Forte de 

São Marcelo, o signo menor, no meio da Baía de Todos os Santos, que dá a sensação de 
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distância em relação a quem observa, como também às imagens que constituem o primeiro 

plano. A referência ao forte pode ser encontrada na materialidade verbal amadiana que 

especifica a sua importância histórica, o local de nascimento da cidade, transcrita no excerto 

abaixo.  

Tartaruga imensa, ancorada no golfo, de impossível beleza. Guardou a 

cidade contra as invasões, as corvetas vindas do mar, lutou contra os 

colonizadores. Faz parte da história e da paisagem. Forte de São 

Marcelo, no dizer dos eruditos; Forte do Mar, na língua do povo. É o 

umbigo da cidade da Bahia. (AMADO, 1977, p. 62 – grifos nossos). 

 

O que os olhos captam primeiro ao estarem diante da imagem da capa de Carlos 

Bastos são os santos e orixás do catolicismo e do candomblé, respectivamente. Acredita-se 

que santos são aqueles humanos que tiveram uma missão cristã em sua passagem pela terra, e 

os orixás seriam as ancestralidades africanas que também foram divinizadas após sua 

passagem terrena possuindo sentimentos e emoções semelhantes a dos homens. Todas essas 

divindades do catolicismo e do candomblé são chamadas de santos pelo escritor que busca 

enfatizar o sincretismo religioso.   

O receptor visualiza em primeiro plano a imagem dos santos e da parte antiga da 

cidade do Salvador, com maior destaque para as divindades que estão coloridas na parte 

superior da composição, tanto na capa e contracapa, como na lombada, trata-se de um painel. 

Os santos e orixás estão nessa posição por causa da ênfase em mostrar turisticamente uma 

Bahia alegre, negra, sincrética, com destaque para a religiosidade do candomblé, que tem seus 

ícones representativos estampados na capa dessa edição, uma nova imagem formatada para a 

cidade.  Os elementos dessa materialidade imagética dão a sensação de estarem mais 

próximos do leitor, justamente por se tratarem de figuras de maior tamanho. Nesse sentido, os 

sujeitos protagonistas dessa capa são os santos que marcam por suas especificidades os 

mistérios que recobrem a cidade com seus casarões e sobrados e igrejas centenárias – 

monumentos que marcam a arquitetura monumental baiana.  

A edição de 1977 que traz uma nova imagem para a Bahia, com o acréscimo de mais 

informações sobre a cultura afro-baiana, também vai dar destaque à cidade antiga, através dos 

desenhos de Carlos Bastos produzidos para a capa e para as ilustrações do interior do livro. O 

velho centro é o lócus representativo da cidade em suas composições, assim como fizera 

Manuel Martins na primeira edição. Porém cada um dos artistas que ilustrou o guia possui 

traços diferentes que vão marcar as duas imagens da cidade: a primeira é de uma Bahia que 

abriga um patrimônio em ruínas e com uma população pobre e de trabalhadores que têm 

péssimas condições de sobrevivência, que estão localizados no centro, na cidade baixa e no 
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porto, como podemos visualizar nas imagens anteriores do artista plástico paulista.  

A nova Bahia narrada por Amado e mostrada nos desenhos claros de Carlos Bastos é 

uma Bahia iluminada, solar, que também representa o centro histórico, mas não mais 

acentuando o desgaste arquitetônico e a vida difícil da parte da população pobre, mas sim a 

divisão da cidade, que tanto atrai a curiosidade dos turistas, com a sua topografia irregular, 

como veremos no desenho a seguir que representa a cidade Alta e Baixa,  entrecortada pela 

Ladeira da Misericórdia. No contexto da edição de 1977, a ilustração mostra essas antigas 

localidades que continuam sendo de intensa movimentação dos habitantes, turistas e, naquele 

período, por um trânsito tomado por carros, explicitando assim as transformações urbanas e o 

cotidiano da cidade da Bahia. 

Figura 31 – Cidade Alta e Cidade Baixa

 

     Fonte: (AMADO, 1977, p. 12). 
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Este desenho abre o capítulo “Atmosfera da Cidade do Salvador da Bahia de Todos os 

Santos”, numa clara atualização da denominação dada ao primeiro capítulo da 1ª edição, 

chamado de “Atmosfera da cidade”. Ele demarca com essa mudança que a urbe se 

transformou que não é mais a “cidade da Bahia”, tranquila e provinciana, mas sim a cidade do 

Salvador da Bahia, violenta, agitada, porém histórica. As palavras do escritor para analisar a 

edição de 1977 ajudam a compreender a diferença entre a Bahia representada na primeira e na 

vigésima sétima edição: 

[...] descansada, tranqüila, doce, bela e única, cuja população mal passava 

dos trezentos mil habitantes. Para designá-la dizia-se Cidade da Bahia, pura 

e simplesmente. Hoje dizem Cidade de Salvador: metrópole ruidosa, 

movimentada, turbulenta, sua doçura fundamental entrecortada de violência: 

chega a parecer outra cidade mas ainda assim aqueles que a conhecem como 

eu a conheço, sabem que ela continua bela e única, sem igual na vastidão do 

mundo. (AMADO, 1977, s/p). 

 

A Bahia contemporânea tem aliado aos antigos elementos patrimoniais e históricos 

que a caracterizavam, a venda de uma imagem mística e sincrética da primeira capital do país, 

sob a égide dos santos que estão no céu e a sobrevoam, como podemos notar na capa de 1977, 

expressando a face mágica, misteriosa da Bahia que o escritor e o ilustrador se propuseram a 

imprimir no imaginário de quem se depara ou lê a obra, contribuindo assim para toda uma 

divulgação dessa nova imagem da cidade que perdura até os dias de hoje. 

A capa explora outra ideia de Bahia, a Bahia colorida, do candomblé, híbrida, marcada 

pela cultura mestiça, festiva e pela religiosidade sincrética, de todos os santos (santos 

católicos e orixás africanos), redesenhando o imaginário cultural da cidade e fortalecendo, 

portanto, todo um movimento em prol de uma junção de elementos tradicionais da cultura 

europeia somados aos da cultura negra, como também está explícita  no excerto verbal abaixo 

a  mistura híbrida do povo: 

 

[...]. Tudo aqui se misturou, as línguas faladas na casa-grande, na senzala e 

na mata, os santos vindos da Península Ibérica, os orixás chegados da 

África, as iaras e os caboclos retirados das florestas e dos rios. Mulatos 

somos, Senhor do Bonfim e Oxalá sejam louvados, amém, axé. 

(AMADO, 1977, p. 34 – grifos nossos). 
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Figura 32 –  Anjo sincrético 

  

                                       
Fonte: (AMADO, 1977, p. 92) 

 

O desenho de Carlos Bastos do interior do livro vai dialogar com essa nova proposta 

de Bahia, pois temos na ilustração a representação de um anjo branco, sensual e sincrético, 

carregando o Opaxorô, o cajado de Oxalá – orixá de natureza africana –, mas também um dos 

símbolos representativos do barroco juntamente com os santos católicos, religião de matriz 

judaico-cristã. Marca-se assim o sincretismo cultural e religioso que também pode ser 

percebido na capa de 77 e na narrativa verbal. 

          O que se conhece como “sincretismo religioso” serviu para esconder os pertencimentos 

identitários e religiosos de africanos, indígenas e seus descendentes e preservar o culto aos 

orixás, pois ao se prostrarem diante dos santos católicos, os africanos e seus descendentes 

reverenciavam, num ato de releitura de sua própria crença, as divindades africanas. Esses 

desdobramentos se davam em meio a um contexto de perseguição e imposição religiosa dos 

colonizadores ante as práticas religiosas dos escravizados. Foi por meio da resistência e das 

trocas interculturais que o povo negro conseguiu resguardar os elementos identitários de sua 

etnia, a ponto de romper com um longo processo de silenciamento e invisibilização, levando à 
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conformação da cultura afro-baiana que conhecemos hoje, nela imprimindo seus costumes, 

crenças, usos e sua culinária, enfim, sua identidade cultural, disseminando-a na sociedade, 

ainda que à revelia. Desde a chegada ao Brasil, os cultos e crenças negros eram proibidos – 

perseguição que se deu até a década de 1940 quando eram vetados pelo estado, mas que se 

estendeu parcialmente até os anos 70, quando os adeptos do candomblé precisavam de 

permissão policial para professar sua religião e manter seus cultos.  

Milton Moura (2001) sintetiza com clareza a relação de criminalização e controle do 

estado e das instituições que estavam sob sua tutela com o candomblé, e o momento em que 

acontece a apropriação governamental e empresarial que distorce e cria um discurso 

simplificado da identidade baiana, a dita baianidade, que pretendia definir a Bahia, o seu povo 

e suas práticas culturais envoltas em negociação: 

 

[...] Em diversas oportunidades pude perceber como o período da 

perseguição pela polícia e pela imprensa, que se estendeu até os anos 

quarenta, e o período da humilhante solicitação à polícia de autorização de 

culto, que durou até 1976, deixaram marcas profundas na memória do povo 

de santo. [...] Enfim, uma dinâmica tão rica em experiências e significações 

certamente não caberia, com sua densidade, numa formulação simples... E é 

o que se passa quando a imprensa convencional, bem como o órgão 

governamental e as agências de turismo, se referem ao sincretismo: uma 

banal correspondência biunívoca entre entidades de uma e outra religião. 

Frequentemente se lê ou se ouve, nestas fontes, que Omulu é sincretizado em 

São Lázaro, por exemplo. E tudo passa a caber no texto simplificado da 

baianidade. (MOURA, 2001, p. 166-167). 

 

A forma como é apresentado e vendido o sincretismo pelo órgão governamental e 

pelas empresas de turismo visam embranquecer o candomblé através dessa repetição e 

definição simplificada do sincretismo, elemento cultural da dita baianidade, para 

homogeneizar essa narrativa, apagando os conflitos provenientes dessas relações.  Os 

enunciados a seguir da narrativa amadiana irão tratar justamente da preservação das práticas 

culturais e da resistência do povo negro através do sincretismo, que foi utilizado para burlar 

a repressão aos cultos, de preservar as divindades africanas escondidas atrás de santos 

católicos, e não de uma alienação e assimilação, a ponto de perder os valores religiosos de 

matriz africana ante a imposição religiosa do branco colonizador. Segundo a narrativa 

amadiana:  

É claro que os deuses vindos da África para o Brasil aqui se misturaram 

e como que se abrasileiraram. Misturaram-se com os santos católicos, 

era assim que os negros escondiam seus deuses e os conservavam, 

saudando Oxalá ao festejar Senhor do Bonfim, Oxóssi ao festejar São Jorge, 

Yemanjá ao louvar Nossa Senhora dos Navegantes. Mas, no fundo, Oxalá 

era mesmo o maior dos santos, Oxóssi o deus da floresta e Yemanjá a dona 
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do mar. Esse sincretismo religioso acentuou-se com o passar dos tempos, 

quando os ritos das diversas nações começaram a misturar-se a eles 

juntaram-se elementos colhidos entre os índios. Qual o futuro das 

religiões negras? Falar de seu desaparecimento à proporção que o 

progresso e a cultura aumentam parece-me apenas pretensiosa 

afirmação de dogmáticos sem maior base da realidade. Em mais de 

cinquenta anos de contato com as seitas afro-brasileiras, só as tenho 

visto crescer, estender-se sobre massas cada vez mais amplas. Minha 

pergunta não se refere a isso. Refere-se ao problema mesmo do 

sincretismo: manter-se-ão as casas consideradas “puras”, as mais 

próximas dos ritos africanos originais, onde a língua oficial é o iurubá 

(como o latim é a língua oficial do catolicismo) ou o futuro está com os 

candomblés de caboclo, nos quais ritos gegê-nagô, congo e angola 

misturam-se com o improvisado ritual dos caboclos? Não sei, não 

pretendo responder à interrogação. Isso é tarefa dos estudiosos e eles 

estão voltados para o problema.  (AMADO, 1977, p. 167-168- grifos 

nossos). 

 

Amado oscila em denominar o candomblé ora como religião negra, ora como seita 

afro-brasileira, termo reducionista e pejorativo para se dirigir à religião, mas comumente 

usado para se referir ao candomblé à época. Além disso, questiona se as casas mais puras, que 

mais preservaram os ritos africanos, permanecerão ou as que mais se misturaram entre si. 

Reflete ainda sobre o sincretismo e o entende como um intenso jogo de defesa, de resguardar 

e esconder que propiciou assegurar os valores e práticas culturais negras. Em relação à 

expansão do sincretismo religioso na Bahia, o narrador fala não só do sincretismo com o 

catolicismo, como estratégia de proteção, mas também com os elementos da cultura indígena 

e com a sua intensificação entre as diferentes nações africanas, provenientes dos distintos 

grupos étnicos que vieram para a Bahia, resultando no candomblé, religião brasileira que faz a 

junção dos cultos aos Orixás, Inquices e Voduns, mas que na África são cultuados 

separadamente. No Brasil, ocorreu justamente o contrário diante do confinamento de 

africanos de variadas nações nas senzalas, quilombos e terreiros, provocando a sua expansão e 

reconfiguração, firmando assim as religiões afro-brasileiras denominadas, a depender da 

localidade, de Candomblé, o Xangô, a Macumba e o Batuque – maneiras de manter viva a 

memória coletiva africana, proibida pela igreja católica e criminalizada até a segunda metade 

do século XX. 

A tentativa de permanência de um modelo de ocidentalização marcado pelas relações 

de poder manipulava os campos social, religioso, político e econômico e o plano da cultura 

até os anos 60, ou melhor, era uma fonte fundamental da cultura oficial que apagava as 

contribuições do negro e do índio na sociedade baiana e brasileira. Nesse sentido, Silviano 

Santiago (1982) vai nos dizer que a Antropologia ajuda a descentralizar o pensamento 

ocidental que estabelece hierarquias entre as culturas, deixando a cultura europeia de ser 
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referência para as demais. Com a edição de 77, como também em muitos romances, Amado 

vai trazer a discussão da herança cultural dos outros povos brasileiros para entendimento da 

cultura e da identidade nacional. O estudo de Ramos (2000) é elucidativo para entender essas 

questões: 

Se seguirmos a concepção amadiana de representação da realidade brasileira, 

observamos que a imagem elaborada e propagada é a do elemento cultural 

africano enquanto fonte fundamental da cultura e, por extensão, fonte do 

humanismo brasileiro. Amado considera a cultura como um conjunto de 

formas de ser, agir e pensar o mundo que nos cerca. Este elemento que, para 

Amado, representa o espaço cultural brasileiro traduz, antes de mais nada, o 

espaço ideológico no qual ele se situa: o espaço baiano (primeira capital do 

País, principal porto de entrada de escravos, maior contingente negro). É a 

importância da cultura negra na vida sociocultural baiana. (RAMOS, 2000, 

p. 51).  

 

O texto verbal e as imagens da edição de 77, com a sua somatória de enunciados, vai 

ressaltar a importância da etnia negra na constituição humana e identitária da Bahia e sua 

contribuição para a nacionalidade, pois o escritor e o ilustrador aliam a riqueza arquitetônica 

da parte antiga da cidade às representações da cultura popular, da culinária, da religiosidade 

do candomblé, dos personagens negros apagados da história, como veremos no capítulo 

seguinte. Os símbolos e personagens representativos da herança africana irão ser mostrados 

para a afirmação da face e da identidade negra da cidade. Desta forma, quando determinados 

grupos culturais ocupam espaços negados, a produção de novos sentidos incide diretamente 

nas identidades culturais, provocando efeitos e negociações. No caso específico da Bahia, esse 

movimento nada mais é que um processo de resistência e negociação que já vinha 

acontecendo há séculos, mas que só eclode e se transforma nos anos setenta diante dos novos 

interesses do discurso hegemônico que disputam o poder no mercado simbólico, que falam a 

partir da população. Neste sentido, pode-se dizer que estas negociações são intrínsecas à 

cultura que dá sentido às coisas, através do jogo das identidades e diferenças que são 

construídas e negociadas: “[...] toda a nossa conduta e todas as nossas ações são moldadas, 

influenciadas e, desta forma, reguladas normativamente pelos significados culturais” (HALL, 

1997, p. 41). São identidades que surgem das novas articulações entre o poder, a política e a 

cultura. 

Enquanto campo de contestação, luta e relações de poder, a cultura produz sentido 

diante do contexto histórico que se impõe. Todos os sentidos se constituem na e pela cultura, 

na prática social e nas relações de controle das instituições, servindo assim para entendimento 

de Bahia de Todos os Santos, da mudança de perspectiva da obra atualizada e do destaque 

dado à cultura negra nos anos 70. A cultura produz tudo, inclusive as subjetividades. Ela 
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incita sentimentos, emoções, provoca identificações ou nos faz procurar outras, mas também 

nos leva a sentir um pertencimento. A cultura é ambivalente, mas produz a sensação do fazer 

parte dela, estabelecendo comportamentos, definindo o que somos e como devemos ser, os 

espaços e lugares sociais que podemos ocupar. 

O candomblé é uma marca da preservação da cultura negra, de um movimento de 

resistência dentro do sincretismo, uma forma não-autorizada, pois firmava a sua identidade 

religiosa mesmo em meio a conflitos entre povos, interesses e religiões divergentes, em um 

movimento de intensas lutas e resistências.  

O turismo vai utilizar também como discurso promocional a mestiçagem e, sobretudo 

na Bahia, tem-se a cultura negra como principal vetor atrativo para colocar o Estado como um 

diferencial em termos de turismo étnico e cultural, singularizando-o em relação a outras partes 

do país.   

Para Munanga (1996), a mestiçagem é uma arma ideológica que age no silêncio, que é 

utilizado como uma outra forma de discurso, como o não-dito no entendimento de Orlandi, 

escondendo, portanto, um jogo ideológico, impedindo o posicionamento crítico da maioria 

das vítimas cotidianas do racismo que não o reconhecem, além de tornar nebulosa a sua 

reflexão por parte da sociedade que não percebe o racismo implícito nas relações entre 

brancos e negros. Isso é decorrente do mito da democracia racial que deu base para o discurso 

de invenção da nação e de um povo herdeiro das três raças formadoras, provenientes de 

relações amorosas, pacíficas e consensuais, da mestiçagem biológica e cultural que levou a 

afirmação de uma identidade brasileira única e fixa através do discurso, mas que não é 

possível, tendo em vista o fato de o mestiçamento negar a própria identidade, já que se está 

diante da mistura e não da mesmidade, estabelecendo assim a diferença, que é diferente por 

conta da formação étnica. Contudo, a forma como o discurso se apropriou do conceito de 

mestiçagem para entendimento da identidade brasileira, concebida como uma e única, é uma 

mestiçagem que apaga os conflitos, homogeneiza as relações e busca embranquecer a 

população: 

Ponto de encontro de raças e costumes, primeira capital do país, rica e 

famosa nos inícios da nação brasileira, porto aberto aos barcos do mundo, 

às ideias e aos forasteiros, tais condições propiciaram a mestiçagem e o 

sincretismo cultural (e religioso), a interpenetração de fontes e correntes de 

pensamentos na mistura de sangues – negro, branco, indígena – mistura 

sempre crescente até tornar-se a característica dominante do panorama 

social, dando à Bahia uma poderosa cultura popular, evidente nos 

diversos aspectos da vida do Estado, estuante na Capital. Dela nos 

alimentamos todos os que aqui criamos literatura e arte. [...] (AMADO, 

1977, p. 34).  
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Desse enunciado advindo da obra amadiana, podemos associá-lo a outros enunciados 

oficiais produzidos pelos órgãos de turismo do Estado que ressaltam a formação oficial e 

inicial da nação: “Bahia, o Brasil nasceu aqui”, “Bahia, Terra mãe do Brasil”, “Salvador, 

Primeira capital do Brasil”. Esses enunciados são para imprimir o discurso de “nascimento” 

do país em terras baianas, isto é, aquele eleito, oficialmente datado e registrado a partir da 

invasão portuguesa, como também do local de surgimento da nação brasileira mestiça, 

formada pelas várias culturas, levando a “autêntica” identidade nacional que viria de uma 

“característica dominante”, alicerçada nos parâmetros de exclusão e apagamento de etnias 

minoritárias decorrentes da mestiçagem: 

 

        Figura 33 - Slogan do Governo do Estado – gestão Rui Costa (2014-2018) 

                           

                 Fonte: Google Imagens 

 

Dessa forma, esta exaltação à nacionalidade, à formação do povo brasileiro através da 

mistura de raças e de culturas na narrativa amadiana, assim como no enunciado 

governamental que busca traduzir a importância histórica da cidade-estado para o Brasil, 

serve para lembrar a importância histórica do lugar e desenvolver um sentimento de 

pertencimento nacional ou de natureza nacional-popular com a terra. 

No tocante ao texto amadiano citado acima, o que vemos é a imagem de uma Bahia 

que passa a ser desenvolvida de acordo com os acontecimentos, com o contexto que se 

apresenta, de uma ênfase ainda maior na cultura popular e negra como marca identitária da 

cidade. Seu discurso literário e social foi tomado de empréstimo pelas instâncias empresariais 

e políticas, singularizando Salvador em relação às outras capitais brasileiras, como vimos no 

capítulo anterior, incorporando epítetos como Roma Negra. Além disso, esse excerto verbal 

dialoga com a capa de 77 e com outros enunciados anteriores, bem como com o próprio 

movimento negro que surge em várias partes do mundo e também na capital baiana, a 

exemplo dos blocos afro, com uma tomada de consciência crítica decorrente de toda a 

trajetória de lutas e resistências, de defesa da religiosidade de herança africana que começa a 
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ter maior visibilidade, com suas reivindicações dentro desse contexto contemporâneo, 

buscando inserção em espaços de poder na sociedade local, bem como de tentar inserir as suas 

produções culturais que começam a ganhar destaque a partir daí, em decorrência de todo um 

jogo de negociações entre oprimidos e opressores.   

No contexto dos anos 70, na Bahia, alguns aspectos da cultura brasileira relacionados 

à contribuição dos povos negros trazidos na diáspora, da África para o Brasil, passaram a ser 

lembrados, dadas as conveniências do momento, uma vez que este grupo étnico sempre esteve 

inserido num complexo jogo de negociação e recriação cultural, a fim de preservar aspectos 

específicos de sua cultura, digam-se os movimentos sociais e culturais negros, através de uma 

consciência que ressurgia nesse período, em prol da  defesa e da revalorização de uma 

identidade étnica negra que passa por um processo de reconstrução simbólica, de 

reconhecimento da herança cultural de matriz africana subalternizada ao longo do tempo, a 

exemplo da postura dos blocos afro,  como o  Ilê Ayê, que surgia nesse período. Ambos 

lutavam contra a invisibilização social, cultural, identitária e econômica nos espaços da 

cidade.  

Essa década de 70 vai ser importante por conta de todo um movimento de contestação 

aos valores hegemônicos brancos que moldavam a sociedade baiana e brasileira, através da 

música, da literatura, dos blocos afros, enfim, da representação cultural. É quando surge 

também o Movimento Negro Unificado que vai marcar um novo paradigma sobre a forma de 

se pensar criticamente a sociedade, aliado a outros grupos que criticavam as velhas estruturas 

de poder que regiam e regem as relações nesse país.  

Amado ora demonstra uma lucidez diante da sobrevivência dos aspectos culturais e 

religiosos negros, ora simplifica a questão com a mistura de raças, a mestiçagem e a mescla 

de religiões, o sincretismo, como vimos no enunciado acima, sobretudo porque ele não tem, 

nesse momentos, conceitos científicos ainda que possam analisar essa realidade por outras 

perspectivas. Esses conceitos foram aplicados como forma de entendimento da nação baiana, 

da afirmação de uma identidade mestiça e do mito fundacional e da democracia racial, mistura 

que levaria a uma única característica predominante. Contudo, o que se percebe é que Amado 

também se contrapõe, em alguns aspectos, às ideias de Freyre acerca da mestiçagem, que 

exaltava os valores culturais e identitários brancos, pois o romancista baiano via a 

contribuição do povo negro como decisiva para a formação da cultura e da identidade baiana, 

já na edição de 1945 e com maior destaque na edição de 1977, em diferentes passagens de 

Bahia de Todos os Santos. Trata-se mesmo da mudança de discurso. É a desconstrução da 

nação. 
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 A seguir temos uma reflexão crítica do escritor feita especialmente para a edição de 

77 acerca das muitas violências vivenciadas pelos africanos ao chegarem ao Brasil, 

desconstruindo nessa passagem o mito da democracia racial e cultural brasileira: 

Mais de uma vez escrevi ser a África o nosso umbigo. Como 

sensibilidade, maneira de ver a vida e o mundo, forma de reagir aos 

acontecimentos, de viver e conviver, de pensar e agir, somos pelo menos tão 

africanos quanto ibéricos. Definitiva foi a contribuição dos negros para a 

formação de nossa cultura nacional. Apesar das terríveis, monstruosas 

condições em que a cultura negra se encontrou no Brasil ao desembarcar 

dos navios negreiros – nas condições de cultura de escravos, vilipendiada, 

desprezada, combatida à morte, violada, cuja substituição violenta, na 

base do cacete e do batismo, foi tentada quando os senhores de escravos 

quiseram impor aos negros, íntegra, a cultura dos colonos, da língua aos 

deuses. (AMADO, 1977, p. 34).  

 

Nessa edição, o escritor apresenta uma nova perspectiva sobre a contribuição do povo 

e da cultura negra, problematizando a violência da relação entre o branco colonizador e os 

negros africanos escravizados no Brasil, apontando que o português não é o elemento 

hegemônico da construção cultural e identitária brasileira, bem como as  fraturas provindas 

desse contato opressor e de intolerância, assinalando o que não se pode esquecer na 

construção histórica da nação – o signo da violência que marcou as relações culturais, sociais, 

físicas, linguísticas, religiosas, trabalhistas e espaciais na cidade do Salvador. Além de 

revelar, com essa passagem, que a cordialidade cantada mascarou a violência da conquista, da 

colonização, da escravidão, apagando, portanto, o conflito existente no interior dessas 

relações e da formação da sociedade brasileira. O narrador propõe repensar e desconstruir, 

com essa passagem, o mito da fundação e sua construção ideológica, como uma integração 

étnica e cultural harmônica e consensual entre os diferentes povos que constituíram a nação, 

uma vez que não foi um encontro pacífico e cordial, mas cheio de choques culturais.  O 

sincretismo foi, contraditoriamente, uma saída encontrada para a manutenção da cultura 

africana na Bahia, num intricado jogo de relações e conflitos entre senhores e aqueles que 

foram escravizados 

Apesar de o escritor tratar do sincretismo religioso, deixa bem marcado nessa 

passagem os elementos simbólicos específicos da religiosidade de matriz africana, destacando 

a contribuição negra com sua cultura, mitos, deuses e forma de entendimento da realidade. É 

uma reflexão que delineia a imagem da Bahia negra. É visível nesses enunciados o destaque 

dado à importância da resistência e da defesa da cultura afro-baiana, renegando a assimilação, 

conforme nos ensina Munanga (1986): 
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O negro foi reduzido, humilhado e desumanizado, desde o início, em todos 

os cantos onde houve confronto de culturas, numa relação de forças 

(escravidão X colonização), no continente africano e nas Américas, nos 

campos e nas cidades, nas plantações e nas metrópoles. Essa redução visava 

a sua alienação, a fim de dominá-lo e explorá-lo com maior eficácia. No 

entanto, nem todas as populações negras foram totalmente alienadas. [...] 

felizmente, continuaram a praticar uma espécie de resistência passiva, 

funcionando como um bastião, no qual o patrimônio cultural, legado dos 

ancestrais, continuou a ser transmitido de geração a geração. O povo 

guardou sua língua, sua artes, maquis que o protegiam das tentações 

alienantes. [...] A situação do negro reclama uma ruptura e não um 

compromisso. (MUNANGA, 1986, p. 33). 

 

Nessa vinda diaspórica rumo à Bahia, os africanos vivenciaram a opressão e a 

violência colonizadora que lhe impunha o trabalho escravo, como também para seus 

descendentes brasileiros, bem como a língua, a religião e os valores europeus. De lá para cá, 

sempre houve um projeto de minimizar a contribuição identitária e cultural afro na formação 

da nação brasileira. O objetivo era recalcá-la, estereotipá-la, silenciando os valores culturais 

negros e classificando-os como inferiores, selvagens e primitivos – resquícios do 

cientificismo do século XIX.  As relações étnicas e raciais são marcadas por conflitos mais ou 

menos explícitos, mas não menos opressivos entre grupos étnicos diferentes, envolvendo 

questões de cunho político e econômico, de domínio identitário, espacial, cultural, dos corpos 

e de acesso a bens e recursos. 

De acordo com Munanga (1995), a tomada da identidade cultural negra como bandeira 

de luta política já existia “culturalmente como comprovada historicamente pela resistência da 

cultura negra no Brasil” (MUNANGA, 1995, p. 74).  De acordo com o autor, o que vai haver 

como resposta a essa busca de inserção da identidade afro-brasileira provinda dos 

movimentos contestatórios negros, é a utilização desta por parte das elites nacionais como 

forma de legitimar a democracia racial e negar a existência do racismo, apagando, portanto, as 

reinvindicações dos movimentos, “[...] expressando-se por isso através das próprias 

contribuições culturais negras convertidas em símbolos da cultura nacional” (MUNANGA, 

1995, p. 73). 

Desse intercâmbio étnico e cultural, o que fica comprometida é a cultura africana, 

quando é simplificada e subordinada à cultura branca hegemonicamente privilegiada pelo 

eurocentrismo latente, que ainda molda os pensamentos e a postura de grande parte dos 

brasileiros que veem a cultura negra como estranha, exótica e que daria um tempero a mais na 

cultura local.   

 A discussão de Hall (2003) sobre a cultura negra serve para pensar a forma como o 

turismo se vale dessa cultura para a construção de seu imaginário, uma vez que nele está 
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inserido o fascínio pelas diferenças sexuais, raciais e culturais e, sobretudo, étnicas. No 

entendimento do autor “[...] não há nada que o pós-modernismo global mais adore do que um 

certo tipo de diferença: um toque de etnicidade, um sabor do ‘exótico’” (HALL, 2003, p. 

319). E é dessa maneira que os elementos da cultura negra são tomados pelas empresas de 

turismo, pela política governamental valendo-se da música, da religião, do estilo e do corpo 

negro. A partir deles outras construções são feitas no que se referem à sensualidade e 

sexualidade, à alegria, à disponibilidade, à festividade, à indolência, ao servilismo, etc, – 

discursos que ajudaram a moldar o exotismo criado para a cultura baiana que vende pacotes 

de viagem e mantém uma imagem singular e controversa da Bahia e de seu povo. Enfim, um 

longo processo de mercantilização e manutenção de estereótipos que esconde as tensões e 

conflitos raciais, étnicos e religiosos que não entram na cena promocional da indústria do 

turismo e do entretenimento. 

Esse processo diaspórico e intercultural provocou modificações nas religiões africanas 

trazidas para o Brasil que precisaram dissimular suas pertenças para preservar sua 

religiosidade. O candomblé é uma religião que tem como referência a África, contudo foi 

reconfigurada em terras brasileiras sob as agruras da escravidão. Segundo Eduardo Oliveira 

(2006), esse contato com a religião dos brancos veio modificar substancialmente a religião 

dos negros bem como a própria religião católica, não havendo uma terceira religião que 

predominaria uma sobre a outra, mas sim a convivência conflituosa de dois códigos religiosos 

que se autoinfluenciam, coabitando rituais religiosos diferentes. 

Como bem sintetiza Oliveira em Cosmovisão Africana (2006): 

O sincretismo religioso não foi, com certeza, uma convivência harmônica 

entre religiões diferentes. Foi uma relação conflituosa a que se processou 

entre catolicismo e o nascente candomblé. [...] Na verdade houve uma 

“malandragem” por parte dos afrodescendentes: o “sincretismo” religioso foi 

uma estratégia de dissimulação para manter os cultos às divindades africanas 

sob a máscara dos santos católicos. Mais que uma fusão de culturas houve 

uma estratégia de preservação de um código religioso que, por estar 

subordinado a uma estrutura de dominação econômica e social, só poderia 

sobreviver fingindo assimilar a cultura do senhor quando, na verdade, a 

partir da artimanha da dissimulação, preservava os aspectos civilizatórios e a 

cosmovisão de seu grupo de origem. (OLIVEIRA, 2006, p. 51). 

 

 O escritor Jorge Amado empreendeu no guia da edição de 45 a defesa ao patrimônio 

histórico que se aloca na parte antiga da cidade, produto turístico a ser oferecido à época, 

ainda que essa atividade não fosse estruturada naquele contexto. Tratava ainda da 

contribuição de descendência africana para a cidade, mas este não era seu foco principal, 

diferentemente da edição de 77 que vai reforçar, enfaticamente, a importância da história e 
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dos elementos culturais negros para a cidade. Contudo, em Jubiabá (1935), romance da 

primeira fase, o escritor traz uma importante reflexão sobre a cultura negra e Tenda dos 

Milagres (1968). Com a edição de 1977, o escritor vai reforçar, enfaticamente, a importância 

da cultura e da identidade para o processo de formação da capital baiana.  

O governo estadual nos anos 70 também vai se valer dessas leituras culturais 

direcionadas à herança negra popular, por isso “[...] ressaltava-se a baianidade como uma 

resultante de padrões culturais vindos do povo” (SANTOS, 2005, p. 88).  Ainda conforme 

Jocélio Teles dos Santos (2005), em Poder da Cultura e a Cultura do Poder, as articulações 

entre as políticas de turismo e a participação governamental para a construção de imagens 

expressariam a nossa herança africana, assim como de outros discursos: 

A concepção e a difusão dessa política tinha como fundamento básico a idéia 

de que havia uma imagem cotidiana baiana tão importante para a 

preservação do patrimônio quanto a restauração da área do Pelourinho: o 

primeiro passo, em qualquer planejamento turístico, teria que partir de uma 

consciência preservadora do cotidiano tanto quanto dos velhos prédios 

seiscentistas. E é na reprodução de um cotidiano baiano que vai se 

delineando toda a construção de imagens que expressariam as nossas origens 

africanas. A idéia era mostrar que havia uma vivência diária da cultura 

baiana que o turismo deveria abarcar. (SANTOS, 2005, p. 87). 
 

Essa “comunidade imaginada” Bahia molda a sua imagem através de um discurso 

construído em torno da articulação entre os elementos culturais negros, a história e a 

“cultura”, ideologicamente definidos, uma vez que as categorias povo e passado são 

elementares para a constituição de uma nacionalidade imaginada (PINHO, 1998). Nesse 

momento, tudo entra no jogo da construção desse imaginário e de um cotidiano baiano: a 

memória, a história, o patrimônio, o contato com um povo caracterizado como diferente, 

exótico, que vai desenhando a sua face através de um discurso carregado de ideologia, 

produzindo uma imagem simplificada e cheia de estereótipos: povo festeiro, preguiçoso, 

cordial, lugar do ócio, do prazer, do pecado, do mistério e da liberdade sexual que são 

sustentados por enunciados como “Terra da felicidade”, “Terra da alegria”, “Boa Terra”, 

“Bahia é muito mais”, “Aquele Axé que só se vê na Bahia”, “Terra do axé”, “Sorria você está 

na Bahia”, “Maior festa de rua do mundo”, etc. Enunciados que fazem parte do discurso 

oficial do estado, das campanhas promocionais, das artes e fotografias, fazendo todos 

comungar desse imaginário que se repete nas diferentes materialidades enunciativas.     

A cidade é construída também no discurso e não só em seu aspecto físico, por isso o 

discurso afirma real e inventivamente o que seriam as singularidades do lugar, apresentando-a 

como espetáculo da alegria, da beleza, da felicidade, do descanso, etc. Esse processo pode ser 

compreendido, segundo Paola Jacques (2010), pelo branding urbano (construção de marcas) 
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dos projetos que cria e revitaliza uma imagem urbana, garantindo para as cidades se inserirem 

nas redes globalizadas que conectam as cidades turísticas. 

Figura 34 -  Bahia: terra da felicidade 

 

                       Fonte:  (Revista Viagem e Turismo, 1997, p. 42) 

 

Sob a ótica discursiva, percebemos que esta propaganda aparece em uma “série”, já 

que é mais um tipo de texto, dentre os vários que cantaram a beleza paradisíaca das praias da 

“cidade da Bahia”, a sua importância histórica e monumental, o eterno estado de felicidade da 

cidade e sua gente, além do sincretismo religioso e cultural, da mistura e do mistério que 

envolveria a cidade, a ginga e os orixás – elementos da cultura afro-baiana – presentes nos 

enunciados verbais e visuais da propaganda, que traz na fotografia uma montagem da igreja 

da Conceição e do Elevador Lacerda – dois monumentos e cartões-postais representativos da 

cidade numa só imagem.  

Essa propaganda faz referências ao texto sobre a importância histórica da cidade do 

Salvador e, ao mesmo tempo, do sincretismo enaltecido como marca religiosa e cultural da 

terra, tendo a representação de um templo católico ao fundo, símbolo do patrimônio histórico 

e religioso da cidade, com suas igrejas seculares, bem como os elementos culturais negros no 
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enunciado verbal: ginga, orixás sincretizados com os santos e a alegria, característica do “jeito 

do povo”: “Dona do maior litoral do Brasil, hospedeira de culturas do além-mar, a Bahia deve 

virar o cabo do novo milênio misturando santos e orixás com ginga própria e muita alegria: 

gente de todo o planeta está marcando encontro nessa terra da felicidade”. O ângulo invertido 

da propaganda de baixo para cima foi utilizado para expandir uma consciência, de remeter à 

suntuosidade, à grandiosidade e imponência desses monumentos históricos que parecem 

alcançar o céu, como se estivessem em um nível acima de quem os vê. 

Percebemos que a propaganda de 1997 não traz elementos contemporâneos da cidade, 

muito pelo contrário, reafirma no enunciado verbal o discurso instituído na década de 70, da 

Bahia alegre, sincrética, com seus santos e orixás, conforme o enunciado verbal, e seu 

conjunto arquitetônico secular – imagem tradicional da cidade que dialoga com a primeira 

edição do guia amadiano e com a 27ª edição. Em relação à “materialidade”, o que vemos 

novamente é uma propaganda, uma forma de comunicação que tem uma mensagem dirigida a 

um público-alvo, que repete uma imagem e estimula o seu consumo, contendo elementos 

enunciativos que também estão presentes no guia amadiano tanto em sua materialidade escrita 

quanto imagética. 

O patrimônio histórico ainda era uma preocupação nos anos 70 sob a égide do governo 

militar e visto como uma das maiores manifestações da cultura nacional. Segundo Jocélio 

Teles dos Santos (2005), a política de preservação do patrimônio sempre esteve direcionada 

às obras de cunho arquitetônico para sua restauração e a preservação da pedra e cal, 

principalmente dos monumentos de interesse nacional de caráter religioso, civil ou militar: 

igrejas, conventos, palácios, fortes, fóruns, sobrados urbanos etc. Ainda conforme Santos 

(2005), essa preocupação se torna maior por causa da defesa do patrimônio nacional para 

incremento do polo turístico no final dos anos sessenta. Em relação à Bahia, em meio às 

políticas para o desenvolvimento de uma consciência e uma cultura nacional e de preservação 

do patrimônio, outra preocupação era a cultura afro-baiana. As ações voltavam-se tanto para a 

restauração da área do centro histórico (a área do Pelourinho), quanto para as próprias 

definições sobre o turismo baiano. 

   É nesse momento, a partir dos anos 60, conforme Prandi (1995), até meados da 

década de 70, que o candomblé será tomado como elemento exótico e força de expressão da 

cultura baiana, quando essa imagem vai ganhando cada vez mais força:  

São os anos da contracultura, da recuperação do exótico, do diferente, 

do original. A juventude ocidental ilustrada se rebela, toma gosto pelas 

civilizações orientais, seus mistérios transcendentais e ocultistas [...] E 

valoriza-se a cultura negra, sobretudo a negro-baiana. A sociedade sai 
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em busca de suas raízes. É preciso voltar para a Bahia - “por que não?” 

[...] São anos de produção de uma nova forma de cantar em que 

elementos da cultura do candomblé vão se firmando com legitimidade 

entre as classes médias consumidoras do que se produz de mais 

avançado no país [...] Pela música popular aprendemos os nomes dos 

santos, que também são os da umbanda, mas agora é necessário ir até a 

Bahia para pedir a bênção de Mãe Menininha do Gantois, para jogar os 

búzios e ler a sorte, para experimentar o sabor do feitiço, o verdadeiro. 

(PRANDI, 1996, p. 74-76). 

 

De acordo com Santos (2005), o Jornal A Tarde, assim como os órgãos oficiais, em 

fins da década de sessenta, tinham a visão de que o aspecto arquitetônico da área do 

Pelourinho, combinado com as noções de autenticidade e tradição, dariam ao fluxo turístico 

uma verdadeira concepção das potencialidades artísticas e culturais baianas, sendo preciso 

formar uma “mentalidade turística” local. O turismo doméstico contava com o apoio 

inicialmente da Embratur e da Cntur, e a estratégia implicava em contar com diferentes meios 

de comunicação de massa para divulgá-lo: 

[...]desenvolve-se intenso trabalho de relacionamento com a imprensa, 

mediante o atendimento regular a jornalistas locais, de outros estados e 

estrangeiros, a divulgação de reportagens e noticias, a remessa regular de 

material informativo e promocional para os mais importantes órgãos da 

imprensa nacional, a promoção de visitas à Bahia de grupos de jornalistas ao 

turismo. (SANTOS, 2005, p. 87). 
 

A mudança de concepção de que a preservação do patrimônio histórico e a sua 

recuperação era importante para o desenvolvimento vai estar associada à ideia de criar uma 

imagem do cotidiano baiano que passa a ser delineada através da construção discursiva, 

tomando como referência a nossa herança africana abarcada pelo turismo. Santos (2005) ainda 

vai destacar o aparecimento do candomblé nas mídias, nos anos setenta, em jornais baianos 

que trazem matérias reveladoras dos discursos oficiais sobre a relação dos seus líderes com o 

poder público; a sua definição como seita ou folclore; a obrigatoriedade da licença policial 

para o funcionamento dos terreiros; o crescente estímulo ao candomblé como atração turística 

e a união sincrética entre as religiões. 

De tal modo, o candomblé inscrevia-se dentro de uma política nacional e internacional 

da rota do turismo. Tomada como uma religião festiva, musical, colorida, alegre e misteriosa, 

os elementos simbólicos da cultura e do corpo negro são utilizados para a composição 

turística do estado e, consequentemente, como material para o discurso hegemônico da 

baianidade, que produziu uma realidade colonizadora do imaginário de baianos, brasileiros e 

estrangeiros. A Bahia passa a ser africanizada também por todo o movimento que surge do 

povo, dos grupos negros, como os blocos de afoxé, através de uma consciência política e 
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cultural, reivindicando um lugar de fala nos espaços públicos, culturais e sociais da cidade. A 

partir de todo esse movimento, também há uma apropriação do governo do estado, com suas 

políticas para o desenvolvimento do turismo, com o poder dos meios de comunicação e das 

artes para reafirmação e construção de novos exotismos e estereótipos, valendo-se do capital 

cultural negro, de seus aspectos étnicos, com o objetivo de diferenciar Salvador de outras 

localidades, conseguindo alcançar notoriedade no concorrido mercado global turístico. Há 

uma relação do poder público, principalmente na longa gestão de ACM, com o candomblé. A 

inserção de elementos de herança africana no universo oficial, antes relegados, é 

demonstrativa da absorção governamental dos signos do universo religioso afro-brasileiro 

com objetivos específicos. 

Em Bahia de Todos os Santos irá aparecer os “personagens baianos” famosos e os 

populares conhecidos e desconhecidos, a exemplo de Cuíca de Santo Amaro, assim como na 

primeira edição. Os personagens populares, principalmente os que estavam à margem da 

sociedade e das representações oficiais da identidade cultural da cidade, até a década de 70,  

já aparecem no cotidiano da cidade tanto nas representações de Amado e Manuel Martins, 

para a primeira edição, quanto na atualização verbal do guia e nas imagens de Carlos Bastos, 

que têm um compromisso de mostrar a alteridade.  

Vejamos um excerto que narra a cerimônia do Candomblé no Terreiro da Goméia: 

E noutro quarto, o peji, trancado à chave [...]. [...]. No chão tapetado 

de folhas, os pratos de comida oferecidos aos santos: o acarajé, e o 

abará, o acaçá e o xinxim de galinha. É a comida dos deuses feita com 

carne de animais sacrificados. Nos fundos da casa, enfeitado com 

bandeirolas de papel, está o terreiro. Numa extremidade levanta-se o 

altar, onde os deuses caboclos e negros e os santos católicos se 

misturaram. [...]Atabaque, agogô, cabaça e chocalho, eis os 

instrumentos. Os atabaques são de três tamanhos. Essa música é 

monótona, mas nenhuma outra existe tão poderosa, ressoa no 

estômago e no coração. Abalará os nervos dos presentes, que se sentem 

sacudidos por uma invencível vontade de bailar, de sair pelo terreiro 

como uma iaô ou um ogã, bailando em honra dos deuses das florestas 

da África que os negros trouxeram para o Brasil. [...] A princípio, a 

dança é simplesmente ritual, quase bem comportada. Ainda não 

desceram os deuses, ainda não cavalgaram seus cavalos, que são as 

filhas-de-santo. Por vezes eles tardam e então os atabaques, os agogôs e 

as cabaças tocam o “toque de santo” [...].  E então descem os 

encantados. Vem Xangô e Oxóssi, vem o caboclo Pedra-Preta 

cavalgando Joãozinho da Goméia, vem Oxalá todo-poderoso. [...]. A 

orquestra ganha nova força, as canções são cantadas por todos e agora a 

dança já não é bem-comportada, é a mais maravilhosa das danças, são 

bailados africanos, homenagem dos negros a seus deuses. Isso acontece 

no candomblé da Goméia, [...], e também em cerca de duzentos 

candomblés da cidade negra da Bahia. (AMADO, 1945, p. 158-159 -

grifos nossos).  
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             Para o guia de 77, este mesmo texto passou por uma atualização que está destacada 

em negrito. Como podemos perceber logo no excerto logo abaixo, a quantidade de terreiros 

de candomblé teve um grande aumento comparando as informações da edição de 1945 e de 

1977, demonstrando o crescimento e fortalecimento da religião na cidade. Além disso, 

Amado ressalta a fusão de elementos indígenas, os caboclos, aos orixás, na religião de 

matriz africana, uma nova informação trazida nessa edição. A fusão ainda está marcada no 

reconhecimento da cidade como negra, mas também de seus elementos brancos, indígenas e 

da mistura do povo, tornando-a mulata, nos dizeres do narrador:  

 
A orquestra ganha nova força, as canções são cantadas por todos e agora a 

dança já não é bem-comportada, é a mais maravilhosa das danças, são 

bailados espetaculares, executados pelos caboclos e pelos orixás. Isso 

acontece no candomblé da Goméia, [...], e também em cerca de 

novecentos candomblés da cidade da Bahia. Cidade negra, branca, 

cabocla, cidade mulata. (AMADO, 1977, p. 152-153-grifos nossos).  

 

                                         Figura 35 –  Cerimônia do Candomblé, por Manuel Martins. 

 

                                         
                                       Fonte: (AMADO, 1977, p. 150-151). 
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Figura 36 –  Cerimônia do Candomblé por Carlos Bastos 

 

 

Fonte: (AMADO,1977, p. 150-151) 

 

 

A narrativa amadiana descreve com detalhes uma cerimônia do Candomblé, com seus 

encantados que descem e dançam bailados que contagiam a todos os presentes – os 

participantes da religião e os que regem o acontecimento. Assim como as imagens de Manuel 

Martins (figura 35) e Carlos Bastos (figura 36) que criam composições para representar a 

cerimônia e complementam a narrativa amadiana. O que se destaca na xilogravura de Martins 

são os personagens  em transe divino que estão no centro divino e os que tocam os 

instrumentos musicais rum (o atabaque maior), rumpi (de registro médio) e lê (o menor, de 

registro agudo) – instrumentos de uso tradicional na música religiosa afro para convocar 
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Orixás, Nikisis e Voduns, trazidos para o Brasil através dos africanos. São tocados pelos ogãs, 

os responsáveis por tocar e entoar os cânticos para que os orixás se manifestem em seus 

cavalos, as yaôs, as filhas de santo, que estão presentes na xilogravura de Manuel Martins, 

que representa os participantes dançando, bem como uma filha de santo, que está  no centro, 

ao chão, incorporada por um orixá. Esta é a única imagem do artista plástico no guia que 

representa o candomblé, a cultura negra, tendo em vista que a proposta do guia de 45, 

ilustrado por ele, era de fazer uma denúncia das condições miseráveis da cidade da Bahia, dos 

invisibilizados sociais e do arruinamento do patrimônio histórico da cidade, mas, ainda assim, 

a cultura e religião negra à margem e perseguida, à época, foi representada.  A edição de 1977 

tem a proposta de mostrar a face negra da cidade, por isso há uma quantidade de 

representações da religiosidade, justamente por se tratar da construção do que seria a narrativa 

da baianidade, de quando os elementos culturais afro-baianos foram apropriados pelas 

instâncias governamentais como representativos da terra, a fim de alavancar o turismo baiano. 

A celebração representada por Carlos Bastos em sua composição, na figura 36, traz 

outras informações do mundo do candomblé, ao retratar a yalorixá  sentada na cadeira de 

sacerdotisa, a representante máxima da autoridade espiritual do terreiro. O detalhe dos trajes e 

do posicionamento dos participantes, dos instrumentos para execução dos cantos marca que a 

cerimônia já foi iniciada, assim como na xilogravura de Martins. Percebemos ainda que 

algumas filhas de santo já estão incorporadas e dançam para seus deuses, a exemplo de 

Omulu e Iemanjá, pois já estão paramentadas com os acessórios respectivos a cada um, 

enquanto outras filhas e filhos de santo ainda não estão em transe divino. Ao chão, em cima 

de uma toalha, estão as oferendas aos orixás que simbolizam uma súplica ou agradecimento. 

No desenho de Bastos, as oferendas aparecem de forma explícita no terreiro, no mesmo local 

onde os orixás são invocados, para que o turista conheça e visualize.  Contudo, na narrativa 

verbal está registrado que as oferendas ficam guardadas no quarto, no peji, trancadas à chave. 

Ao redor, os participantes, as muitas árvores e animais amarrados servem de sacrifício aos 

orixás, conforme a narrativa verbal.  

A seguir, outro desenho de Carlos Bastos representativo da festa e da religiosidade 

afro-baiana: 
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Figura 37 – Festa de Iemanjá, por Carlos Bastos 

 
Fonte: (AMADO, 1977, p. 130.) 

 

A figura 37 de Carlos Bastos, abre o capítulo do guia intitulado de “O povo em festa”, 

onde foi elencado todo o ciclo de festas da cidade. Partindo para a leitura do desenho, 

notamos que os que os pontos principais da composição são os elementos que se encontram 

no centro, onde estão as “baianas”, as yalorixás e filhas de santo, e as oferendas, o povo e a 

escultura de Iemanjá. No segundo momento e em segundo plano, é possível captar todo o 

cenário, a praia do Rio Vermelho, onde ocorre o festejo à Iemanjá, bem como os demais 

participantes negros à beira mar e aqueles que levam no barco as oferendas e presentes em 

agradecimento a orixá. 

É necessário que o leitor entenda os signos inerentes ao candomblé, para fazer uma 

leitura mais profunda, caso contrário, lerá apenas os códigos que conhece, mas sem entender o 

significado que está por trás de cada um deles. No sincretismo religioso e cultural, ocorrido 

em solos baianos, Iemanjá é Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que é comumente 

representada como uma mulher branca, com longos cabelos, por isso a escultura da sereia 

aparece com essas características.  
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O rabo de sereia e os quadris largos representam os filhos gerados que se desligam 

dela, assim como as escamas dos peixes. Os longos cabelos e os fartos seios representam, 

respectivamente, a feminilidade e a fertilidade. Tais características advêm de uma influência 

barroca, muito presente na composição do artista, sendo possível confirmá-la na precisão dos 

traços, utilizados de forma bem definida para representar a etnia negra, a perfeição dos 

adereços, do torso, das vestimentas das baianas, dos cabelos, do rabo e do corpo da sereia. Os 

traços do desenhista permitem reconhecer, no contorno da face das “baianas”, que elas são da 

etnia negra, contudo, a coloração do desenho indica que ele preferiu representá-las como 

negras de tonalidade de pele mais clara, as ditas mulatas na narrativa amadiana, ou como 

brancas.  

A bata31 e as saias rodadas, com muitas anáguas rendadas e engomadas, utilizadas 

pelas “baianas” é símbolo de cargo ou posto dentro da hierarquia do Candomblé. Seu 

vestuário reverencia a história da divindade homenageada na festa. 

É possível verificar através da imagem as sacerdotisas da festa – elementos 

representativos da cultura negra e da baianidade, utilizados para promoção do turismo, 

identificando o cenário da Cidade da Bahia. Ao fundo da composição, a paisagem natural e 

arquitetônica, onde reconhecemos a Igreja de Sant’Ana, da esquerda para a direita, o terceiro 

prédio.  

De acordo com os estudos de Marco Aurélio Luz, a tradição dos orixás é uma 

extensão africana do outro lado do Atlântico, um movimento diaspórico na perspectiva de 

Gilroy (1993), disseminada culturalmente pelos Ketús 61 e Yorubás 62 ou, como são 

comumente reconhecidos, os nagôs. Estes povos daomeanos e muçulmanos lutavam entre si 

no continente africano e, ao longo do século XVIII, os portugueses aproveitaram-se destas 

guerras para prender as vítimas e vendê-las como escravos no tráfico de pessoas (LUZ, 

1995, p. 155). 

  Dentre as muitas personalidades do “Mundo Mágico do Candomblé”, capítulo que 

tem muitas seções novas criadas especialmente para a edição de 77, dentre as que já foram 

citadas, extraímos uma que se refere à ialorixá Mãe Menininha do Gantois (1894-1986), 

                                                           
31 A primeira “baiana”, da esquerda para a direita, é uma yalorixá, uma mãe-de-santo, pois podemos reconhecer 

por sua vestimenta. Está paramentada com uma “bata” que é usada por fora da saia. O pano da costa  sobre o 

ombro, é um símbolo de cargo dentro do candomblé. Quando usado pelas yaôs, filhas de santo, é amarrado no 

peito, como podemos visualizar na segunda e terceira baianas da esquerda para a direita, que carrega uma 

espécie de pacote na mão e a outra que carrega na cabeça um barquinho com flores. A ebomim (adepta do 

candomblé que já cumpriu o período de iniciação na feitura de santo) amarra o pano da costa na cintura, como 

podemos visualizar na representação da última “baiana”, que traz a escultura de Iemanjá nas mãos. O torso ou 

turbante indicam os elementos culturais de origem islâmica do norte da África. Os adereços (pulseiras e contas 

no pescoço) são objetos de identificação dos fieis aos deuses, de união e de proteção dos orixás. 
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muito conhecida e reconhecida nos anos setenta por populares, artistas e intelectuais, por 

expressar simbolicamente a força da religião e da cultura afro-baiana. Sua imagem, nesse 

período, estampou fotografias com políticos, artistas e intelectuais, como também apareceu 

em capas de revistas, na televisão e etc: 

Na Bahia, Menininha do Gantois está acima de toda e qualquer 

divergência de ordem política, econômica ou religiosa. É a yalorixá de 

todo o povo da Bahia, sua mão se estende protetora sobre a cidade. 

Não se trata nem de misticismo nem de folclores e sim de uma 

realidade do mistério baiano. [...]. Veio gente de todo o Brasil. O 

candomblé do Gantois, a praça em frente, as ladeiras vizinhas foram 

pequenas para conter o amor do povo a essa mulher de oitenta anos, 

pobre, modesta, tímida, que nasceu no candomblé e nele cresceu, no 

ofício da compaixão e da bondade, nos ritmos antigos, conservando 

valores profundos da cultura brasileira. [...] A bata de rendas, a saia 

florada, toda em tons amarelos, eis a Oxum da Bahia, o rosto de 

bondade e a voz da experiência. [...]. Ela sabe do ontem e do amanhã. 

(AMADO, 1977, p. 157-158).  

 

                                         

                                             Figura 38 –  Mãe Menininha do Gantois 

 

 

Fonte: (AMADO, 1977, p. 144). 

 

            A imagem de Mãe Menininha do Gantois, uma grande líder espiritual que ajudou a 

difundir e a reservar a religião do Candomblé, é para marcar, assim como no texto verbal, o 

fascínio que a Bahia exerce com as suas personalidades e a sua cultura negra, bem como a 
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força do candomblé, religião descrita como permeada pelos mistérios que recobrem a cidade. 

A ialorixá era, à época, a figura de maior representatividade da religião afro-brasileira e 

precisava ser conhecida pelos leitores e, consequentemente, turistas.  A mensagem emitida por 

Carlos Bastos e a mensagem amadiana é de projeção turística e de incorporação do 

candomblé como religião dos baianos, o que não deixa de ser também uma visibilidade a todo 

esse movimento de resistência cultural, religiosa e identitária dos negros e dos adeptos da 

religião. A ialorixá, filha de Oxum, considerada a grande mãe-de-santo do candomblé 

brasileiro, a mais famosa da Bahia e do Brasil, aparece sentada numa cadeira, também 

chamada de Àgá, que indica posto dentro da hierarquia do candomblé. Quanto à vestimenta, 

está paramentada com uma “bata” de borda rendada que é usada por fora da saia também 

rendada, trazendo fios de contas dos orixás no pescoço, bem como algumas pulseiras nos 

braços. A metade do rosto negro e a outra metade branca permite supor que o ilustrador queria 

demarcar a mistura de raças que constituiria o povo baiano. 

 Os enunciados a seguir trazem a representação da “baiana de acarajé”, outro símbolo 

emblemático da baianidade e de reconhecimento da cidade, além dos capoeiristas e dos 

trabalhadores ambulantes do cotidiano. É a fixação de imagens dos grupos populares da 

Bahia:  

O Mercado Modelo é uma festa de cores e de pitoresco. Para trás fica o 

Elevador Lacerda que liga a cidade-baixa à cidade-alta, mas a verdade é que 

o Mercado Modelo é o começo de um mundo à parte: o mundo do cais, 

dos marinheiros, dos pescadores, dos vendedores de frutas [...]. É o 

mundo das baianas com seus manuês e seus beijus, seus torsos de seda e 

seus panos da costa. Poucas vezes se pode sentir aquele ar de rainha de 

que falam os cronistas sociais como ao lado dessas baianas, negras velhas 

e solenes, de rosto afável e alegre, graves e suaves ao mesmo tempo. 

Nesse mundo é que se movimenta o poeta Cuíca de Santo Amaro. 

(AMADO,1945, p. 203). 

 

O baiano com todas as suas virtudes de inteligência e com todas as 

características do seu temperamento. Cultuando o passado e sonhando o 

futuro. O baiano que faz da amabilidade uma verdadeira arte, que é 

arguto até não mais poder, que é cordial e compreensivo, descansado e 

confiante. Que desmorona com uma piada ofensiva todo um edifício de 

retórica. [...]. Eis uma cidade onde se conversa muito. Onde o tempo ainda 

não adquiriu a velocidade alucinante das cidades do Sul.  Ninguém sabe 

conversar como o baiano. Uma prosa calma, de frases redondas, de 

longas pausas esclarecedoras, de gestos comedidos e precisos, de sorrisos 

mansos e gargalhadas largas. (AMADO, 1945, p. 22). 
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   Figura 39 - Vendedor de frutas                                

                                                                                 
                                              Fonte: (AMADO, 1945, p. 214)                                          

  

                                     Figura 40 – A “baiana” e o seu tabuleiro              

 

                                         
Fonte: (AMADO, 1945, p. 205). 

 

 E na edição de 1977: 

 
O homem é imaginoso e cordial nessa terra de pimenta e brisa do mar, 

de mariscos e água de coco. Ele sabe as palavras sonoras e por vezes 
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difíceis, sua fala é larga, sua voz cantante. Terra do sangue misturado com 

todos os coloridos do moreno, todas as nuanças entre o branco e o negro. 

Negras como rainhas de tribos desaparecidas, mulatas de cintura de 

vespa e onduloso andar, brancas desfalecendo ao falar, nasceram todas 

de Moema, a que de amor morreu no mar quando a cidade apenas começara. 

Os pintores vêm de longe para descobri-las, para recriar as paisagens, as 

casas e ruas que o homem construiu. (AMADO, 1977, p. 58).  

 

Como uma figura antiga, a baiana de perfeito colo desabrochado nas 

rendas da barra, sentada em frente ao tabuleiro de acarajé e abará, de 

moqueca de aratu, de cocada e de beijus. Ela é como a rainha da cidade, 

essa pobre negra que ganha duramente a vida. De majestosa beleza, de 

fala mansa e coração de bondade, riso aberto e claro, suas mãos criam 

cada dia a arte do vatapá e do caruru, do efó e do xinxim de galinha. O 

bordado dos papeis que cobrem os tabuleiros recorda o papel cortado da 

Polônia ou da China na pureza do desenho. (AMADO, 1977, p. 58). 

 

Nos navios negreiros vieram o dendê e o gosto da pimenta, a culinária 

ritual dos negros, as comidas dos orixás. Os coqueirais cresciam nas 

praias, e o português guloso trouxe suas receitas de doces, seu açúcar. 

Misturaram-se os gostos: a mandioca dos indígenas, a branca farinha, o 

azeite cor de ouro do dendezeiro, a pimenta, o coco, o amendoim, o 

gengibre. Os pratos portugueses adquiriram maior picante, um gosto 

mais definido e forte. [...].[...] Ainda aí se sente a matriz africana pesando 

sobre as demais: dela vem o gosto picante de nossa culinária. Não há 

dúvida: nosso umbigo é a África. (AMADO, 1977, p. 364). 

 

                          Figura 41 - A Bahia se leva na cabeça 

  

                                       
                                                               

Fonte: (AMADO, 1977, p. 364)                      
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                         Figura  42 -- A culinária afro-baiana 

 
                  Fonte: (AMADO, 1977, p. 363) 

   
 

                          Figura 43 - Capoeiristas: símbolo cultural do povo no Pelourinho 

       
 Fonte: (AMADO, 1977, p. 60) 
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As imagens criadas por Amado e as que foram produzidas por Martins presentes  nas 

figuras 39 e 40 vão mostrar novamente os sujeitos populares que fazem parte da cidade 

histórica. O escritor localiza na cidade baixa os saveiristas, os pescadores, as “baianas” e os 

vendedores de frutas, tipos populares que podemos verificar na narrativa, bem como na 

ilustração de Martins, que grava um vendedor ambulante que percorre as ruas da cidade, na 

figura 40, tendo o foco da imagem de cima para baixo, provocando a sensação de opressão, de 

inferioridade do personagem invisibilizado, desconhecido nessa cidade, a ponto de não 

visualizarmos seu rosto, coberto pelo cesto. Esta ênfase nos personagens populares se dá pela 

própria formação política e social do escritor e do ilustrador que eram comunistas. A 

ilustração vai trazer uma informação diferenciada, demonstrando um problema social, 

explícito na representação do personagem citadino, andante das ruas, com os pés descalços, 

revelando que ainda vivenciava os resquícios do sistema escravocrata, que oprimia o povo 

dentro daquela estrutura econômica desigual e segregadora, sendo ainda uma realidade da 

década de 40, das péssimas condições de sobrevivência pelas quais passava a população negra 

e mestiça naquele momento.  

A imagem do trabalhador ambulante remonta aos alforriados e aos escravos urbanos 

do período colonial, que vendiam frutas, dentre outras mercadorias, de pés descalços, nas ruas 

da cidade, pois as oportunidades não estavam para todos naquela estrutura social. Amado e 

Martins criaram imagens que retratam uma Bahia dos anos 40 ainda imersa na exclusão 

sofrida pelo povo negro após a abolição, uma vez que não lhe foram dadas oportunidades no 

mercado de trabalho, dentre outras necessidades básicas como moradia, vestimenta e 

alimentação, numa sociedade que não procurou reparar a exploração vivenciada pelas 

minorias no pós-escravidão. Outra figura importante e constante nesse cenário é a “baiana” 

vendedora, com seu tabuleiro de beiju, de acarajé, representada na figura 40, uma imagem que 

se repete no fim de quase todos os capítulos da primeira edição.  

Voltando-nos mais detidamente para as imagens de Manuel Martins, percebemos que 

não há suntuosidade nas vestimentas da baiana representada na materialidade enunciativa e 

imagética, muito pelo contrário, sua paramentação e vestimenta são simples: vestido, torso na 

cabeça e um colar no pescoço, diferentemente das “baianas” desenhadas por Carlos Bastos. 

Estamos diante de dois momentos distintos: um de denúncia da condição socioeconômica da 

população soteropolitana e negra, e o outro de investimento em prol do desenvolvimento da 

baianidade. 

As duas baianas da figura 41 apresentam uma riqueza de detalhes em sua composição 

que indicam pertencimento religioso, bem como informações pertinentes às  tradições e à 
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religiosidade afro. A primeira baiana, a da frente, está paramentada com uma “bata”, que é 

usada por fora da saia com o camisu por baixo. O pano da costa dobrado sobre o ombro 

também tem sua significação, é um símbolo de cargo dentro do candomblé. Se usado pelas 

iaôs é amarrado no peito, como podemos visualizar na segunda baiana do mesmo desenho, 

que carrega um tabuleiro na cabeça; as ebomis amarram o pano da costa na cintura e as 

ialorixás no ombro, como podemos notar na primeira baiana, a da frente.  

O torso ou turbante indica os elementos culturais de origem islâmica do norte da 

África que fazem parte da cultura baiana. Na figura 42, a “baiana” traz muitos adereços no 

pescoço, são as contas coloridas ou também chamados de amuleto, juntamente com a figa, 

utilizada para proteção contra mau agouro, perigos e má sorte. Esta “baiana” vai representar a 

riqueza da culinária soteropolitana, com destaque para a herança africana como demonstra a 

narrativa verbal, expressando a face negra da cidade. 

 Os desenhos de Bastos vão mostrar quem é esse povo cordial e colorido. Temos o 

jogo da capoeira, símbolo cultural do povo negro, representado no desenho, 

contraditoriamente, por brancos, ou negros de tonalidade clara, os chamados mulatos na 

narrativa amadiana, que jogam a capoeira no centro histórico da cidade, como podemos 

visualizar na figura 43.  Esta imagem traz elementos referentes à cultura negra, como a 

capoeira, um dos símbolos utilizados como promoção turística da cidade e informações acerca 

do povo negro-mestiço, que assiste a luta e transitam pelo local, pois ainda eram moradores 

dos destroçados sobradões do Pelourinho, até o momento de relançamento do guia. Com o 

passar do tempo, a urbe baiana passa a ser vista através dos olhos do turismo, que explorou 

uma imagem da cidade e dos muitos signos da identidade negra, que sofreram perseguição no 

passado, mas foram apropriados pelos dirigentes do estado e pelo empresariado local, como 

importante fonte de lucro. Ao fundo, na ilustração, depois da representação da luta de capoeira 

no meio de uma rua do centro antigo e vista pelos passantes, está a igreja de Nossa Senhora 

do Rosário dos Pretos, outro símbolo do povo negro e patrimônio arquitetônico e cultural da 

cidade. Igreja construída pelos africanos e pelos seus descendentes brasileiros desde o período 

colonial, de quando não podiam adentrar a igreja dos “senhores brancos”, restando-lhes 

somente a porta ou o lado exterior.   

Amado vai assim construindo essa cotidianidade e a simpatia imaginada que está, para 

ele, no gesto do homem, no sorriso das mulheres que seriam inerentes à cultura local, ao 

humanismo baiano e ao modo de ser das pessoas – estereótipos de uma constante alegria e um 

jeito do povo que se reproduzem em outros discursos, a exemplo das propagandas de turismo, 
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das fotografias promocionais, das selfies32 tiradas por turistas ao chegar ao Pelourinho e se 

depararem com as baianas cênicas contratadas pelo governo. É a negociação e a cordialidade 

superficial que está em quem precisa vencer as condições de opressão numa sociedade 

desigual, onde a pobreza e a exclusão social atravessam séculos e ainda permanece na rotina 

diária, na busca de oportunidades de trabalho na cidade real soteropolitana, tomada por 

vendedores ambulantes nas calçadas e nos ônibus metropolitanos, como também é de 

interesse governamental e das elites que lucram com a manutenção desses estereótipos sobre o 

povo baiano, a terra, etc.  

Bhabha (2001) elabora a categoria do estereótipo para explicar a forma como a 

alteridade é representada. O estereótipo é uma estratégia colonial que constrói uma forma de 

conhecimento e de identificação que deve ser incessantemente repetida, a exemplo da 

duplicidade essencial do asiático ou a bestial liberdade sexual do africano, que não precisam 

de prova, não pudessem ser provados jamais no discurso. (BHABHA, 2001).  Trata-se então 

de uma exploração da imagem e das subjetividades como se pode conferir nas diferentes 

materialidades que se propõem a dizer repetidamente o que é a Bahia e seu povo. As reflexões 

do autor podem ser utilizadas para entender as complexas relações que envolvem a cidade-

estado no que dizem respeito ao binômio cultura e política, pois esta também é uma produtora 

das representações que se alimentam da fonte literária, musical e artística para criar o seu 

discurso. Pensamos conforme Foucault (2005), quando ele afirma que os discursos participam 

da produção da realidade, incidem sobre ela, compondo o feixe de forças que é o próprio 

poder. 

Os traços de uma escrita literária inventiva de Amado aparecem quando relaciona as 

negras e mulatas a uma suposta origem do povo, que viria de Moema – índia que teria se 

afogado em mar baiano ao tentar alcançar Diogo Caramuru e Catarina Paraguaçu, que partiam 

para a Europa – suposto fato ocorrido antes da chegada dos africanos ao Brasil e da fundação 

da cidade do Salvador, presente na literatura de Frei de Santa Rita Durão. Contudo, os 

elementos estereotípicos também surgem em sua narrativa e buscam tratar da identidade, 

demarcando um “jeito de ser” do povo e suas supostas qualidades – a cordialidade, a fala 

mansa e cantante, a disponibilidade e a eterna alegria–, um discurso inventado e estereotipado 

que foi imaginado e construído pelas elites que percebem nessa repetição enunciativa um 

meio favorável à arrecadação de bens e lucros e de projeção turística. Esse jeito cordial, 

                                                           
32  É uma palavra do idioma inglês, uma espécie de neologismo que significa autorretrato. É uma foto tirada de si 

ou com outras pessoas, compartilhada na internet. 

 



232 
 

segundo a narrativa, não estaria presente só nos homens, mas nas mulheres também, na figura 

da baiana de acarajé, como elemento crucial desse imaginário tida como amável, sorridente e 

receptiva, de riso aberto – signo colonial da servidão, da boa vontade e da hospitalidade 

baiana, atendendo a um discurso bem construído com fins específicos. 

Por outro lado, é importante ressaltar também que Amado dá visibilidade às 

diferenças culturais e socio-históricas que se operam na sociedade baiana quando lembra que 

“essa pobre negra ganha duramente a vida”. O escritor constrói e lança imagens que 

provocam a reflexão crítica no leitor, revelando a invisibilidade das minorias e os fatos 

intrínsecos à vida cotidiana, marca que lhe é peculiar, revelando uma abordagem ideológica e 

crítica acerca das contradições sociais. 

 Amado utiliza a memória numa tentativa de buscar a conscientização, ao 

problematizar a estrutura excludente e discriminatória que se tem. A expressão “a rainha da 

cidade” tenta recobrar a importância da população negra na cidade, em sua contribuição 

humana, social, cultural e identitária, sendo ela a representante de um coro de vozes 

desprestigiadas em meio a grupos dominantes.  

 A “pobre negra” precisa transpor a barreira social e de cor, visto que, se contrário 

fosse, não viveria esta dura condição proveniente de um passado escravo e separatista, reflexo 

da condição socioeconômica vivenciada pela mulher negra que vendia alimentos nas ruas de 

Salvador, desde os tempos coloniais, as chamadas ganhadeiras33, apontando a desigualdade 

social da cidade que possui cor, gênero, revelando que essa simpatia é distorcida na medida 

em que a diferença se mostra.  A venda de alimentos de origem africana, no espaço da rua, é 

um movimento de resistência através da religiosidade, é uma busca de vencer a condição 

social e subalterna secular imposta aos negros na capital baiana. 

A interpretação de Martins e de Bastos oferece um realismo às ilustrações e, neste 

sentido, pode-se ver “um valor de representação”, conforme Aumont (1993), pois representam 

pessoas que existiram e existem na história e sociedade baiana, contudo não são imagens 

reais. No texto, nas gravuras e nos desenhos temos um “valor de símbolo”, já que a baiana 

simboliza a Bahia, ou seja, são imagens de “reconhecimento”, de rememoração de imagens 

que constantemente vemos. 

As imagens de Carlos Bastos, representando as baianas que carregavam os tabuleiros 

na cabeça, por obrigação a Yansã e Xangô, estão ligadas à religião do candomblé, a uma 

                                                           
33 Eram mulheres escravizadas ou libertas que vendiam nas ruas as mais diversas mercadorias. Elas tiveram 

dupla funcionalidade no contexto econômico da época: estavam à mercê do sistema escravocrata e geravam 

lucros para os patrões com a venda dos produtos; como também conseguiram assegurar, por conta da realização 

de atividades comerciais, a economia alimentar da cidade do Salvador (GANDON, 1997). 
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demonstração da força da herança negra na cidade. A quarta baiana vai representar a riqueza 

da culinária baiana, sentada em frente ao altar (o tabuleiro), embora pareça um simples local 

de colocar as comidas típicas. A indumentária e os adereços demarcam um pertencimento 

religioso e identitário que tem todo um sentido místico e religioso com o uso da figa, das 

pulseiras, dos colares e contas do pescoço, do torso na cabeça, etc.  

As baianas de Carlos Bastos para a edição de 77 vão expressar não só a riqueza da 

culinária afro-baiana com a sua diversidade de comidas típicas prontas a servir o turista, como 

também a riqueza das vestimentas, dos acessórios e a visibilidade dada a símbolos 

pertencentes ao universo do candomblé, como a figa, as contas no pescoço, as pulseiras, etc 

que estão presentes em sua composição. É a representação de uma Bahia negra de quem está 

imerso nesse contexto histórico-cultural de mudança de paradigma e de imagem para a 

cidade-estado, de quem é baiano e conhece esses elementos culturais de perto, propondo-se a 

marcar esses símbolos em seu enunciado, de firmar o discurso da baianidade, de que todos 

podem ser felizes nessa terra, ainda que tenham uma vida difícil. 

Detenhamo-nos, então, além do que já foi comentado, no acontecimento histórico em 

si, ou seja, nas baianas “reais”, as vendedoras de ganho nas ruas de Salvador, para entender o 

enunciado que se formou em torno de Bahia de Todos os Santos, no texto das duas edições, 

com suas gravuras e desenhos, e os enunciados posteriores a ele.  

Essas baianas rememoram o período escravocrata, principalmente as imagens da 

década de 40, dos mecanismos criados para sobreviver e resistir às adversidades na sociedade 

após a abolição, no que tange às relações de trabalho: era preciso lutar contra a miséria e a 

fome e contornar os limites estabelecidos pela escravidão nos papeis sociais impostos.  

 Dessa maneira, o escritor explana a problemática do negro na cidade, renegando a tão 

sonhada “democracia racial”, expresso no tratamento social vivenciado por esta parcela da 

população, revelando o resultado da sociedade baiana formada a partir herança colonial. As 

“baianas de acarajé” são um dos ícones de grande representatividade para a cultura afro-

baiana. Elas levam sua cozinha típica para o espaço da rua, onde os seus ancestrais exerciam 

também atividades de trabalho. 

Sendo assim, tem-se negociada outra versão da história sobre esses povos 

historicamente subalternizados, mediante o jogo de interesses desse momento que articula 

estratégias políticas e econômicas em beneficio, novamente, de uma elite que lucrou em cima 

do grupo étnico negro que passa a ser estereotipado “positivamente” com fins específicos.  

Pierre Bourdieu (2001) volta-se para a função ideológica do enunciado, das relações 

de poder que entram em jogo para a construção de sentido por meio do conceito de “poder 
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simbólico”, atuante em todas as relações, mas que não é facilmente notado. Está presente no 

imaginário, construindo a realidade como se fosse algo natural, espontâneo. Incide no 

imaginário social e constrói a realidade, pois está presente em todos os sistemas simbólicos 

como a língua, arte, literatura, religião, nas mídias, etc, que vão reproduzindo verdades 

provenientes de grupos hegemônicos que as transmite e direcionam hegemonicamente o 

sentido do mundo de acordo com seus interesses.  Seria uma espécie de integração social que 

beira ao fictício, tendo em vista que elabora e mantem uma ordem social. 

De tal modo, as enunciações surgem de um lugar institucional que se reproduz 

produzindo efeitos advindos dessa relação hegemônica de quem detém o poder de afirmar 

um discurso. Bourdieu salienta sobre a força da enunciação como uma forma poderosa de 

invenção da realidade, pois é capaz de “fazer sobrevir o porvir anunciado”. Portanto, 

O acto da magia social que consiste em tentar trazer à existência a 

coisa nomeada pode resultar se aquele que o realiza for capaz de fazer 

reconhecer à sua palavra o poder que ela se arroga por uma usurpação 

provisória ou definitiva, o de impor uma nova visão a uma nova 

divisão do mundo social... [...] o auctor, mesmo quando só diz com 

autoridade aquilo que é, mesmo quando se limita a enunciar o ser, 

produz uma mudança no ser... (BOURDIEU, 2001, p. 115). 

Desta forma, é possível compreender a partir das ideias de Foucault e de Bourdieu 

que a imagem turística criada para a Bahia, principalmente a da década de 70, que persiste 

até os dias de hoje, se construiu por meio de vozes autorizadas que ajudaram na cristalização 

de um discurso que consolidou seus enunciados por ter partido de um lugar de poder 

instituído e que se fortaleceu no diálogo com diferentes materialidades discursivas presentes 

nos diferentes sistemas simbólicos, pois através do discurso construiu-se  a diferença e 

apresentou-se uma ideia do “ser” a partir de uma representação cultural/simbólica. 

A incessante repetição por meio de textos e imagens constrói um estereótipo e 

produz, portanto, um efeito de verdade, em uma ideia criada para definir a alteridade a partir 

de modos de diferenciação pautados em aspectos raciais e sexuais. O jogo dos interesses 

particulares é garantido por aqueles que detêm maior força simbólica e poder simbólico para 

enunciar.  

No entanto, os estereótipos sempre voltam à cena, é o que percebemos quando ele se 

refere à preguiça (“descansado e confiante”; “Onde o tempo ainda não adquiriu a velocidade 

alucinante das cidades do Sul”; “Uma prosa calma, de frases redondas, de longas pausas 

esclarecedoras”; “desfalecendo ao falar”), nas duas edições. Essas expressões enunciativas 

criam e fortalecem os estereótipos e reforçam aquilo que é tido como um traço cultural e 

identitário baiano. Tudo isso em prol de divulgar o local como paraíso turístico, através de 
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enunciados que repetem o estereótipo da preguiça, da ociosidade da terra paradisíaca, o lugar 

do descanso, do prazer e da festa, com seu povo alegre e risonho, diferentemente das cidades 

do sul, imersas no caos do trabalho e da velocidade. Para Appiah (1997), toda identidade é 

construída e histórica, não é essencial, mas demarcada por relações de poder, como podemos 

notar nessas elaborações discursivas que aparecem em diversos textos sobre a Bahia. 

O imaginário da preguiça baiana também proveniente de estrangeiros que vieram para 

a Bahia e viam grupos de negros reunidos, aparentemente descansando, pois os carregadores 

esperavam seus carretos trazidos pelos pescadores que já tinham ido ao mar.  Esse imaginário 

cria ecos nas páginas da Revista Viagem e Turismo, como podemos visualizar a seguir, 

propagando-se num “conjunto de existências”, a mesma ideia, o mesmo enunciado se 

reproduz em outra materialidade discursiva, neste caso, a propaganda na revista. O enunciado 

discursivo verbal e não verbal confirma esse discurso, ao trazer a imagem do mar, ao enunciar 

a condição paradisíaca da terra que propicia o relaxamento, a calmaria, divulgada pela revista 

que promove o turismo. Vejamos: 

                                                Figura 44 - O mar e a “preguiça baiana” 

 

                                     Fonte: (Revista Viagem e Turismo, 2005, p. 42) 

 

O mar tranquilo imprime um discurso acerca daquilo que seria o comportamento, o 

modo de ser do baiano, preguiçoso e descansado, reforçando o estereótipo acerca do povo e 

do lugar no discurso publicitário. Logo abaixo da figura do mar, temos o enunciado verbal 

“Aqui, suas férias vão ficar com preguiça de acabar”, evidenciando que o tempo na Bahia 

passa mais devagar, sem pressa, até as férias têm preguiça, assim como a imagem 

estereotipada inventada sobre o povo baiano. 

Observamos que o enunciado verbal e o imagético, com o cenário marítimo, dialogam 

com o estereótipo da preguiça, do descanso, do descompromisso com o mundo do trabalho 

capitalista. De acordo com Mariano (2009), o estereótipo construído para a cidade é de que 
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ela é regida pelo ritmo do mar: lenta, tranquila e acolhedora. Segundo a antropóloga Elisete 

Zanlorenzi (1998), a partir dos anos 1960, a Bahia passou a ser associada a uma terra 

paradisíaca, de repouso da fuga do trabalho – mito propagado pelo governo estadual para 

atrair turistas do Brasil e do mundo, daí o reforço da preguiça.  

Esses estereótipos são provenientes do discurso colonial, com base na concepção de 

Bhabha (2001) e de uma “comunidade imaginada”, no entendimento de Anderson (2003), 

uma espécie de abstração para as nações modernas que a partir de narrativas, imagens e 

símbolos, supressões, negações e esquecimentos constroem inventivamente sua história e 

tradição e, no caso da cidade do Salvador-Bahia, na construção discursiva que ficou 

conhecida como baianidade, moldando a imagem citadina. Esta engloba uma série de 

qualidades estereotípicas dadas como próprias do lugar e do povo baiano e que valem de 

promoção ao turismo. 

Os estereótipos revelam as desigualdades de poder na sociedade e que podem ser 

compreendidos por meio do que Foucault (2004a) chamava de “jogo do poder/conhecimento” 

que estaria nas mãos de uma minoria hegemônica que classifica os que estão sujeitados a 

normas e ao poder discursivo, manipulando-os através da cultura, das representações, da 

produção de conhecimento, do imaginário e do corpo.  

 A baianidade é uma construção discursiva e ideológica contemporânea que nasce 

posteriormente ao discurso da identidade nacional, da brasilidade, mas que advém desse 

discurso e está inserido nele, abrigando um caráter ambíguo em que dominam os interesses 

privados revertidos de sentidos públicos, ou seja, é um tipo de representação complexa e 

negociada, como forma de legitimar o poder e o controle social (BHABHA, 2001). Assim, 

esse discurso gera enunciados que vão ao encontro desses sentidos e liga-se ao imaginário. 

Para Orlandi (2003), o discurso de fundação tem o papel de formar o país e construir a 

nacionalidade: 

Preguiça, mentira, ócio, confiança desmesurada no futuro, e maus costumes, 

eis as qualidades que são atribuídas como naturais do brasileiro. [...] Visto de 

um lado, o de cá do Oceano Atlântico, isso pode ser lido como resistência; 

não seriam vícios, mas um modo de não responder ao poder exercido pelo 

colonizador para submeter. Porém, em nossa história oficial, vista do outro 

lado do Atlântico, e mesmo na fala do senso comum, a versão dominante é 

moralista, a que nega ao político o sentido de político. Somos naturalmente 

inconstantes, irresponsáveis e ociosos. (ORLANDI, 2003, p. 21). 

 

Os estereótipos são construídos historicamente e são reforçados pelas narrativas, a 

saber: história, publicidade, mídia, literatura, música reproduzindo os interesses e o poder das 

elites e ajudando a criar a “comunidade imaginada” Bahia, nos termos de Anderson (2003). 
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Sendo assim, a cidade do Salvador ainda está imersa no discurso colonial, sobretudo no que 

diz respeito às divulgações turísticas e às campanhas publicitárias e políticas da Bahia. Essas 

representações fixam uma imagem do “outro” através de uma ideia que se repete em diversos 

contextos e materialidades. A imagem, enquanto mais uma forma de narrativa, é uma 

construção dos grupos dominantes que produzem a história oficial permeada por ausências, 

silenciamentos e ocultações da história da alteridade, da sua capacidade de se representar e de 

contar sua própria história, resultando, portanto, numa imagem que traduz o pensamento e a 

fala eleitos. São enunciados que partem de um lugar de poder que subjugam povos e suas 

identidades culturais. É o caso, por exemplo, da preguiça, que pode ser vista como uma forma 

de resistência a todo tipo de exploração e opressão ou, num viés moralista, oficial, visto pelos 

de fora, como indolência, ociosidade, não reconhecendo nisso uma atitude política, uma 

resistência às imposições do mundo trabalho. É a produção de um discurso de uma visão 

hegemônica e centralizada que fala sobre aqueles que estariam fora dos ideias de “civilidade”.   

Essa forma de resistência da qual fala Orlandi (2003), pode ser entendida como uma 

reação de sujeitos que buscam inverter essa herança ocidental, dominante, opressora, alheia 

aos que vivem à margem numa sociedade de bases enrijecidas no social, no cultural, no 

econômico, enfim, textos formatos pelos colonizadores que são reproduzidos.  

Nesse sentido, os estereótipos são criados a partir de significados dados a imagens 

fixas que representam pessoas, lugares. A preguiça, dentre outros estereótipos, são associados 

ao corpo negro, estigmatizando pessoas e procurando determinar seu lugar na sociedade. O 

jogo de inversão dessas construções identitárias vem sendo realizado por uma militância 

negra contemporânea, no intuito de substituir essas velhas imagens racistas que reforçam e 

naturalizam imagens estereotipadas. Para Hall (2003), a estereotipação reduz, essenciancializa 

e, por isso, fixa uma diferença. 

De tal modo, a imagem criada pela narrativa amadiana, assim como as diferentes 

ilustrações e as imagens publicitárias são discursos que se destinam a atingir um público, 

através da utilização de mecanismos de produção de significado através do diálogo texto-

imagem. São essas imagens discursivas que aguçam os sentidos para provocar o deslocamento 

do turista, já que manipulam o imaginário com enunciados de campos que se associam, 

mitificando lugares, culturas e pessoas.  

Vejamos as campanhas publicitárias, de 2012, da Bahia Turismo, órgão do governo 

do estado da Bahia, com seus respectivos símbolos oficiais na parte superior e inferior da 

imagem, em parceria com a empresa privada de linhas aéreas La Tam,  em campanhas 

veiculadas na França. Ao fundo do quadro, a Baia de Todos os Santos com a sua infinidade 
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de águas, com o mar repleto de saveiros e, ao centro, o Forte de São Marcelo, dialogando 

discursivamente com a capa do guia amadiano, de 1977. No céu, o enunciado “Viver Bahia 

– O melhor verão do Brasil”, ‘Todas as segundas um novo voo direto da La Tam”, expressa, 

em outras palavras, que a Bahia é para ser vivida, experenciada em tudo que ela pode 

oferecer: sua rica gastronomia de herança afro, a cordialidade e afetuosidade da “baiana de 

acarajé” , que serve um vistoso acarajé para o visitante, bem como conhecer e se deslumbrar 

com a riqueza patrimonial, com os cartões- postais da cidade, como o Elevador Lacerda. 

 

Figura 45: Símbolos culturais e turísticos da Bahia: a baiana de acarajé, o Elevador Lacerda e a Baía 

de Todos os Santos 

 

                    Fonte: Google Imagens 
  

             Figura 46 -  Mulher mestiça 

 
          Fonte: Google Imagens 

 

A fotografia tem uma função de suma importância para a propaganda, pois através 

dela é que se atinge o emocional do público a querer consumir o produto que está sendo 

ofertado, destacando as belezas e as suas qualidades. A imagem que foi despertada em 
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primeiro plano é de uma mulher jovem, que está numa praia paradisíaca, em segundo plano, a 

consumir a água de coco, despertando o interesse no espectador de maneira eficaz e 

impactante.  

No que tange ao aspecto discursivo, percebemos que a peça publicitária que contém 

duas propagandas da empresa aérea La Tam, em parceria com o governo do estado baiano, 

aparece em uma “série”, já que são mais um tipo de texto discursivo que reproduz uma 

imagem sobre a Bahia, dentre os vários já produzidos e que remetem aos enunciados de 

Bahia de Todos os Santos. Tratando, portanto, das formações discursivas, já que são textos 

que remetem a outros textos anteriores, entrando em convergência, em diálogo, com outras 

instituições e práticas, formando um todo coeso nessas relações de troca. E quanto aos 

sujeitos enunciativos, percebemos, mais uma vez, a imagem da baiana com seu tabuleiro 

repleto de comidas típicas na figura 45, na parte superior, bem como da mestiça sensual e da 

terra paradisíaca, na figura 46. Como lembra Foucault, o enunciado “[...]é dotado de uma 

certa lentidão modificável, de um peso relativo ao campo em que está colocado, de uma 

constância que permite utilização diversa, de uma permanência temporal” (FOUCAULT, 

2008, p. 118). 

Enquanto símbolo cultural dessa ideologia, a “baiana de acarajé” tem em seu corpo, 

modo de falar, andar, se portar e naquilo que é dito sobre o seu jeito de ser, se trajar, os 

símbolos deliberadamente comercializados pelo turismo, como se pode perceber no texto de 

Jorge Amado e na propaganda do governo do Estado da Bahia, em parceria com a La Tam, 

em campanha publicitária que circulou na França sobre a Salvador da Bahia, como dizem os 

enunciados da peça institucional, além do slogan “Le meilleur été du Brésil” (O melhor verão 

do Brasil), onde estão expressas no corpo da “baiana” atitudes como servir dedicadamente ao 

turista, sendo agradável e sorridente.  Um discurso que é difundido através de seu corpo, 

como forma de mascarar as reais condições sociais e econômicas dessa representante da 

população negra em seu contato com o visitante.  

No tocante à “sensualidade” da mulher baiana, ela estaria presente em seu modo de 

andar, falar e no formato e exposição de seu corpo, as “mulatas de cintura de vespa”, como 

pode ser conferido na narrativa amadiana. A peça publicitária referente à figura 46 é ilustrada 

com a imagem de uma jovem de biquíni, tem-se, portanto, a representação da mestiça sensual 

que dialoga com o discurso do guia.  Uma possível leitura que podemos fazer dessa imagem é 

a ideia da terra da mistura e da convivência harmoniosa, que reforça a mistura de raças, da 

ideia de paraíso perdido, com sua natureza exuberante e tropical, de águas infindas, que 

construiu baianidade. Essa imagem vende a ideia quinhentista da Bahia como Éden, associado 
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à ideia literária da Bahia, a ideia de beleza, de sensualidade, libertinagem, tendo a mulher 

como símbolo, de que há uma vida exótica nos trópicos, onde mar, praia e sol são constantes, 

servindo tanto as esferas do turismo cultural quanto sexual. O apelo ao corpo feminino é 

nítido tendo em vista que ele é exibido ou explorado com erotismo. As imagens da “baiana de 

acarajé” e da mestiça reportam ao estereótipo do servir na mesa e na cama. 

A erotização primitiva dos corpos negros está no imaginário cultural brasileiro que 

criou representações sobre a afetividade e sobre a sexualização da mulher negra. Sendo assim, 

o servilismo sexual e profissional são estereótipos, na maioria das vezes, associados ao corpo 

e as imagens das negras, segundo Lélia Gonzalez (1983) que nos alerta que 

A mulher negra é vista pelo restante da sociedade a partir de dois tipos de 

qualificação “profissional”: doméstica e mulata. A profissão de mulata” é 

uma das mais recentes criações do sistema hegemônico no sentido de um 

tipo especial de “mercado de trabalho” [...] produto de exportação. 

(GONZALEZ, 1983, p.13). 

 

Os negros e as mulheres foram representados preconceituosamente nos discursos, 

principalmente a partir do século XIX, como hipersexualizados e dispostos a servir, a procriar 

e propiciar prazer. Munanga (2004) salienta ainda que com a escravização das mulheres 

negras e a utilização de seus corpos, as ideologias em torno de raça e de gênero foram 

praticadas, assim como a exploração sexual e do trabalho, isto é, dos corpos negros. 

É notável que os discursos de ideologias de gênero e de raça são estruturantes e que 

estão assim presentes em todas as instâncias sociais incidindo nas práticas corporais que 

envolvem sexualidade e gênero, nas relações de trabalho, na afetividade  das mulheres negras.  

Osmundo de Araújo Pinho (2004), em estudo, reconheceu três estereótipos de cunho racial e 

sexual direcionado às mulheres negras: um deles é o da mulata sexual, o segundo é a baiana 

de acarajé e o terceiro está ligado à imagem da mulher negra que é a empregada doméstica, a 

criada e a ama-de-leite. “Também nesse caso o motivo é colonial e escravista” (PINHO, 2004, 

p. 115). E sobre a baiana de acarajé salienta que: 

Outra “carreira” típica para mulheres negras em Salvador é a de Baiana de 

Acarajé. A figura feminina folclórica que é a representação por excelência 

da Bahia ela mesma. Ora, a Imagem da Bahia é a repetição da imagem da 

crioula escrava, além de ser, como a mulher que vende acarajés na rua, a 

descendência das negras ganhadeiras existindo muito concretamente em 

cada esquina da cidade. A reprodução de um lugar social subordinado e um 

lugar cultural folclorizante caminhou lado a lado e, além de bem 

documentada, tornou-se o símbolo da cultura local e da identidade dos 

baianos, brancos ou negros. Bem, a Bahia é a terra das baianas. Lá 

encontraremos pelas ruas a memória evocada da escravidão preservada como 

um nicho profissional para mulheres negras. (PINHO, 2004, p. 114-115). 
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O antropólogo faz algumas considerações sobre os estereótipos baianos e entende 

como um estereótipo naturalizado a “baiana de acarajé”, personagem incessantemente 

repetido que está presente, principalmente, nos pontos turísticos de Salvador e, em especial, 

no Pelourinho, o centro histórico. Para o autor, é o modo como a sociedade vê, através dessas 

imagens, o trabalho dessas mulheres, interligando o trabalho desenvolvido ao trabalho 

escravo, que estaria ainda associado ao servir. 

Revivida por essa reflexão histórica e pelo texto amadiano, a descrição do guia passa a 

ser considerada, primeiramente, através dos enunciados em negrito. A aplicação dos 

princípios discursivos aliados aos signicos permite chegar ao discurso. Sob  o ponto de vista 

do discurso,  “a série” é formada pelas gravuras de Martins e pelos desenhos de Bastos que 

são textos não verbais assim como a narrativa amadiana; “os sujeitos” enunciativos são o 

povo baiano representado pelas baianas, pelos capoeiristas e pelos  vendedores ambulantes; “o 

campo associado” é o conteúdo escrito de Bahia de Todos os Santos que aparece nas 

representações da gravura, do desenho e das propagandas;  e “a materialidade”  é o  texto 

escrito, em suas duas edições, as ilustrações dos dois artistas plásticos e as propagandas com 

sua materialidade verbal e visual. Trata-se, portanto, de um enunciado discursivo porque ele 

está aliado a uma série.  

O discurso literário de Jorge Amado foi apropriado pelos órgãos do governo do Estado 

da Bahia, juntamente com o trabalho da mídia e de outras instituições, disseminando a 

imagem da cultura afro descendente baiana como mercadoria simbólica, explorando uma 

imagem sensual, folclórica, mística e exótica para ser consumida, em meio aos enunciados de 

que o povo é  feliz por estar vivendo numa terra abençoada, ainda que nela existam 

dificuldades, como também observa Osmundo Pinho (1998):   

[...]a importância de uma marca simbólica forte é facilmente interpretada 

como uma estratégia de mercado. A "cultura baiana" — Idéia de Bahia 

sintetizada em slogans e imagens de mídia — vende muito bem. Tradições 

ricas e sincréticas, história colonial, culinária exótica e uma maratona de 

eventos culturais produzem a imagem da cidade de Salvador como um pólo 

de atração para turistas em busca de experiências "diferentes". (PINHO, 

1998, p. 7). 

 

Podemos comprovar a repetição desse discurso em outra materialidade enunciativa, 

numa propaganda de 2009, do governo da Bahia, da gestão de Jacques Wagner, que tem uma 

baiana em meio a dois turistas que a beijam no Pelourinho, ou melhor, no “mundo chamado 

Bahia”, sendo um mundo diante da sua diversidade de elementos culturais, para deleite do 

turista. E esta Bahia é Salvador, como podemos notar na moldura do quadro/calendário, 

centralizando os símbolos culturais que representam a imagem turística da cidade: a baiana 
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de acarajé e os turistas em visita à Bahia, uma vez que o lugar para aproveitar o feriadão, as 

férias, para conhecer a cultura negra e festejar, é Salvador, a capital da Bahia. Ao fundo, o 

pelourinho histórico, com a sua arquitetura antiga, formada pelos casarões e sobrados. Em 

quadros menores e com menor destaque, aparecem outras localidades do estado, como a 

Chapada Diamantina e o vasto litoral baiano, que também entraram nas políticas de 

valorização do turismo recentemente, expandindo a Bahia para outros territórios que não se 

limitam somente à capital, mas ainda assim é uma imagem bem redutora. Contudo, o que 

está em jogo é mostrar que o lugar de ser feliz é a cidade da Bahia, lócus que recebe e que 

investe mais em turismo no estado. A imagem a seguir é uma imagem bem maternal, que 

remete à “mãe-preta”, cordial, pronta a servir, outra informação nova trazida ao texto. É a 

baiana acolhedora que oferece um acarajé para os visitantes. É esse enunciado que transmite 

um mesmo discurso: 

                                     Figura 47- A baiana de acarajé e os turistas 

 

Fonte: Google Imagens 
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Pela peça publicitária da Bahia Turismo, Governo do Estado, podemos notar que o 

discurso está interligado a outros discursos pela rede da memória, pelas formulações 

anteriores que se repetem e produzem sentidos, tornando-se outra na perspectiva do 

enunciado a partir da arqueologia de Foucault. Ainda que produzidas em contextos 

diferentes, as imagens verbais amadianas e as imagens visuais (ilustração de Martins, 

desenhos de Bastos e propagandas governamentais) estão coesas pelos discursos que nelas 

estão materializados. É um discurso que se repete nessas materialidades da Bahia histórica 

e patrimonial, com seus antigos casarões e monumentos do Pelourinho,  dando destaque à 

Baía de Todos os Santos e ao Elevador Lacerda, com a presença de uma “baiana de 

acarajé”, símbolo por excelência da baianidade. Como afirma Foucault (2004), a produção 

do discurso em toda sociedade é um lugar de poder, nesse sentido é necessário atentarmos 

sobre sua materialidade. 

A mulher negra é invisibilizada em vários espaços da cidade e no tocante à sustentação 

do turismo, sua imagem passa a ser ressignificada, pois trata-se da alteridade que vai servir 

aos interesses turísticos. Os estereótipos foram criados para o corpo negro desde a 

colonização, de quando as elites viam nesses corpos estigmados apenas a força do trabalho, a 

subserviência doméstica, sexual, imposta pela sociedade patriarcal e segregacionista. Como 

bem observa Fanon: “[...]fixaram-me como se fixa uma solução com um estabilizador”. 

Fixou-se as culturas de origem africana de modo a manipulá-las a revelia, como “objetos entre 

outros objetos” (FANON, 2008, p. 103). Enquanto um elemento cultural, a baiana de acarajé é 

vista apenas como peça das relações econômicas, mas não como elemento humano que 

deveria ser pensado no interior das relações sociais. A mulher negra e, em especial, as 

“baianas de acarajé” e as baianas dos eventos públicos e que recebem os visitantes são objetos 

de consumo da atividade turística, logo um objeto exótico, presentes em diferentes pontos 

turísticos e não turísticos da cidade, retirando delas a religiosidade do candomblé. 

[...] a própria Bahiatursa, empresa responsável pelo marketing do estado, 

utilizava imagens de mulatas de biquíni fio-dental tomando sol nas praias do 

porto da Barra, ou baianas de acarajé, sempre sorridentes e prontas para 

servir o turista, fazendo menção indireta aos tempos da escravidão e às 

escravas de ganho. Empresas aéreas aproveitavam da imagem construída 

para vender passagem para esse paraíso sexual que seria o Brasil, usando 

também em suas campanhas publicitárias em aeroportos internacionais 

imagens da típica mulata. (CAVALCANTI; ELEUTERIO, 2008, p.6). 

 

As imagens da Bahia e do seu povo são veiculadas por diferentes materialidades que 

abrigam um mesmo enunciado discursivo. Tratam-se de regularidades discursivas, nos termos 

de Foucault (2005), que se apoiam em uma mesma formação discursiva. Essas construções se 
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retroalimentam pela sociedade elitista que marginaliza secularmente o povo negro baiano. De 

tal modo, o discurso colonial foi reformulado e ainda paira no cotidiano com seus estigmas, 

estereótipos e manipulações, que se distanciam da realidade, valendo-se de uma identidade 

opressora que, em prol do cultural, escamoteia os problemas, pois eles não cabem no projeto 

do turismo que espetaculariza povos e corpos. As políticas conservadoras, baseadas na 

política do pão e circo, oferecem ao povo festas e a proclamação de uma alegria popular, em 

prol do escamoteamento dos problemas sociais e econômicos, habitacionais, que se alastram 

pela cidade, mas que, no discurso turístico, estão mascarados com a utilização de sorrisos e 

corpos negros, vestidos de “baiana de acarajé” e capoeiristas sorridentes, em prol dos ganhos 

de uma elite empresarial e política. 

Em relação à edição de 1945, o enunciado em torno da “baiana de acarajé” e da parte 

histórica da cidade, onde ela está sempre alocada nessas representações, assim como outros 

populares, tem um compromisso de realizar uma denúncia social ante a situação de miséria 

pela qual se encontrava o conjunto arquitetônico do velho centro e as condições de vida e de 

trabalho do povo. Já o enunciado da 27ª edição fala através da instituição que discute de 

forma menos enfática a pobreza, a desigualdade social e a destruição patrimonial na capital 

soteropolitana, uma vez que estava contribuindo com um novo imaginário, com a ideia de 

uma Bahia negra e sincrética, onde se pode viver feliz, ainda que as condições sejam 

adversas, juntamente com os antigos signos do colonialismo e da servidão que ainda vão estar 

marcados no discurso, assim como a de uma cidade histórica e do resgate do seu patrimônio.   

As peças publicitárias selecionadas são enunciados posteriores que se vinculam à 

instituição governamental, às empresas de turismo e continuam reproduzindo a imagem 

discursiva de uma Bahia negra,  na figura da “baiana de acarajé”, bem como nos signos da 

servidão colonial e da introdução de outros elementos enunciativos, como a jovem de biquíni, 

reproduzindo o discurso da mulher brasileira, mestiça e sensual dos trópicos,  da terra 

paradisíaca, assim como de outras tantas narrativas.  

O que vemos novamente na propaganda, assim como nas ilustrações e nos escritos de 

Amado, é a série que mantém o original sentido da baiana de acarajé pronta a receber e servir 

a todos. O que chama a atenção na materialidade da figura 47 diz respeito ao “campo 

associado”, pois aparece a imagem de dois turistas que dialoga diretamente com o “Convite” 

direcionado a uma turista no guia. Nesse sentido, o que nos salta aos olhos é a maneira como 

os discursos atravessam um campo ao outro, a capacidade com que se “reinscrevem” em 

outros campos, em outras materialidades e com os mesmos sujeitos. 

Para Foucault (2008, p.110), “[...] um enunciado tem sempre margens povoadas de 
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outros enunciados”. Estas imagens de Martins e Bastos gravitam em torno do enunciado 

verbal de Bahia de Todos os Santos, já as peças publicitárias fazem referência a todo um 

conjunto de enunciados anteriores, ou seja, fazem parte dos campos associados que se 

evidenciam através da série enunciativa, que se apresenta através da representação da cidade 

histórica e das baianas que resguardam o sentido da cultura, da culinária e da religião negra – 

o candomblé. Há uma repetição enunciativa, uma reiteração do discurso na peça publicitária 

que dialoga diretamente com a edição de 1977, porque o signo da “baiana de acarajé” em 

meio à parte antiga da cidade reitera o discurso da Bahia negra, patrimonial, alegre, 

sorridente, pronta a receber e a servir com cordialidade, assim como as imagens de Bastos e o 

texto verbal amadiano.  

As materialidades enunciativas diferentes (o texto escrito, os desenhos de Bastos e as 

propagandas governamentais) repetem o mesmo enunciado, porque ele define suas 

possibilidades de reinscrição e, uma vez que ele se repete, podemos observá-lo 

constantemente. O que une esses enunciados, tomando a perspectiva de Foucault (idem), é 

que as diversas materialidades discursivas podem relacionar-se entre si, ou seja, por meio 

dessa teoria é possível descrever discursos que venham da escrita, do visual, dos textos 

imagéticos estáticos, do audiovisual, dos textos em movimento.  

As propagandas são os modos diversos de se enunciar discursivamente todo o texto 

imagético sobre a Bahia que, a partir da década de setenta, reproduz o mesmo discurso, os 

mesmos enunciados, é o discurso da contemporaneidade. Ainda que adicione novos 

elementos, há uma historicidade que se desdobra em múltiplas vertentes.   

Nesse sentido, todas essas imagens (verbais e visuais) relacionam-se a uma somatória 

de temas: a Bahia histórica e patrimonial que está atrelada, na contemporaneidade, à ideia da 

alegria, da cultura negra e do sincretismo religioso e cultural. Essas imagens reportam-nos 

num domínio de memória a outras imagens enunciativas que se legitimaram 

institucionalmente, porque são tipos de enunciados que ainda produzem efeitos na identidade 

histórica foi ressignificada, na forma de nos vermos e nos reconhecermos, principalmente no 

perímetro Salvador-Recôncavo. 

           O que buscamos analisar até aqui, de maneira um pouco mais sucinta e apresentando 

outros aspectos, tendo em vista já ter sido discutida no capítulo anterior, foi a face das duas 

Bahias que foram mostradas por Jorge Amado, em parceria com os ilustradores, nas décadas 

de 40 e 70. Na primeira edição de Bahia de Todos os Santos, de 1945, visualizamos uma 

Bahia empobrecida, com a maior parte da população vivendo em condições miseráveis, uma 

cidade altamente desigual que é expressivamente marcada pela divisão dos espaços na cidade, 
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resultado de uma sociedade que adotou o sistema escravocrata de exploração e, por conta 

disso, ainda tinha fortes resquícios de suas práticas econômicas e sociais. Enfim, uma cidade 

que mantinha os hábitos do passado, embora já estivesse na quase metade do século XX, que 

vivenciava o “enigma baiano”, mas que queria preservar a sua face e seus privilégios 

coloniais e imperiais. As mudanças vieram a partir dos anos 60, quando s elites já visualizam 

outras formas de ganho para a cidade, através do modelo capitalista e das propostas de 

modernização, para apagamento das velhas memórias onde conviviam com as populações 

menos favorecidas. As imagens de Amado e Martins vão retratar uma cidade patrimonial 

destruída, obscura, fantasmática e misteriosa, com os seus sujeitos populares que lutam 

cotidianamente contra a opressão social e que vivenciam a segregação espacial. 

 Se antes, nos idos de 40, interessava mostrar e consequentemente atrair turistas com a  

imagem da cidade histórica e antiga para o turismo, ao qual ela servia, na década de 70 irão 

ocorrer mudanças. As manifestações culturais, em especial, a afrodescendente, vão somar 

novos símbolos a esse discurso, por isso as imagens do Candomblé, de Mãe Menininha do 

Gantois, do sincretismo com os santos e os orixás, das “baianas de acarajé” estão tão 

marcadas na edição de 1977, diferentemente da edição de 45. Sendo assim, os elementos da 

identidade cultural negra aparecem intensivamente representados no guia atualizado, tanto no 

texto verbal como não verbal, sendo também apropriados pelas instâncias hegemônicas de 

poder e vão servir de fomento ao turismo, projetando-o no imaginário do turista e vendendo a 

imagem de uma Bahia misteriosa por conta de sua herança africana.  

A Bahia da edição de 1977 embora denuncie as desigualdades sociais, isso se dá de 

forma mais amena, o que vai prevalecer é a imagem de uma Bahia alegre, iluminada, festiva, 

musical, mágica, misteriosa, com o seu conjunto de estereótipos, para atrair convidativamente 

o turista, exibindo seus muitos elementos culturais, festas e a religiosidade do candomblé 

como estão bem explícitos nos enunciados de Amado e de Bastos, numa nova proposta 

discursiva para a imagem do lugar. Isso pode ser compreendido no excerto a seguir: 

[...] Ah! se amas a tua cidade, se tua cidade é Rio, Paris, Londres, ou 

Leningrado, Veneza de canais ou Praga de velhas torres, Pequim ou 

Viena, não deves passar por essa cidade da Bahia, porque um novo 

amor encherá teu coração. Esplêndida cidade, noiva do mar, 

senhora do mistério e da beleza. Nesse mar habita Yemanjá, a dos 

cinco nomes, e o misterioso chamado dos atabaques ressoa na noite 

dos casarões, sob a lua, das igrejas de ouro, das ladeiras grávidas 

do passado. O mistério e a beleza da cidade te envolverão, darás 

teu coração para jamais; jamais poderás esquecer a Bahia, o óleo de 

sua beleza densa te banhou, sua mágica realidade te perturbou 

para sempre. [...] Todas as ladeiras descem para o mar de manhã 

cedo, mas à noite todas elas se dirigem aos candomblés, atendendo 
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ao insistente bater dos atabaques, aos cantos nagôs saudando os 

santos. [...] É uma beleza antiga, sólida e envolvente a dessa 

cidade. Não nasceu de repente, foi construída lentamente e está 

amassada no sangue dos escravos. (AMADO, 1977, p. 56-57).  

 

O narrador descreve a cidade para o turista como uma “beleza antiga, sólida e 

envolvente”, divulgando assim uma realidade mágica e única, com seus mistérios insinuantes 

que só se encontrariam no cotidiano baiano. A escrita poética e os jogos de linguagem 

utilizados por Amado aguçam os sentidos e revelam uma cidade mágica, fantástica para o 

leitor, ou seja, encanta para instigar a sua vinda, para que ele queira descobrir o que só pode 

ser percebido, descoberto e visto se vir conhecer a Bahia.  Ressalta a cidade do passado, 

lendária, com suas histórias, com seus monumentos e casarões seculares que dialoga com a 

nova proposta de imagem da cidade que tem na cultura africana seus elementos culturais mais 

representativos, para a venda de uma imagem diferente e atraente.  

O narrador além de personificar, de poetizar, de tratar como sujeito a urbe, utiliza 

outros recursos imaginativos ao dizer que as ladeiras “se dirigem aos candomblés”, “aos 

cantos nagôs saudando os santos”, que ecoam por toda a cidade, dando margem ao leitor 

pensar no candomblé como vetor religioso, que promove a atmosfera mágica que cobriria o 

cotidiano, convocando e inebriando baianos e não baianos. Compara a beleza da cidade a um 

óleo de dendê, densa, altamente expressiva, carregada, mostrando de modo poético e 

metafórico a sua cidade. Isso demonstra como o escritor construiu o discurso procurando 

diferenciar Salvador de todas as demais cidades, valendo-se, para tanto, da construção de 

imagens místicas, da descrição de outra realidade34. Os mistérios viriam do mar, dos velhos 

casarões, das velhas igrejas e, principalmente, do candomblé. A “materialidade” escrita desse 

excerto, entre outros reiterativamente encontrados no texto, demonstram para o leitor-turista 

que essa cidade é misteriosa, mágica, do candomblé, cidade que inspirou fotógrafos, pintores, 

publicitários, ilustradores, como veremos a seguir na ilustração de Bastos. 

Há um oferecimento de um universo fantástico para o leitor-turista consumir, deixando 

claro o convite para conhecer os mistérios da cidade. O escritor cria um texto altamente 

imagético para envolver e convencer o turista de que a Bahia (leia-se Salvador) é uma cidade 

fantástica, misteriosa, singular, diferente das outras cidades brasileiras, imprimindo no 

imaginário do leitor as imagens dos símbolos culturais do turismo baiano, por meio de uma 

escrita envolvente.  

                                                           
34 Bourdieu salienta que “A realidade [...] é social de parte a parte e as classificações mais naturais apoiam-se em 

características que nada têm de natural e que são, em grande parte, produto de uma imposição arbitrária, quer 

dizer, de um estado anterior da relação de forças no campo das lutas pela delimitação legítima” (BOURDIEU, 

199, p. 15).    
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De tal modo, percebemos que ele tenta transpor a fronteira que separa a realidade e a 

magia com a sua proposta de uma “realidade mágica” presente no cotidiano baiano, numa 

proposta do realismo mágico, pois ele as vê como partes de um mesmo todo, a partir de outra 

lógica que não obedece aos padrões de entendimento provenientes da via racional europeia, 

uma vez que traz o universo referencial africano para o interior de sua narrativa, pautado em 

outra explicação de mundo e já desenvolvido o realismo mágico em Os Velhos Marinheiros e 

Dona Flor. 

Por isso, a densidade do imaginário criado sobre a “Cidade da Bahia” está ligada às 

alegrias e misérias do povo, mas, principalmente, à defesa de que a Bahia tem o seu umbigo 

na África e de que os seus encantos viriam dos orixás e ritos do candomblé ou numa relação 

sincrética com as igrejas católicas centenárias, bem como na mistura do povo e nas criações 

do escritor. Enfim, um mundo recriado com elementos fantásticos, que amplia esta realidade 

formada por magia e mistério, vindos das camadas populares, dos seus costumes e crenças, a 

partir do imaginário que se impõe no contexto dos anos 70.  O realismo amadiano, dotado de 

realidade e mistério, conseguiu difundir esta imagem da Bahia, cristalizando-a no imaginário 

nacional e internacional.  

Valendo-se, portanto, do mítico, dos referenciais de matriz africana, para buscar 

entender a identidade citadina, revela face e elementos culturais antes silenciados pelos 

preconceitos, pelas conveniências, reconstruída na narrativa do escritor.  De tal modo, 

extrapola o realismo convencional, quando alia o mistério inerente à cultura afro-brasileira à 

realidade, incitando então a curiosidade no leitor, dando margem para um questionamento da 

história eleita e do próprio espaço urbano, quando traz para a narrativa os instrumentos, 

cânticos e o candomblé como parte do cenário de beleza, encantamento 

e mistério que envolveria a cidade juntamente com as igrejas centenárias. 

Amado proclama a cultura africana que tem no mistério e no encantamento suas forças 

primordiais. O mistério é enunciado em todo o guia, estende-se do início, em seu título, até a 

última página da obra, permeando todo o texto construído e o imaginário sobre a cidade. É 

uma proposta de leitura que não se mostra por completo, apenas se insinua, tendo em vista 

que todas essas construções do autor podem ser lidas também como uma reiteração de 

estereótipos criados para a cidade e seu povo. É um jogo de palavras e imagens que se revela 

e vela ao mesmo tempo, suscitando os sentidos, ultrapassando as barreiras dos signos, que não 

dão conta de explicar a magia, o mistério, o invisível, a escrita.  

No livro Filosofia da ancestralidade: corpo e mito na filosofia da educação brasileira 

(2007), Eduardo Oliveira faz uma reflexão sobre a fusão entre o encanto e o sentido 
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existencial, ao ressaltar que: 

[...] o encanto é bem mais que um truque simbólico, ele é um feitiço que 

enreda o vivente ao viver. O viver não faz sentido, mas o vivente é o sentido 

mesmo da vivência; o mundo não tem um sentido, mas muitos; o sentido é o 

próprio gerúndio do existir e, existindo, o encanto do existir gera um regime 

de signos que multiplica o feitiço em magia, a magia em encanto, o encanto 

em atitudes, as atitudes em relações de alteridade que se alojam no útero do 

mistério. (OLIVEIRA, 2007, p.199). 
 

 Os orixás representam a mitologia afro-brasileira, pois guardam um mistério em sua 

humanidade e divindade. No que tange à preservação do culto aos deuses negros, o segredo 

foi uma arma de defesa, de proteção aos ritos africanos, perseguidos desde que foram trazidos 

para solos brasileiros.  

 A seguir uma ilustração de Bastos que coaduna com a proposta amadiana e traz todos 

os elementos simbólicos e culturais utilizados para criar a imagem do turismo na Bahia que se 

preserva até os dias de hoje. 

Figura 48 - A Bahia solar, dos anjos, santos e orixás 

 

Fonte: (AMADO, 1977, p. 30-31) 
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 Bastos desenha uma Bahia iluminada, nítida, mais alegre, mais “festiva”, poética, por 

conta da ludicidade com que retrata artisticamente os espaços da cidade, rearranjando pontos 

turísticos de diferentes localidades da urbe numa só composição, como se todos estivessem 

concentrados muito próximos um dos outros, no mesmo lugar, é quase uma peça publicitária 

que condensa em uma composição todos os atrativos turísticos de um lugar para promovê-los, 

mostrá-los, vendê-los ao visitante. Percebe-se uma liberdade maior do artista em poetizar em 

cima desses espaços e de retratar uma Bahia paradisíaca, mítica, monumental e cultural, 

acrescentando ainda assim alguns enunciados da edição de 45 que se repetem em sua 

materialidade: o mar de saveiros da cidade baixa – a parte portuária, do cais e do comércio da 

antiga cidade colonial e do início do século XX –, assim como a parte alta da cidade com seus 

casarões antigos, igrejas e monumentos, como a estátua de Castro Alves, que estende a mão 

sobre a urbe. Contudo, a cidade histórica na composição de Bastos vai dividir espaço com os 

prédios modernos que não aparecem na 1ª edição, bem como a orla marítima, local 

preferencial de instalação das residências dos abastados da cidade e novo espaço de atração 

turística à época e na contemporaneidade, bem como as “baianas”, mulheres negras 

tipicamente trajadas, representantes da cultura e da religião afro-baiana. 

É a representação imagética de uma Bahia clara, nítida, solar, de céu límpido, 

habitado por anjos, pássaros e astros, bem como é a Bahia da religiosidade sincrética, 

protegida por sua padroeira católica Nossa Senhora da Conceição, no céu, como pode ser 

visualizada na parte superior e central da composição. No mar é protegida por Yemanjá, a 

orixá do candomblé que tem longos cabelos e rabo de peixe. No sincretismo religioso Nossa 

Senhora da Conceição é a mesma Yemanjá. No mar que se estende da cidade baixa até para 

além do Farol da Barra está os banhistas, pescadores e a deusa marítima africana que se 

banha, se mira em seu espelho e divide o mesmo espaço com todos, baianos e turistas. É a 

imagem turística de uma Bahia moderna, dos pescadores e dos altos prédios e carros 

modernos que surgem em meio aos casarões e igrejas seculares, para acompanhar as 

transformações urbanas, culturais e das novas relações que se estabelecem nos espaços da 

cidade. 

 No desenho, podemos notar que há destaque para pontos turísticos da orla que 

representam a sua nova paisagem diferentemente da edição de 45 que via na expansão e no 

deslocamento de pessoas para esse espaço uma forma de descaracterização da imagem 

tradicional da cidade. Essas imagens e demais aspectos visuais são signos que inscrevem os 

enunciados sobre o turismo da Bahia em diálogo com os novos tempos, a fim de alcançar 
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novas perspectivas de mostrar outra parte da cidade com uma paisagem tão insinuante quanto 

a do mar da cidade baixa, do comércio.  

 Bastos está envolvido, juntamente com Amado, no projeto de firmar o turismo baiano, 

de tornar a cidade do Salvador um polo nacional nessa atividade, de caracterizá-la, a ponto de 

ela concorrer na ordem do discurso, como melhor local turístico a ser visitado no Brasil e um 

dos melhores destinos do mundo. O guia amadiano se atualizou com o passar do tempo com a 

finalidade de divulgar cada vez mais a cidade para os leitores e, consequentemente, turistas. 

Para isso, as imagens representativas da terra serão as que exploram uma Bahia mágica, de 

realidade mística e sincrética a ser mostrada e vendida para o país e no exterior.  

 Vê-se, dessa maneira, o exercício das modalidades enunciativas, conforme nos diz 

Foucault (2008), na medida em que os sujeitos (escritor e ilustrador) falam de um lugar 

institucional particular, isto é, o espaço do livro, da literatura e da cultura. Nesse sentido, os 

discursos verbal e visual em suas respectivas edições vão se articular, ou, numa expressão 

foucaultiana, vão exercer o domínio associado. 

 Na materialidade discursiva do livro, as ilustrações e o texto verbal entram em jogo 

para o funcionamento das imagens do turismo baiano, tendo por objetivo causar efeitos de 

sentido, de memória, que nos remete ao discurso do aspecto paradisíaco e religioso-cultural da 

Bahia. Essas imagens são acionadas em função de uma memória que tende a historicizá-las, 

relacionando-as com outras memórias e imagens, com vistas a deflagrar uma rede intertextual. 

   

4. PROVOCAÇÕES: ESCRITA, ESCRITURA E IMAGEM  

4.1 A TRANSCENDÊNCIA DOS OPOSTOS: UM PHÁRMAKON  

 

A presente seção e as que dão densidade a esse capítulo  tomam de empréstimo outros 

caminhos de diálogo teórico com as filosofias de Derrida e de Deleuze e com os Estudos 

Culturais para entender a obra Bahia de Todos os Santos, numa tentativa de  sair da 

racionalidade logocêntrica, em sua ânsia de a tudo classificar e, sobretudo, de submeter esse 

estudo há novas interrogações que geralmente permeiam uma tese. A sugestão de leituras com 

as quais supomos que a obra dialoga, dentre elas a hermenêutica de uma entidade do 

candomblé a partir de agenciamentos e encontros que articulamos com as ideias de Derrida e 

Deleuze, Foucault e Barthes, é outra chave de interpretação do texto. Partindo da diversidade 

de imagens literárias e culturais, os operadores de leitura utilizados permitirão ampliar a 

interpretação da história e das relações culturais dos diferentes contextos da obra, na busca 
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por entender um pouco do jogo, da escrita e do que é essa Bahia construída por Jorge Amado 

que ainda se mantém viva. 

Bahia de Todos os Santos é lido como uma tentativa de o escritor Jorge Amado de 

promover a interlocução entre o mítico e o histórico, o documental e a poesia na construção 

do seu guia turístico-literário permeado pelos mistérios culturais, mas também de natureza 

ficcional que permeiam a narrativa e que seriam inerentes à cidade do Salvador. O texto 

oferece uma possibilidade de repensar as questões identitárias e o lugar mítico da cultura para 

acionar a memória e o fortalecimento do turismo soteropolitano e da identidade local. 

A edição de 1977 de Bahia de Todos os Santos traz outra proposta diante do contexto 

histórico-cultural vigente, ao dar destaque à Bahia negra com seus mitos, orixás e santos, por 

conta de todo um movimento cultural que se fortalecia na cidade, mas, sobretudo, pela 

percepção da cultura popular e de herança africana na formação identitária da cidade por 

jornalistas e agentes de turismo estrangeiros que disseram que esses elementos culturais m a 

cidade do Salvador em termos de atração turística e de identidade. A partir daí, todas as 

atenções empresariais e governamentais se voltavam para a cultura negra que a viam como 

um lucrativo produto a ser vendido, como já foi discutido anteriormente. 

E essa efervescência cultural vai marcar a atualização de Bahia de Todos os Santos e 

Amado constrói novamente imagens para o livro quando através da rememoração dos 

referenciais mítico-religiosos afro-brasileiros trazidos para sua escritura, aciona o 

encantamento advindo dos valores culturais africanos, apresentando os rituais religiosos de 

forma performatizada, influenciado pelo contexto de época, por seu envolvimento pessoal 

com a religião do candomblé nesse momento e também pelo movimento de contestação, de 

resistência identitária e cultural do povo negro, de sua inserção social e cultural em espaços da 

cidade restritos à parcela branca da população e sendo tomado pela população de estrato 

ocidental, influenciando a atualização da obra, como forma de mostrar a contribuição desses 

atores sociais na formação da identidade cultural baiana. É o período da contracultura, do 

Cinema novo, com Nelson Pereira dos Santos e Glauber Rocha, do movimento hippie, de 

busca e vivência da liberdade, tendo a Bahia como refúgio, em especial, a praia de Arembepe, 

como uma das mecas mundiais do hippismo, em plena ditadura, com repressão militar em 

Salvador. Todos esses movimentos interdependentes e complementares aliados à cultura afro-

baiana contribuíram para a construção desse “jeito baiano” que viria de todas essas influências 

e tendências culturais.  

A opção pelo real maravilhoso, em alguns momentos, na narrativa do guia, mas 

concebido por Amado como parte inerente à realidade baiana que seria extremamente mágica, 
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é por nós entendida tendo como intuito de desvelar verdades historicamente silenciadas, de 

trazer narrativas negras em meio à recriação e poetização destas, levando o leitor a pensar 

acerca da face negra da cidade do Salvador. O realismo maravilhoso, segundo Bernd (1998, p. 

55), seria o resultado do aproveitamento deste maravilhoso, trazendo-o para dentro da escrita 

realista.  

O escritor procura trazer à tona essas cosmogonias e saberes historicamente 

silenciados à memória, resguardando os conhecimentos, recriando-os, transmitindo essas 

práticas míticas que dizem muito sobre a identidade cultural do povo negro-mestiço baiano. 

De tal modo, a valorização da mitologia afro-brasileira é imprescindível para o combate ao 

racismo e à intolerância, trazendo à tona essas marcas culturais. O entendimento de mito parte 

da perspectiva do professor pesquisador Gildeci Leite (2007): 

No lugar comum, mito é sinônimo de mentira. Costumeiramente ouve-se 

dizer coisas como “o mito da educação perfeita”; o mito disso ou daquilo 

sempre em tom irônico, sarcástico, ácido. [...].Portanto, o conceito de mito 

aqui utilizado é de verdade, narrativa verdadeira, pois se há alguém que 

acredita na narrativa e ela serve como modelo para determinada ou 

determinadas sociedades, grupos, comunidades, não cabe chamá-la de 

mentira. É claro que tudo isso depende do grau de alteridade positiva e/ou 

negativa de cada pessoa para levar à frente essa definição de mito. (LEITE, 

2007, p. 96).  

 

A inclusão cultural e o reconhecimento da contribuição de vozes que compõem esse 

ethos expressivo, tantas vezes cerceado, silenciado, aciona o trânsito e desloca um único lugar 

hegemônico e eleito como princípio da verdade. Para tanto, o escritor faz uma contraproposta, 

ao invés de trabalhar com os referenciais canônicos da mitologia advinda das civilizações 

Greco-Romana, comumente enaltecidas por poetas, dramaturgos e escritores, como forma de 

entendimento das coisas do mundo, concentra-se nos mitos africanos e em sua contribuição 

para entendimento da realidade, um sistema mítico que entra em conflito com o sistema 

racional promotor de exclusão e de desencantamento  no mundo ocidental.   

O candomblé aparece como traço cultural do povo negromestiço, a resistência da 

crença e a afirmação dos valores culturais de herança africana aparecem com destaque dentre 

os fatores de ordem cultural. O candomblé, religião subalternizada historicamente,  passa a 

ter, sobretudo nas obras da segunda fase, a religiosidade afro-brasileira como chave 

interpretativa de sua produção, como bem observa Leite (2008): 

É preciso pensar numa nova leitura de Jorge Amado, buscar a capacitação 

para enxergar o belo, o maravilhoso e o fantástico que se apresenta, também, 

para além das leituras superficiais. O embasamento para tais interpretações 

pode ser encontrado nas ruas da velha “Cidade da Bahia”, nos candomblés 

de orixás, nos cultos de Baba-Egum, nos salões de festa de umbanda e nos 

escritos antropológicos. (LEITE, 2008, p. 141). 
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  Notadamente, percebe-se em Bahia de Todos os Santos as reinterpretações das 

narrativas míticas ligadas à tradição africana através dos itans, quando apresenta o aspecto 

cultural, religioso e humano da cidade. Os itans são narrativas que extrapolaram o seu espaço 

sagrado e que passaram a compor o imaginário cultural baiano, bem como a literatura, as 

novas histórias que surgiram do imaginário popular,  multiplicando-se e ganhando novos 

elementos e enredos..  

No guia, há uma personificação dos mitos negros como nos romances, atribuindo-lhes 

uma existência e convivência com o povo baiano, como realidade e parte do cotidiano. A 

mitologia afro-baiana está presente na narrativa de Jorge Amado e, no guia, foi recriada, 

sendo a grande personagem, juntamente com a cidade, pois os orixás representam a 

negritiude, resistência cultural de um povo oprimido, posto à margem da sociedade,  escritor 

deixa fluir a sua imaginação e humaniza os orixás. Patrícia de Santana Pinho (2004), em nota 

de rodapé, explica a respeito da importância do candomblé garantiu a sobrevivência da 

identidade cultural negra:  

É importante ressaltar que quando cito o candomblé como uma das fontes 

principais para a construção das identidades negras na Bahia não 

significa necessariamente que haja uma participação direta em terreiros 

de candomblé. O candomblé é fonte fundamental para o estabelecimento 

da negritude na Bahia através de sua iconografia, suas lendas, arquétipos, 

mitos, além de seus exemplos de resistência histórica e cultural que 

ultrapassam os muros dos terreiros e influenciam o imaginário negro e 

baiano (PINHO, 2004, p. 68). 

 

Assim como nos romances, a abordagem da interpretação da cultura e da religião afro-

brasileira tem uma importância vital para a construção discursiva do guia. Por meio  de uma 

linguagem poética e altamente simbólica, o escritor apresenta a mitologia africana como parte 

inseparável do cotidiano baiano, das suas festas populares e dos mistérios que recobrem a 

cidade. Utilizando o misticismo do candomblé e suas divindades para apresentar o cotidiano 

do povo negro-mestiço, em especial, da população menos favorecida e dos habitantes das 

proximidades do mar e do cais marítimo da cidade, que são os próprios negros.  

 O misticismo muito evidente no livro que se propõe a ser um guia de mistérios vai 

buscar mostrar a manifestação religiosa do Candomblé, através de um viés mitológico e 

poético,  como forma de inspiração para tentar definir a particularidade da Cidade da Bahia 

em detrimento de outras cidades. O conceito dicionarizado assim define a palavra misticismo: 

“1 - Crença na possível comunicação entre o homem e a divindade. 2 - Vida contemplativa. 
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3 - Devoção exagerada. 4 - Tendência para acreditar no sobrenatural. (AURÉLIO, 2004, 

p.584).  

O mito representa, para as sociedades arcaicas, uma história verdadeira possuindo um 

caráter sagrado. Essas narrativas possuem uma função social, de pertencimento, que 

ultrapassa o sentido de simples fábulas encantatórias. O mito é uma narrativa de criação e sua  

é oportuna para a leitura de Bahia de Todos os Santos. 

O conhecimento da vertente mágica das coisas que estão no mundo se dá através dos 

mitos que falam da presença do sagrado, do divino, do sobrenatural no mundo real. O caráter 

verdadeiro do mito vai expressar os acontecimentos inaugurais que explicam a existência 

humana, a sua constituição e condição. Conhecer e contar os mitos é aprender o segredo da 

origem das coisas, para repetir o ato da criação, pois há outras narrativas mitológicas, que não 

se limitam ao mito judaico-cristão, que mostram através de outras explicações a existência 

humana. Os mitos são, nesse sentido, parte da riqueza cultural e identitária de um povo e 

fazem parte da formação do povo africano, como salienta Vanda Machado (2010): 

No pensamento africano, a fala ganha força, forma e sentido, significado e 

orientação para a vida. A palavra é vida, é ação, é jeito de aprender e de 

ensinar. Assim nasceram os mitos. Contar mitos, em muitos lugares na 

África, faz parte do jeito de educar a criança que, mesmo antes de ir para 

escola, aprende as histórias da sua comunidade, os acontecimentos passados, 

valorizando-os como novidade. (MACHADO,2010, p. 3-4). 

 

O poder criador da palavra, da linguagem, aproxima-se do mito, que ressurge na 

poesia, nas expressões artísticas, refúgio do pensamento mítico – desde que o pensamento 

lógico-científico ganha espaço e dita regras de saber e conduta –, conduzindo a um tipo de 

conhecimento que estaria muito mais próximo a imaginação, ao lado metafórico da 

linguagem, por meio da arte. 

Amado vai chamar atenção para esses mistérios que rodeiam a Cidade da Bahia, 

valendo-se, para tanto, dos elementos da linguagem poética trazidos para sua narrativa, campo 

fecundo do imaginário e do mito, enfim, os locais venerados pelos candomblés. O escritor dá 

um tratamento mítico a Salvador e a todos os elementos que a compõe despontando para o 

fantástico que se desenvolve com base na máxima interpenetração do maravilhoso e do 

cotidiano, na consciência de que há problemas e soluções que escapam ao controle humano. 

A ficção começa a representar a cidade que é passível de ser encontrada, mas que 

ganha também novas realidades. Por tratar-se de um discurso, o escritor conseguiu erguê-la, 

utilizando elementos literários que aliados à mitologia afro-baiana e a elementos reais, dão 

conformidade a sua criação. Amado reconta os mitos em sua narrativa, mas não os revela por 
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completo, pois estão resguardados no recôndito do candomblé, daí o cuidado para a 

manutenção do segredo. 

A celebração dos mitos é uma forma de conhecer o saber popular, os mitos dos orixás, 

dos mitos afro-brasileiros. Trata-se de um resgate da cultura negra, da memória ancestral, da 

discussão da questão racial como ponto de partida também para debater acerca dos 

estereótipos e preconceitos impingidos aos negros.  

Bahia de Todos os Santos: guia de ruas mistérios como o próprio título diz é um guia 

para as ruas, para a cidade, daí a sua função turística, mas, em contrapartida, é também um 

guia, um texto que trata dos mistérios da Bahia, do culto aos orixás, um campo invisibilizado 

historicamente. Contudo, apesar desse trabalho de valorização da cultura negra, não podemos 

dizer que Jorge Amado deu voz aos que não eram ouvidos, ou falou por esse povo, mas que 

falou desse povo e contribuiu de certa forma para tratar dos mitos que são legados identitários 

do povo negro-mestiço. O escritor utiliza as formas míticas para entender a formação baiana, 

desse conhecimento resguardado pelo povo excluído: negros, índios e mestiços.   

A mitologia africana é espinha dorsal da obra do escritor, a maioria de suas obras 

tratam dos elementos culturais da identidade negra. O livro Mitologia dos Orixás, de 

Reginaldo Prandi ajuda a comprovar, a argumentar que vejo nessas narrativas do guia 

amadiano que se referem aos deuses africanos, indícios de textos literários.  

O diálogo entre os mitos iorubanos e o texto amadiano é marcante. Alguns aspectos do 

itan referente a Exu foram recontados e está inserido na edição de 1970 de Bahia de Todos os 

Santos e se mantém ampliada na edição de 77 utilizada para esta análise. Essa reverência, 

saudação inicial ao orixá não está na primeira edição de 1945, pois a proposta para o turismo 

local à época presente no guia voltava-se para a defesa do patrimônio artístico cultural e não 

para a cultura negra baiana.  

O engajamento religioso de Jorge Amado com o Candomblé começa desde muito 

cedo, quando aos 16 anos conhece o amigo e etnólogo Edison Carneiro, que lhe apresenta a 

religião afro-brasileira. Foi do então babalorixá Procópio Xavier que o escritor ganhou seu 

primeiro título no candomblé: ogã de Oxóssi – aquele que auxilia nas cerimônias religiosas. 

Em 1959, recebe o título de obá orolu, em Salvador, do Axé Opô Afonjá, um dos mais altos 

títulos do candomblé, quando estava ainda mais envolvido com a religião negra. No novo 

contexto cultural da década de 70, quando a Bahia está passando por um momento de reflexão 

em torno de sua identidade voltada para os referenciais de herança negra, de fortalecimento da 

ideia de um sincretismo religioso e cultural inerente à Bahia,  em prol de alavancar o turismo 

do estado, em especial, da capital Salvador, há uma mudança de perspectiva para a 27ª edição 
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da obra supramencionada, então é dado um maior destaque a cultura e identidade negra da 

cidade. 

Jorge Amado tinha uma relação muito forte com a divindade africana Exu, antes de 

escrever ele pedia licença ao orixá para produzir seus trabalhos. O escritor utilizou a 

representação figurativa do orixá desenhado por seu amigo e artista plástico Carybé para todas 

as suas obras reimpressas pela Editora Record a partir de 1976 e para a sua Fundação. Exu é 

uma divindade da mitologia africana que representa o movimento, a passagem, ligado à 

transgressão e a ruptura de limites, de fronteiras, estando presente na encruzilhada. A 

predileção do escritor diz respeito a sua aproximação, seu vínculo, sua integração com a 

cultura negro-mestiça, com o fato de ter recebido seu primeiro título no candomblé, o de ogã, 

e de ocupar uma das doze cadeiras do conselho dos obás de Xangô, como também de 

valorizar a liberdade, a inexistência da ideia de pecado nessa religião e da arte de poder 

transitar por espaços socioculturais diferentes.  

 As imagens do candomblé aparecem para dar um enfoque cultural a essa nova 

representação da Bahia, para apresentar os valores culturais negro-africanos. A cidade é 

contraditória na visão do narrador e por nós compreendida como um phármakon35, é ambígua, 

é indecidível36: é uma festa e é um funeral. Ao trazer o candomblé  e seus  orixás, inquices e 

voduns para a narrativa retira-os da margem, da invisibilidade que diminui simbolicamente os  

elementos dessa identidade cultural religiosa, sendo uma representação constante  na 

realidade popular da cidade. A Exu, Deus retirado da margem, demonizado no sincretismo 

religioso, é preciso saudá-lo, levar-lhe uma oferenda. Abre-se, portanto, um confronto com a 

razão ocidental, ao trazer essa referência mítico-religiosa, lembrando que ela faz parte da 

dinâmica da cultura negra de Salvador entrando na cena da questão. É o orixá com seus 

fantásticos feitos mitológicos e sobrenaturais que vai revelar a força cultural, religiosa e a 

capacidade de resistência, de luta e de transformação, de um saber que atravessou imposições, 

intempéries, o Atlântico, mas que resistiu através do encanamento mitológico, ritual e oral. 

Antonio explica o poder de realização das palavras por meio da força do axé: 

Na concepção iorubana, os signos lingüísticos podem estar carregados de 

força mágica. A emissão do texto é capaz de liberar poderes invisíveis, já que 

a ação de nomear é dotada de eficácia prática. Acredita-se por exemplo que, 

                                                           
35 Palavra grega utilizada pelo filósofo grego Platão para definir a linguagem  que apresenta, para ele, três 

sentidos: remédio, veneno ou cosmético, sendo geralmente traduzido como remédio. É um elemento que não se 

deixa dominar pelo jogo estabelecido pelas polaridades. Nesse momento do texto, é utilizado para compreender 

as desigualdades sociais, o caráter dual da “Cidade da Bahia”, as suas contradições cotidianas.  
36 Não se reduz a uma decisão, não se pode delimitar, ou seja, é o dentro e o fora, não se decide por uma 

oposição.  
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ao proferir um oriqui37 dirigido a um orixá, o indivíduo será ouvido. E há 

mesmo quem diga que a emissão de um oriqui pode induzir os mais 

sensíveis a mergulhar nas profundezas energéticas do transe (RISÉRIO, 

1992, p. 37).   

 

Prandi narra e explica em Mitologia dos Orixás (2007), através do itan a seguir,  

porque Exu precisa receber as primeiras homenagens antes de começar as festas religiosas: 

Exu vinga-se e exige o privilégio das primeiras homenagens 
Exu era o irmão mais novo de Ogum, Odé e outros orixás. Era tão turbulento 

criava tanta confusão que um dia o rei já não suportando sua malfazeja 

índole, resolveu castigá-lo com severidade. Para impedir que fosse 

aprisionado, os irmãos o aconselharam a deixar o país. Mas enquanto Exu 

estava no exílio, seus irmãos continuavam a receber festa e louvações. Exu 

não era mais lembrado, ninguém tinha notícias de seu paradeiro. Então, 

usando mil disfarces, Exu visitava seu país, rondando, nos dias de festa, as 

portas dos velhos santuários. 

Mas ninguém o reconhecia assim disfarçado e nenhum alimento lhe era 

ofertado. Vingou-se ele, semeando sobre o reino toda a sorte de 

desassossego, desgraça e confusão. Assim o rei decidiu proibir todas as 

atividades religiosas, até que descobrissem as causas desses males. Então os 

babalorixás reuniram-se em comitiva e foram consultar um babalaô que 

residia nas portas da cidade. O babalaô jogou os búzios e Exu foi quem falou 

no jogo. Disse nos odus que tinha sido esquecido por todos. Que exigia 

receber sacrifícios antes do demais e que fossem para ele os primeiros 

cânticos cerimoniais. O babalaô jogou os búzios e disse que oferecessem um 

bode e sete galos a Exu. Os babalorixás caçoaram do babalaô, não deram a 

menor importância às suas recomendações e ficaram por ali sentados, 

cantando e rindo dele. Quando quiseram levantar-se para ir embora, estavam 

grudados nas cadeiras. Sim era mais uma das ofensas de Exu! O babalaô 

então pôs a mão no ombro de cada um e todos puderam levantar-se 

livremente. Disse a eles que fizessem como fazia ele próprio: que o primeiro 

sacrifício fosse para acalmar Exu. Assim convencidos, foi o que fizeram os 

pais e mães-de-santo, naquele dia e sempre desde então. (PRANDI, 2007, p. 

42). 

 

Prandi (2007) continua a contar a missão que Exu recebeu quando foi  enviado a terra: 

tinha que coletar mitos, histórias dos seres humanos, animais, divindades e saber as oferendas 

ofertadas a eles. Reuniu uma série de 301 histórias e passou todo esse conhecimento recolhido 

a Orunmilá ou Ifá que o transmitiu aos seus seguidores, os sacerdotes do oráculo de Ifá, que 

são chamados babalaôs ou pais do segredo. Estes precisam saber e interpretar o arquivo 

agrupado por Exu, o jogo de búzios, o dom da adivinhação, que possui duas divisões: a 

primeira com dezesseis partes, e cada uma destas que está subdividida em mais dezesseis. 

 

Acredita-se que um determinado segmento de um determinado capítulo 

mítico, que é chamado odu, contém a história capaz de identificar tanto o 

problema trazido pelo consulente como sua solução, seu remédio mágico, 

que envolve sempre a realização de um sacrifício votivo aos deuses, os 

                                                           
37 Espécie de evocação dos orixás.  
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orixás. O babalaô precisa saber em qual dos capítulos e em que parte 

encontra-se a história que fala dos problemas de seu consulente. Ele acredita 

que as soluções estão lá e então joga os dezesseis búzios [...] que lhe indica 

qual é o odu e, dentro deste, qual é o mito que procura. Acredita-se que Exu 

é o mensageiro responsável pela comunicação entre o adivinho e 

Orumnmilá, o deus do oráculo, que é quem dá a resposta, e pelo transporte 

das oferendas ao mundo dos orixás. (PRANDI, 2007, p. 18). 

 

O escritor Jorge Amado vai além dos saberes ocidentais, busca outras fontes e chega 

às religiões de matriz africana através das narrativas míticas para entendê-la, colocando-se 

como herdeiro dessa tradição negra. São saberes que mobilizam outros saberes e fazem uma 

leitura da visão reducionista ocidental hegemônica que apaga culturas e identidades.  Assim, 

expõe outra forma de construção do sujeito, de um espaço mítico, de um espaço sagrado, 

resgatando saberes tão invisibilizados pela história ocidental, procurando dar voz em seu 

trabalho, torná-los audíveis, em intenção do povo. Dessa forma, perpetua-se uma memória 

cultural por meio da escrita desse saber silenciado. 

É por meio da arte que o mito é potenciado, renovado, recriado, circulando pelo 

cotidiano. Para o narrador amadiano a vida é dotada de mistério, movendo-se entre o bem e o 

mal, a presença e a ausência. É a instauração do paradoxo, da imaginação mítica, religando e 

espraiando a riqueza cultural afro-baiana. Por isso, o texto Bahia de Todos os Santos 

apresenta ao leitor uma Bahia mágica pelo candomblé, pelo seu sincretismo, por seus orixás, 

encantados, deuses e santos, por seu povo resistente, dando  conformidade a esse universo 

baiano ao mesmo tempo real e mágico. Exu é designado a ser o mensageiro e intérprete dos 

deuses. Em palavras do narrador-guia para o primeiro capítulo do livro intitulado de “Atmosfera 

da Cidade” que vai trazer como marca a cultura e a religião negra para o início da narrativa, num 

movimento próprio em torno da mudança de perspectiva e de imagem que quer mostrar sobre a 

cidade: 

Quem guarda os caminhos da cidade do Salvador da Bahia é Exu, orixá dos 

mais importantes na liturgia dos candomblés, orixá do movimento, por 

muitos confundido com o diabo no sincretismo com a religião católica, pois 

ele é malicioso e arreliento, não sabe estar quieto, gosta de confusão e 

aperreio. Postado nas encruzilhadas de todos os caminhos, escondido na 

meia-luz da aurora ou do crepúsculo, na barra da manhã, no cair da tarde, no 

escuro da noite, Exu guarda sua cidade bem-amada. Ai de quem aqui 

desembarcar com malévolas intenções, com o coração de ódio ou de inveja, 

ou para aqui se dirigir tangido pela violência ou pelo azedume: o povo dessa 

cidade é doce e cordial e Exu tranca os caminhos ao falso e ao perverso. 

(AMADO, 1977, p.15). 

 

 Amado atualiza as narrativas tradicionais iorubanas e vê, no orixá, aquele que pode 

combater, junto aos baianos, pela defesa telúrica. É o seu herói mítico, tornando-se 
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personagem e guardião da cidade, assumindo a incumbência de protegê-la, bem como seu 

povo “doce e cordial”, ajudando-os a derrotar prováveis adversários que ousem cometer atos 

de violência e de terem maus sentimentos em relação à urbe baiana, numa tomada real e 

ficcional ao mesmo tempo. Trata-se de um descentramento que pode ser observado quando 

ele apresenta essas narrativas de seres mítico-religiosos que vão na contramão das narrativas 

eleitas, oficiais decorrentes da metodologia ocidental.  

 O narrador problematiza o que a entidade é, deslocando o mito ocidental que  

demoniza a cultura, a religião negra e Exu, através do sincretismo católico, dessacralizando 

essas narrativas, mostrando, dessa maneira, uma outra versão para esse mito, entendido, por 

nós, como um phármakon derridiano: ao mesmo tempo em que recebe, acolhe os visitantes, 

pode, também, fazer suas travessuras com aqueles que não souberem se portar na cidade. Essa 

leitura desconstrutivista em diálogo com outras esferas do conhecimento como a antropologia, 

a história, a etnografia ajudará na compreensão dessa parte da narrativa. 

Exu tem grande importância na liturgia dos candomblés, por ser aquele responsável 

pelos caminhos, pelas aberturas, pelas ruas, pelas encruzilhadas, espaço das diferenças, das 

trocas culturais e identitárias. A seguir, o desenho de Carlos Bastos para representação de Exu 

com o olhar atento, utilizando seus instrumentos: o ogó, porrete fálico, com o qual protege as 

encruzilhadas, o cajado e o tridente, que é a simbologia dos caminhos do orixá: 

Figura 49-  O orixá Exu 

 

    Fonte: (AMADO, 1977, p. 14). 
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A encruzilhada é o entre-lugar da différance38 no qual há a subversão do discurso 

monológico de poder do dominador, de exclusão e negação da diversidade e da diferença. Um 

orixá é um feiticeiro, um phármakon que, nas palavras de Derrida (2001), ao refletir em A 

Farmácia de Platão acerca desse termo cunhado pelo filósofo gergo,  é um mágico, um 

envenenador, um “[...] indivíduo que nenhuma ‘lógica’ pode reter numa definição não 

contraditória, indivíduo da espécie demoníaca, nem deus nem homem, nem imortal nem 

mortal, nem vivo nem morto, ele tem por virtude ‘dar livre curso, tanto à adivinhação 

completa quanto a arte dos sacerdotes, no que concerne aos sacrifícios e iniciações, [...] 

encantações, vaticinação em geral e magia” (DERRIDA, 2005, p. 65).  Em suma, Derrida 

(2005) toma o phármakon como o processo decorrente da différance. Corroborando com essas 

reflexões, Culler (1982) assinala quanto ao conceito différance, que Derrida (2006) pensa a 

partir da leitura de Cours de linguistique générale (1916), de Saussure: 

 

O termo différance, que Derrida apresenta [...] alude a essa alternância 

indecidível e não-sintética entre as perspectivas da estrutura e do evento. O 

verbo différer significa diferenciar e diferir. Différance soa exatamente 

différence, mas a terminação ance, que é usada para produzir subjetivos 

verbais, faz dele uma nova forma, significando “diferença-diferente 

diferimento”. (CULLER, 1982, p. 112). 

 

 

A diversidade das encruzilhadas, o lugar da différance, propõe o rompimento de uma 

unidade, origem e retorno, das certezas metafísicas. A existência de uma certeza é atravessada 

pelos jogos de simulação, dos simulacros, que põem tudo em desordem e irmana, 

questionando o centro, a pureza, o pudor, o bem, o mal, o real, o imaginário, a história e todas 

as verdades em torno da ideia de Exu, que não é um, mas vários. É uma rasura da metafísica 

do ser e do não-ser. 

A interferência do orixá, para o narrador, confirma a crença africana na atuação das 

divindades em todos os sentidos da vida humana, não havendo separação entre o sagrado e o 

profano, num jogo retórico que envolve o leitor-turista para fazê-lo participar das experiências 

mítico-religiosas da cidade. Em palavras do narrador para Bahia de Todos os Santos: 

É aconselhável que o viajante, ao pretender ingerir bebida alcoólica, destine 

o primeiro trago a Exu, derramando-o discretamente no chão. Assim ficará 

colocado sob a guarda e proteção e todos os caminhos se abrirão para lhe dar 

passagem, seja os que conduzem aos mistérios de Salvador, à sua beleza e à 

sua intimidade, seja os que levam ao coração das mulheres – mulheres 

                                                           
38Termo francês cunhado por Jacques Derrida. Estabelece um jogo com a palavra différer significando tanto 

diferir quanto diferenciar. As palavras e os signos nunca evocariam o que significam. 
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morenas da Bahia, gama de cores que vai do marfim ao cobre, e o dengue 

infinito. (AMADO, 1977, p.15). 
 

A mensagem é transmitida ao viajante de modo que faça o turista participar e 

ressignificar o mito em sua passagem pela Bahia. Para tanto, o cicerone procura expressar o 

sagrado, impulsiona a ligação entre o elemento humano e as divindades. Esse movimento é a 

própria dinâmica do axé, regido pelas forças da natureza – fogo, terra, água e ar – que 

representam os orixás, atualizando-se na narrativa e reportando o viajante às tradições míticas, 

de reviver histórias que vão dar conta de um saber cultural e religioso. Os orixás simbolizam 

as forças da natureza que estão intrinsicamente associadas às energias cósmicas que 

comandam o universo. Esses mitos vão ajudar a contar como o mundo e o homem foram 

criados através da missão dada por Olorum aos orixás, cabendo-lhes comandar o universo que 

criaram, a natureza e algumas peculiaridades da condição humana. Exu, por exemplo, tem 

como papel tomar conta das encruzilhadas e caminhos, como também é o mensageiro dos 

orixás, estabelecendo através da linguagem a comunicação entre os homens e as divindades. 

Para a cultura africana que não separa o bem e o mal, pois estes estão em todas as coisas, Exu 

era apenas o comunicador.  

A seguir um desenho de Carlos Bastos representando uma oferenda a Exu, traz um 

discurso que vai além da cachaça mencionada pelo narrador amadiano. Na composição 

aparecem os elementos que são utilizados para fazer-lhe uma oferenda: cachaça, bode, galo, 

fumo, moedas, velas e farofa: 

                                                             Figura 50 -  Oferenda a Exu 

 

                               Fonte: (AMADO, 1977, p. 19). 
 

O tempo mítico é atualizado nesse ritual proposto pelo narrador que indica o que o 

visitante deve fazer, os seus comportamentos e atitudes que deve ter ao chegar à cidade. Para 
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o narrador, os mitos vão dando sentido à vida e os turistas precisam saber como lidar com os 

mistérios que aparecem a cada nova situação. Segundo Eduardo de Oliveira (2006), a 

cosmovisão africana é marcada pela religiosidade, que é dependente dos ritos e dos mitos 

criados pela tradição africana, escapando da dimensão restrita do religioso e invadindo todas 

as esferas do cotidiano, da vida, sacralizando-os, não se separando dos ritos e mitos da 

tradição. De tal modo, percebemos que o narrador amadiano explicita que a herança de matriz 

africana muito influenciou cultural e religiosamente a cultura baiana na sua forma diária de 

ritualizar a vida. 

 Essas imagens evocam a concepção afrodescendente e a convivência do ser humano 

com as divindades. Podemos depreender do texto amadiano e do desenho de Bastos  o 

acionamento das narrativas míticas que delineiam os atributos característicos de cada orixá, 

figurando como personagens principais da cidade ao lado da sua população e de seus 

visitantes, demonstrando a relação que se estabelece entre o divino e o humano e de como 

desta surge o entendimento de aspectos que dizem respeito à identidade cultural afro-baiana.   

Propondo a convivência entre os seres humanos e encantados, o narrador amadiano vai 

atualizando o mito africano e seus rituais junto ao leitor e turista que chega à cidade seja 

fisicamente, seja imageticamente, por isso a narrativa torna-se um novo itan, quando pessoas 

se relacionam com os entes sobrenaturais e participam da magia, do mistério e do 

encantamento desse jogo relacional entre os deuses e os homens através da leitura.  

A fala e a escrita teriam essa propriedade de ser remédio e veneno, potências que vão 

se formando ante a necessidade, se atualizam, se refazem. A fala acontece em tempo real em 

consonância com o pensar e o sentir, dentro de um logos, de uma consciência, a escrita dá-se 

a partir da organização e seleção desse pensamento, em conformidade com  o contexto e os 

agenciamentos da enunciação.  

O narrador inventa e apresenta a movimentação, a poesia, a liberdade de Exu que 

resiste, preserva e representa dados da cultura, do mito/religião negra, comumente confundido 

e visto de forma negativa  na interpretação judaico-cristã.  Uma comparação de Umberto Eco 

(1989) entre Hermes e Exu vai expressar a correspondência dos mitos grego e iorubá: 

“Hermes, inventor de todas as astúcias, deus das encruzilhadas, dos ladrões, mas artífice da 

escrita, arte da ilusão e divergência, da navegação, que leva para o fim e todos os confins, 

onde tudo se confunde no horizonte, [...] das armas, que mudam a vida e a morte, [...] e da 

filosofia, que ilude e engana...” e sobre o deus africano questiona: “E sabem onde Hermes está 

hoje? Aqui, vocês o viram junto à porta, chamam-no Exu, este mensageiro dos deuses, 

mediador, comerciante, ignorante da diferença entre o bem e o mal” (ECO, 1989, p. 178). 
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Nada é o que aparenta ser, tudo é um jogo de linguagem que promove a dissolução entre o 

sagrado e o profano, a escrita e a fala (logos, myto), o singular e o plural, o verdadeiro e o 

falso, realidade e ficção/mito. 

De tal modo, o narrador amadiano mergulha na mitologia africana e a utiliza para 

trazer à tona esses personagens e as suas demandas com os humanos, seus rituais, 

transgredindo as oposições entre o logos e o mytos. Não elegendo um tipo de pensamento 

racional, “verdadeiro”, que venha explicar o mundo e a sua existência, trazendo as histórias 

fabulares, mítico/religiosas ao cotidiano, como forma de entender essa realidade que se separa 

por uma linha tênue da ficção, a proposta amadiana para Bahia de Todos os Santos. 

 Os mistérios, a magia e os feitiços vão de encontro às certezas advindas do discurso da 

verdade que vigia, pois são de natureza ambígua, inverificável, infinita e opaca. O narrador 

amadiano não busca desvendar esse segredo, não procura dar respostas baseadas nos jogos 

hierárquicos socrático-platônicos, escapando de qualquer classificação, promovendo o aguçar 

dos sentidos, brincando com as certezas da presença e da essência.  Enquanto mito, mostra as 

contradições humanas e quebra a linearidade das representações metafísicas e da religiosidade 

eurocêntrica.  

 A fé nesse tipo de saber de valor mítico vai reiterar que ele se atualiza no decorrer do 

tempo e se ressignifica no interior da diversidade cultural. Não há um compromisso em 

atribuir uma moral,  mas sim de a mensagem do mito funcionar como um guia dos profundos 

mistérios que ligam a imaginação e a vida. Segundo Silva e Ramalho, o mito vai produzir o 

mistério, a escrita criativa, a linguagem mítica com qualidades poéticas que vai remeter o ser 

humano para um universo lírico-simbólico, implicitamente associado à experiência do belo. 

(SILVA, RAMALHO, 2007, p. 240). 

De acordo com Derrida (2005), Thot é o deus feiticeiro da mitologia egípcia por 

conseguir manipular o phármakon, a escrita tida como veneno e remédio, comandando as 

ciências ocultas, a alquimia: “É o deus das formulas mágicas [...], narrativas secretas, textos 

ocultos: arquétipo de Hermes, deus do criptograma e não menos que da grafia” (DERRIDA, 

2005, p. 42). Thot  é o mensageiro, assim como Exú, na mitologia de origem africana. “O 

deus da escritura [Thot] é pois um deus da medicina. Da ‘medicina’: ao mesmo tempo ciência 

e droga oculta. Do remédio ao veneno. O deus da escritura é o deus do phármakon. E é a 

escritura como phármakon [...]” (DERRIDA, 2005, p. 38). Mas Amado, enquanto cicerone de 

sua cidade amada, vai se valer da linguagem – artefato da memória que inverte a ordem 

instaurada pelo rei Tamus através da fala –, para enganar e dissimular por meio da escrita, 

pedindo licença a Exu, Deus africano do movimento e da linguagem, para subverter através 
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da retórica, do phármakon, da imaginação e da literatura, toda espécie de ordem e 

classificação dicotômica. 

 Esse guia é um phármakon, pois tem a propriedade de ser e de não ser literário. É 

entendido sob a perspectiva da différance derridiana, na transgressão de quebrar paradigmas 

firmados em valores opositivos, desintegrando o que é definitivo, pois vive na fronteira, na 

indecidibilidade, na encruzilhada dos saberes, propondo a transgressão por meio dos mistérios 

emanados dos orixás, através do Axé, da sua condução, da sua mensagem e  força vital, que 

pode ser entendida a partir da noção elucidada por Evando Nascimento (2008, p.74), quando 

explica que o rasto é a diferença pulsional como relação de forças que faz com que a força 

jamais seja encontrada em estado puro, presente e idêntica a si mesma. O rasto pode ser 

entendido como um indício de uma presença que não mais está ali, algo que já não é palpável, 

que foi deixado para trás.  

 A indecidibilidade do phármakon promove a ambiguidade, sem oposições entre 

bem/mal, presença/ausência, fala/escritura, memória/esquecimento, seria uma espécie de “[...] 

movimento e jogo que os relacionam uns aos outros, os inverte e os fazem passar uns nos 

outros” (SANTIAGO, 1976, p. 38). É o próprio movimento da desconstrução que marcam 

todas as relações híbridas na contemporaneidade.  

 Exu tornou-se um mal de arquivo, na medida em que vários discursos foram sendo 

construídos ao longo do tempo, principalmente aqueles que buscaram demonizar as religiões 

de herança africana. É o orixá que representa a ambiguidade, a malícia, a sagacidade, o 

contraste das coisas, o mensageiro, o amigo e, ao mesmo tempo, inimigo dos orixás, o 

dinamismo, a performance. Contudo, Amado tenta apagar essa memória e cria um arquivo, 

inventa uma memória sobre o orixá, ficcionaliza-o, questiona esse lugar de fala hegemônico, 

excludente e taxativo, pois o orixá de herói divino trapalhão passou a ser associado ao Diabo 

de acordo com leitura feita pela tradição judaico-cristã, como aponta Reginaldo Prandi 

(2008): 

[...]seu caráter de herói divino trapalhão, que a antropologia chama de 

trikster, que gosta de brincar e confundir, que adora comer e beber sem 

limite, que cobra pelos seus favores, que exibe a própria sexualidade e 

induz à quebra das regras e à ruptura dos costumes, tudo isso fez de Exu, 

aos olhos dos primeiros cristãos que conheceram a religião dos orixás, 

ainda na África, um candidato natural ao posto de demônio. No sincretismo 

que mais tarde se constituiu no Brasil, seu lugar já estava demarcado. O 

orixá da transgressão, do movimento e da mudança foi posto injustamente 

no lugar do Diabo. Mas é um diabo alegre, domesticado, com o qual se 

pode negociar e conviver. Muitos o tratam com intimidade e o chamam de 

compadre. É assim também o Exu sincrético de Jorge Amado. (PRANDI, 

2008, p. 54). 
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 A provocação do escritor é de falar dessa alteridade diversa conceituada por vários 

discursos que tentam apreendê-la, de criar verdades que tentam defini-la, mas é uma 

transcendência que caminha entre o bem e o mal, difícil de especificar, de enquandrá-la, é um 

simulacro, nem original, nem cópia, não é pureza, mas mestiçagem e hibridismo, fugindo da 

racionalidade redentora da superação dialética ou da transcendência. (BHABHA, 2001). 

 Amado apresenta uma perspectiva sobre Exu, um arquivo que cria uma “verdade” em 

meio a outras “verdades”, outro imaginário que vai além, pois guarda em si a junção de 

elementos contraditórios que tem outra dimensão que ultrapassa as simples dicotomias, de 

uma visão essencialista e fechada em si mesmo, não permitindo a transgressão que rompe 

com a lógica do verdadeiro, das hierarquias que estabelecem o que é superior e inferior.  

 Tomando mais uma vez o phármakon derridiano para entender o orixá Exu, dotado de 

ambiguidade, de contradição, de indecidibilidade a ponto de não ser nem bom nem mal, nem 

veneno nem remédio, nem totalmente benéfico, nem definitivamente doloroso, opondo-se a 

qualquer enclausuramento de vertente filosófica que aprisiona em pares binários, buscamos 

compreender a proposta amadiana, de vê-lo como o mensageiro, responsável pelo dinamismo, 

pela transgressão dos limites, pelo entre-lugar onde está a encruzilhada, local do movimento, 

do rasto, da passagem, da différance. 

 É possível perceber que a formação religiosa apresentada no guia considera a 

importância das práticas de culto aos orixás como forma de expressão de crença e fé do povo 

negro baiano pautado também nos valores ancestrais da espiritualidade africana. Em Bahia de 

Todos os Santos, Exu, orixá da pluralidade, entidade mítico-religiosa negro-africana, 

representa a encruzilhada, o lugar do encontro, do trânsito, da diversidade cultural, das trocas 

e dos cruzamentos identitários que criam novos elementos culturais. 

 A encruzilhada enquanto espaço físico da cidade onde passa o povo baiano e os 

turistas, os viajantes, torna-se um ponto de convergência, de encontro das diferenças, dos 

contrários, do entrecruzamento de olhares e caminhos, da différance. Este lugar é a morada de 

Exú, orixá que representa a diferença entre as coisas, entre os seres. Segundo Eduardo de 

Oliveira (2007): 

Exu dá sentido ao interligar todos os seres. Os seres são porque são 

interligados. Exu é o princípio mais dinâmico da cultura afro-brasileira na 

medida em que coloca todos os seres em intercâmbio relacional, conferindo-

lhes existência individualizada, e, principalmente, o sentido que faz com que 

as coisas sejam o que são, isto é, o sentido que confere a inteligibilidade e a 

possibilidade de inteligibilidade das coisas. [...] Exu é, em si mesmo, 

múltiplo. Possui ele não uma regra, mas o mistério que detona com a regra; 

possui múltiplas funções, não apenas a função sobrecodificadora de signos. 

Exu são muitos, por isso, podem inventar novas regras e preservar outras. 
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Pode, como o real, ser criativo, devastador, imperativo, compreensivo e até 

mesmo violento. (OLIVEIRA, 2007, p. 110).  

 

Nesse sentido, a citação a Exu no primeiro capítulo de abertura de Bahia de Todos os 

Santos demonstra a forma que Jorge Amado considera o orixá como divindade importante 

para tratar do espaço da cidade como lugar subversivo, território da encruzilhada cultural e 

dinâmica, local de cruzamento de diversas culturas e religiões, que se contatam, modificam, 

interagem e se repelem, produzindo um movimento para o pensar da cultura das camadas 

socialmente marginalizadas historicamente, como também de um espaço proscrito, pronto ao 

combate de oficialidades e determinados valores morais e éticos.  

 A leitura do guia e da maioria dos romances de Jorge Amado vai fazer referência ao 

universo do candomblé, religião afro-brasileira dos orixás, que salvaguarda as narrativas 

míticas que dão lastro a sua literatura, notadamente o seu caráter afro-baiano. Os mitos com 

suas práticas oraculares remetem a um momento primordial expressando-se culturalmente 

através do candomblé e realizando as aproximações entre os seres humanos, os elementos da 

natureza e os deuses.  

 Os mitos são fontes de inspiração para suas obras que estão ligadas às tradições orais 

africanas, aos itans. É essa oralidade desprestigiada pela literatura oficial e canônica que 

Amado traz para o interior de seus textos, manejando de forma estética esse tipo de produção 

e a incorporando na linguagem escrita, como um exímio “contador de histórias”, como assim 

se definia. O ato de contar histórias é uma atividade de suma importância para os africanos. 

De tal modo, os itans, as narrativas míticas/religiosas aparecem recontextualizadas no guia, 

que têm alguns aspectos literários, transformando os orixás em personagens que convivem no 

cotidiano da cidade com a sua população. Os visitantes, para o cicerone e narrador, precisam 

comungar dessa maneira africana de olhar e conviver, compreender e estar no mundo. O 

escritor propõe, em sua chegada, o exercício da reflexão em torno da diversidade cultural 

baiana, problematizando questões e posturas etnocêntricas e eurocêntricas. 

Esse ato de recontar o mito do orixá da encruzilhada, do lugar do trânsito, do encontro, 

da diversidade e do cruzamento intercultural, adquire características ritualísticas, envolvendo 

leitores e viajantes numa dimensão mágica, na qual, através da palavra escrita, revive-se o 

mito, quando o narrador reconstrói o itan, atualizando o saber ancestral, em prol da 

transmissão desse conhecimento e do sagrado, como forma de preservar a memória cultural e 

a identidade cultural negra que estabeleceu diálogos inter e transculturais com as culturas 

indígena e europeia dando conformidade a diversidade da identidade e da cultura brasileira. 

Nessa perspectiva se coloca Leda Maria Martins (1997) ao afirmar que: 
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As culturas negras que matizaram os territórios americanos, evidenciam o 

cruzamento das tradições e memórias orais africanas com todos os outros 

códigos e sistemas simbólicos, escritos, escritos e/ou ágrafos, com que se 

confrontaram. E é pela via dessas encruzilhadas que também se tece a 

identidade afro-brasileira, num processo vital móvel, identidade esta que 

pode ser pensada como um tecido e uma textura, nos quais as falas e gestos 

mnemônicos dos arquivos orais africanos, no processo dinâmico de interação 

com o outro, transformam-se e reatualizam-se, continuamente, em novos e 

diferenciados rituais de linguagem e de expressão, coreografando a 

singularidade e alteridade negras. (MARTINS, 1997, p. 26). 

 

O guia de 77 traz esses elementos mítico-religiosos invisibilizados, mas não de forma 

gratuita, ao dar visibilidade a esses conhecimentos e saberes culturais, principalmente os de 

expressão africana, questiona a cultura oficial e autorizada, apresentando ao leitor uma 

concepção identitária marcada pela diversidade e para a abertura às trocas interculturais, a fim 

de reconstruir uma memória em torno do que é a Bahia e seu povo e sua identidade negra 

proveniente de uma herança oral e africana. O discurso mítico/religioso incorporado à 

narrativa amadiana vai representar o movimento de resistência cultural e identitária, de defesa 

de uma memória das classes marginalizadas e silenciadas que precisa ser preservada e 

contada, ou seja, é um contra-discurso de reação às narrativas homogeneizadoras da cultura e 

da identidade nacional. 

Amado, em alguns momentos, ficcionaliza a realidade, a recria, bem como o cotidiano 

da cidade, quando inventa um povo heróico baiano, mas que também é oprimido e 

desprestigiado pela elite soteropolitana. Povo que resiste a toda sorte de desprivilégios sociais, 

econômicos, que procura manter a memória e o imaginário de uma herança ancestral. 

Conforme Reginaldo Prandi (2009) em “Religião e Sincretismo em Jorge Amado”: 

A religião na Bahia, como em Jorge Amado, não se separa do mundo real, 

que se mostra cheio de mistério, segredo e magia. Como é próprio do 

universo dos mistérios e segredos, esse cotidiano também está sempre 

permeado de ciladas e enganos e até de falsidades e mentiras. A vida nunca é 

exatamente o que parece ser, nem deixa de ser o que de fato é. Ingrediente 

excepcional para fazer crescer um bom enredo. De um lado, homens e 

mulheres que se comportam como os deuses se comportariam se vivessem 

na Terra; do outro, orixás que precisam dos seres humanos para se alimentar 

no repasto dos ebós, para dançar na roda das feitas, para rememorar no 

transe das iaôs suas míticas aventuras. Sem nunca perder — deuses e mortais 

— a sensualidade, a malícia e a alegria de ser. (PRANDI, 2009, p. 49). 

O escritor dava cor às minudências do axé baiano e deixava fluir a imaginação para 

humanizar os orixás. É notória também a relevância dada ao tecido urbano, principalmente no 

que se refere aos becos, ruas e encruzilhadas da cidade, espaços descritos pelo autor-narrador-

personagem que se escreve na cidade e apresenta uma  cartografia própria a seus leitores. É a 
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cidade como uma escrita possível que permite principalmente àquele que nunca viveu em 

Salvador inscrever-se nessa teia e nesses caminhos urbanos.  

Essa liberdade de imaginação do escritor é possível verificar nos trechos recortados, 

da utilização, em muitos momentos, da invenção para alcançar  seu objetivo artístico e de 

criar uma imagem sedutora, misteriosa para a cidade movida pelo universo mítico-religioso. 

O seu intuito é mostrar que os orixás com os seus ritos e mitos convivem no dia a dia do seu 

povo.  Além disso, é trazida implicitamente a discussão a preservação dos conhecimentos, 

saberes, ritos e valores da cultura de matriz africana. 

 

4.2 IDENTIDADE E IDENTIFICAÇÃO: O JOGO DA ESCRITA-PHÁRMAKON  

 Acionaremos o phármakon derridiano para entendimento da problemática em torno 

da construção da escrita no guia, justamente por ela ser a linguagem de que é feita a Literatura 

e os textos escritos. Para Derrida, uma potência artística, dionisíaca é capaz de contaminar 

textos tidos como puramente filosóficos ou de outra área do conhecimento, derrubando 

fronteiras bem demarcadas. Platão com seu mito temia o que de fato aconteceu: o inegável 

poder de legitimidade que possui a palavra escrita no mundo ocidental. 

 A condição mesma da literatura enquanto escritura é a sua capacidade de contaminar-

se, de propagar-se como uma epidemia, como um vírus que se alastra. Essa propriedade de 

phármakon, de não ser nem mentira nem verdade, que se aproxima ora da ficção ora da 

realidade, dialoga com Nietzsche que entendia o ideal do verdadeiro que permeia a realidade, 

como a mais profunda ficção.  

 O que o guia apreende não é a identidade da cidade, do povo, como real ou fictícia, 

através dos aspectos objetivos e subjetivos. É o devir da cidade real quando ela própria se põe 

a “ficcionar”, quando entra “em flagrante delito de fazer lenda” e contribui deste modo para a 

invenção do seu povo; é a escrita que faz com que a memória não seja um arquivo morto, já 

que ela é acionada toda vez que os leitores em diferentes épocas a atualizam, em sua 

experiência com o texto. Amado ao criar um texto sobre a “Cidade da Bahia” cria uma cidade 

no plano da escrita,  que passa a ter status de real, pois tudo que passa para a ser escrito tem 

algo de ficcional. 

 Derrida estende o conceito de escritura à literatura, pois a escrita é uma ficção, uma 

invenção, como se fosse um phármakon, remédio e veneno. Em Demorar: Maurice Blanchot 

(2015), o filósofo convida a pensar que não há diferença entre um testemunho não-literário de 

um literário, ou seja, o que vai determinar é a escolha do autor, como também do(s) leitor(es), 

do sentido que é apreendido no ato da leitura.  
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 Segundo Marc Golschmidt (2007), que aborda as questões complexas entre Derrida e 

a Literatura, em Jacques Derrida, une introduction: “A desconstrução é portanto inseparável 

da questão da literatura, anuncia outras práticas de escritura operando a subversão do 

logocentrismo; a desconstrução é talvez o tecido secreto da desconstrução” (GOLSCHMIDT, 

2007, p.114). Dentro dessa perspectiva de entendimento de que a literatura está para além da 

simples diferenciação entre o “real” e o “ficcional”, a literatura se arquiva através do seu jogo 

atemporal, fixando uma realidade e produzindo o real.   

A problemática em torno da escrita aparece A Farmácia de Platão (2005), quando 

Derrida relembra o mito de Toth, ao dizer que este descobriu os caracteres que deram forma à 

escritura, à astronomia e à geometria. A Tamus, rei do Egito, foi ofertado um conhecimento 

que faria com que os egípcios ficassem mais instruídos e mais eficazes na arte da 

rememoração: a escrita. Tamus não acreditava que esse presente traria benefícios. As 

características da escritura é que promoviam essa desconfiança, fazendo sucumbir à fala, 

promovendo o seu parricídio. Porém a escrita não estaria destituída de erros, pois para o rei 

“[...] só um discurso 'vivo', só uma fala […] pode ter um pai.” (DERRIDA, 2005, p.23). A 

fala seria verdadeiramente viva “[...] para protestar quando for o caso e para se deixar 

questionar” (DERRIDA, 2005, p.23). 

Para Thot, a escrita é um remédio de combate ao esquecimento. Para Tamus é um 

saber morto afastado da presença do pai, tornando-se uma espécie de suplemento perigoso, 

um veneno que debilitaria a memória. A escrita tem o poder de persuadir, de transformar, pois 

enquanto phármacon tem a capacidade de passar de um significado a outro, por abrigar um 

caráter ambíguo: é remédio para a perda da memória, mas, ao mesmo tempo, é veneno, 

porque causa o parricídio da fala que acontece, para que se escape do controle do pai, do 

logos, da presença, da verdade.  A escrita contesta o que é a verdade única, original, 

enunciada apenas por um. 

O escritor Jorge Amado propõe outras verdades em sua escrita-phármakon, pondo em 

questão o significado da identidade baiana e da essência com as suas verdades metafísicas. O 

guia Bahia de Todos os Santos enquanto phármakon expressa que a permanência da memória 

através da escrita é possível, ou seja, a obra é um remédio envenenado contra a diluição dessa 

memória altamente enunciativa sobre a cidade de Salvador, a “Cidade da Bahia”.  

A escrita, a literatura não poderá salvaguardar a verdade porque está sempre em devir, 

é o phármakon da fala, e este é o seu problema por se distanciar da “verdade”, já que o texto é 

o lugar de “verdades” repetidas até serem verossímeis, tornando-se verdadeiras diante do 
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sentido provocado em seus leitores, a cada repetição, ou seja, vai se aproximando dessa ideia 

de verdade. 

Os dizeres sobre a Bahia no guia exemplificam a capacidade de a palavra dar forma a 

um discurso e projetá-lo como uma verdade, a ponto de ele ser tomado e enunciado como tal 

pelos leitores, pelo senso-comum e pelos viajantes que são incitados a vir conhecer a Bahia 

amadiana através do que veem a partir da leitura de suas obras.  

Essa ideia de Bahia, em grande parte criada por Amado, tem muito de uma ficção. A 

ficcionalidade aparece na desconstrução como uma crítica ao ideal de presença metafísica, 

apresentando o ato de narrar como uma capacidade de estar diante do narrado mesmo sem 

estar, “como se” ele estivesse ali. As narrativas, de modo geral, que pretendem manter 

documentados os fatos que acontecem, são as mesmas que não são imparciais e que, por esse 

motivo, são atravessadas por invenções do que não se presentifica. Nas narrativas, segundo 

Derrida (1992), em entrevista intitulada “Essa estranha instituição chamada literatura”, 

concedida a Derek Attridge, em 1989, há um cruzamento entre o arquivo do “real” e o 

arquivo da “ficção” que vai fazer parte da história, o que acarreta a questão em torno da 

separação simplista entre ficção literária, reflexão filosófica e narrativa histórica, sendo 

impossível separar os fatos reais dos ficcionais, pois para Derrida, existe uma pulsão ficcional 

em tudo, não há nada fora do texto. Embora pretenda ser um guia turístico para a cidade do 

Salvador, Bahia de Todos os Santos apresenta uma narrativa que alia realidade e ficção e traz 

questões de valor social, histórico, patrimonial e identitário da cidade e do seu povo.  

O discurso identitário construído em suas narrativas foi sendo absorvido, mesmo que 

inconscientemente, e constituiu-se como verdade cristalizada. Em contrapartida, o modo de 

produção, de circulação do literário e de conteúdo da literatura contemporânea tenciona o 

texto da baianidade presente em sua obra, situando quem a fala e de qual lugar geopolítico e 

geocultural o faz, questionado essa forma de entendimento do que é a identidade, o povo e a 

cultura local. É necessário um contra discurso tão forte quanto para destituir essas verdades 

referentes à identidade baiana que foram erguidas ao longo do tempo. Para tanto, é preciso 

haver um descentramento discursivo, pois a essencialização tem um poder político, uma vez 

que a linguagem produz um lugar, um povo, realidades, sujeitos e etc. 

A baianidade presente no guia amadiano é uma ficção criada por diferentes autores, 

mas que tem alguma relação com a herança africana.  Ainda que neste discurso haja muitas 

fraturas, a sua imagem está presente no imaginário de quem vive na cidade de Salvador e de 

quem a visita, como também nas veiculações midiáticas que são propagadas.  
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 O guia Bahia de Todos os Santos expressa que a permanência da memória através da 

escrita é possível, ou seja, a obra é um remédio envenenado contra a diluição dessa memória 

da cidade do Salvador, que ficou conhecida como “terra da felicidade”, festeira, hospitaleira, 

de encantos e de gente alegre. Uma memória tão ficcional quanto a própria ficção, gestada na 

realidade e na invenção, a ponto de tornar-se fala, alimentar-se, reproduzir-se e manter-se ao 

longo do tempo, uma vez que o texto literário não só representa como é também uma força 

discursiva para além das representações estéticas. Além disso, esse discurso foi apropriado 

por outras mídias. Assim, o escritor criou uma memória que excedeu o espaço da escrita e se 

perpetuou na fala corrente e em meios de comunicação como a televisão, o cinema e a 

publicidade.  

 Nesse sentido, a narrativa da baianidade extrapolou os limites da escrita literária e 

gerou um discurso identitário conflituoso, cheio de interpretações errôneas e exclusões que o 

tornam um veneno. Ele produz realidades e age no cotidiano, pois é portador de uma 

linguagem performática. Tomás da Silva (2000) pautando-se em Derrida e em sua noção 

acerca do poder da repetição, assinala que 

[...] A eficácia produtiva dos enunciados performativos ligados à identidade 

depende de sua incessante repetição. [...] É de sua repetição e, sobretudo, da 

possibilidade de sua repetição, que vem a força que um ato lingüístico desse 

tipo tem no processo de produção da identidade [...] ‘a escrita é repetível’. 

(SILVA, 2000, p. 94). 

 

Vemos que, ao utilizar-se da palavra, um escritor cria verdades. As palavras são 

utilizadas para tal fim, elas seduzem quando ditas com convicção e, se são repetidas, ganham 

novos adeptos que as reproduzem, recriam ou as adotam no cotidiano. Percebemos porque a 

linguagem escrita pode ser um veneno para o filósofo platônico, justamente por sua 

capacidade de seduzir e fascinar, criando imagens que se propagam indiscriminadamente, 

seriam imagens refletidas de ideias com pretensão de realidade para Platão. 

O filósofo considerava que a mimese constitui as imagens, sejam elas produzidas pelas 

artes, como a pintura por exemplo, seja pela palavra. Assim, a visualidade também estaria 

garantida pela linguagem escrita, pois o discurso seria capaz de construir imagens, proposição 

presente no Sofista (234a,b,c). Na proposição do Crátilo (437-440), Platão afirma que a 

palavra, o nome, mantem uma relação de semelhança com o objeto representado não estando 

nele o saber real. 

A preocupação de Platão centra-se no discurso, no nome que se refere a algo, que 

enuncia, mas não chega a ser, apenas parece ser, produzindo aquilo que ele denominou como 

um discurso falso. É dessa forma que o filósofo entende a imagem, segundo Vernant (1979, 
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p. 131), a partir da oposição entre parecer e ser, definindo a imagem como aparência 

(fingimento) que se manifesta através de uma relação ambígua de “aparência enganosa”.  

Para Derrida, o phármakon possui um caráter ambíguo, próprio da palavra. A 

escritura é apresentada como phármakon (remédio) e recebida como phármakon (veneno), 

sendo então duplamente condenada por Platão: primeiro, por pretender substituir a fala; 

depois, por abalar a estrutura das distinções fora/dentro, sensível/inteligível, bom/mau, 

falso/verdadeiro. Quanto a essa qualidade do phármakon, elucida Niall Lucy (2004): 

Phármakon é a condição na qual a oposição entre remédio e veneno, bom e 

mal, fala e escrita é produzida. No movimento e no jogo de ambiguidade da 

palavra, o phármakon vem primeiro, as oposições vêm depois. Por isso, o 

phármakon é a differánce da diferença, é o que deve sempre preceder, 

sempre vir antes de qualquer diferença opositiva. (LUCY, 2004, p. 92). 

 

Nesse sentido, a escrita de Jorge Amado é um veneno, porque se torna fala corrente e 

não se restringe a ser somente escritura, é um phármakon. As palavras do escritor para o guia 

permitem apreender a forma como foi construído um discurso identitário, de reconhecimento 

do que é ser baiano, mesmo sem se ter nascido na Bahia. Em palavras do narrador para Bahia 

de Todos os Santos: guia de ruas de mistérios: 

Baiano quer dizer quem nasce na Bahia, quem teve este alto privilégio, mas 

significa também um estado de espírito, certa concepção de vida, quase uma 

filosofia, determinada forma de humanismo. Eis porque homens e mulheres 

nascidos em outras plagas, por vezes em distantes plagas, se reconhecem 

baianos apenas atingem a fímbria desse mar de saveiros, as agruras deste 

sertão de vaquejadas e de milagres, os rastros desse povo de toda resistência. 

[...] E como baianos são reconhecidos, pois de logo se pode distinguir o 

verdadeiro do falso. (AMADO, 1977, p. 23-24).  

 

Essa edição tem um capítulo especial intitulado de “Baiano é um estado de espírito”, 

do qual foi extraído esse trecho,  que exalta a peculiar identidade e a cultura baiana que gera 

espontaneamente uma identificação em todos que têm contato com ela. Este capítulo está 

presente na obra de 1977, quando as políticas governamentais e os investimentos publicitários 

e empresariais se fortaleciam para criar uma imagem forte para o turismo baiano. Esse 

capítulo foi inserido nessa edição e não consta na 1ª edição de 1945, pois esta não tinha o 

compromisso de marcar, de definir, de forma tão acentuada o que é o povo baiano e a sua 

identidade.  

O texto acima retirado do guia amadiano demanda uma análise múltipla, tendo em 

vista ser um phármakon. Uma das leituras que podemos fazer dessa passagem insiste em 

colocar um sujeito baiano estável, herdeiro de uma metafísica humanista, marca de uma 

tradição filosófica centrada no sujeito, nos valores da identidade e da presença a si. Para o 
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escritor, ser baiano é uma filosofia de vida, algo de essencial para além das demais 

identidades, algo próprio, incomum, que só aos baianos pertenceria. É, sem dúvida, uma 

metafísica que pretendeu fundar uma identidade. Refletindo sobre essas questões 

essencialistas, Derrida apresenta a sua desconstrução e propõe a destruição da metafísica, para 

libertar a filosofia dos conceitos que a fundaram. 

A baianidade, a identidade baiana, em especial, a soteropolitana e a do Recôncavo, é 

um discurso essencialista acerca da cidade de Salvador e sua gente. Para entender melhor essa 

problemática, é válido recorrer ao significado da palavra identidade, que quer dizer idêntico a 

si mesmo, implicando uma semelhança essencial que percorreria toda a existência como 

sociedade ou como indivíduo, prevalecendo em meio a uma tradição singular, neste caso, a 

tradição baiana, que é inventada, híbrida e de formação recente, daí a sua inoperância. Essa 

verdade cristalizada tem um poder político presente no discurso literário, que participa da 

produção identitária através do jogo da linguagem, produzindo um “ser baiano”. Nesse 

sentido, a baianidade é uma ficção, porque Amado coloca a Bahia como centro do mundo e 

isso conduziria a uma verdade fechada, não dando possibilidade ao trânsito.  

Se a escrita amadiana é um phármakon, logo ela é vista como veneno, diante da 

criação de uma verdade em meio a tantas outras sobre a “Cidade da Bahia”, fugindo assim do 

controle da fala, do logos do pai, na medida em que constrói um imaginário na escrita, 

registrando assim uma memória, pois a resguarda, o que a torna parte da cultura. Contudo, 

não se deve perder de vista que se a literatura é escritura, não pode conter a verdade e a 

presença viva. Além disso, se é ideia de, não é ideia pura, segundo Platão, há uma negação de 

toda essência, é mais uma questão de interpretação. Conforme Derrida,  

[...] o phármakon, ou, se assim se preferir, a escritura, só possa aí girar em 

círculos: é em aparência que a escritura é benéfica para a memória, 

ajudando-a do interior, por seu movimento próprio, a conhecer o verdadeiro. 

Mas, na verdade, a escritura é essencialmente nociva, exterior à memória, 

produtora não de ciência mas de opinião, não de verdade mas de aparência. 

O phármakon produz o jogo da aparência a favor do qual ele se faz passar 

pela verdade etc. (DERRIDA, 2005, p. 50). 

 

A verdade da identidade baiana não existe, ela é criada no discurso, no 

estabelecimento de produto de narrações, de construções, de fantasias pessoais, de aparatos e 

de relações de poder. Quem instituiria a categoria do verdadeiro seria a fala e não a escrita, 

na lógica de Platão. Para Derrida (2005), o valor do phármakon enquanto positivo ou 

negativo é uma questão de interpretação que precede às oposições metafísicas, além disso ele 

não produz verdades essencialistas, mas sim aparência. 



275 
 

Esse pensamento universalizante “[...]E como baianos são reconhecidos, pois de logo 

se pode distinguir o verdadeiro do falso”(AMADO, 1977, p.20) é metafísico e se quer 

essencial, configurando como uma pretensão de verdade, de realidade através das relações 

antinômicas ser, não ser, verdadeiro-falso, a lógica binária do eu e do outro. Em suma, apesar 

de Amado criar uma verdade, distinguindo um suposto baiano verdadeiro de um falso, a 

escrita se contradiz e engana, por ser responsável pelo jogo das aparências e por não ter como 

imperativo categórico a verdade, ou ainda, uma única. As palavras do filósofo negam a sua 

existência, pois de acordo com ele:  

A verdade da escritura, ou seja, nós o veremos, a não-verdade, não podemos 

descobri-la em nós mesmos, por nós mesmos. E ela não é objeto de uma 

ciência, apenas de uma história recitada, de uma fábula repetida. 

(DERRIDA, 2005, p.18). 

 

A verdade não atua como condição de existência para si. A escritura sofreria de uma 

incompatibilidade com o verdadeiro, de uma errância em relação a essa verdade original, 

essencial que hierarquiza as identidades e as diferenças. É a literatura como subversão, como 

indecidível, como phármakon. 

O tema da verdade e da falsidade aparece nessa passagem da obra amadiana e 

encontra-se em meio a um jogo, numa relação em que uma determina a outra. Para falar disso, 

Derrida toma como referência Nietzsche que considera a vontade de verdade como uma ação 

moral que esconde a mentira, a falsidade. Para ele, o conceito de essência não passa de um 

simulacro, deslocando qualquer valor de superioridade, pois todos seriam vontades de 

potência do homem, isto é, a verdade seria uma falsidade.  

O conceito de verdade para Deleuze (1976) também se apoia nas considerações de 

Nietzsche, que defende que não podemos conhecê-la, pois a verdade é interpretativa, logo ela 

não existiria. A impossibilidade da verdade resultaria do fato de haver um jogo de 

aproximação entre a verdade e a falsidade. Em Sobre verdade e mentira no sentido extra-

moral, Nietzsche (1996) nos fala a respeito da verdade:  

O que é a verdade, portanto? Um batalhão móvel de metáforas, metonímias, 

antropomorfismos, enfim, uma soma de relações humanas, que foram 

enfatizadas poética e retoricamente, transpostas e enfeitadas, e que, após 

longo uso, parecem a um povo sólidas, canônicas e obrigatórias: as verdades 

são ilusões, das quais se esqueceu de que o são, metáforas que se tornaram 

gastas e sem força sensível, moedas que perderam sua efígie e agora só 

entram em consideração como metal, não mais como moedas. 

(NIETZSCHE, 1996, p.48). 

 

Para Nietzsche a verdade não passa de uma ilusão que tomamos como valor, de uma 

forma de adestramento de corpos, já que ela tem o poder de regular as ações. O que é tido 



276 
 

como verdadeiro é uma fantasia instituída. Logo se vê que a identidade é um efeito de verdade 

e, portanto, não pode ser nem verdadeira nem falsa, porque não é primitiva, nem estável. A 

verdade é um desdobramento daquilo que levaria, consequentemente, a sua vontade de 

potência, que está ligada às imposições de quem exerce o poder.  Sendo assim, a escrita é o 

lugar da ficção, o lugar de trabalhar com as verdades. 

A não identificação com a cultura da Bahia gera então o falso baiano que não se 

adapta. O processo de hibridização cultural aconteceria entre os que chegam à Bahia e se 

permitem misturar, promovendo a mobilidade e o contato entre os diferentes territórios 

identitários, deslocando as identidades que se pretendem originais e essencialistas. A viagem, 

a chegada a um novo lugar, é a metáfora móvel da instabilidade da identidade, ou seja, é 

preciso cruzar, de fato, a fronteira, e não permanecer nela. Essa é a problemática de 

construção identitária. Aquele que resiste acreditando que sua identidade é inata existente 

desde o nascimento, que não vai se contaminar, expressa o caráter ambíguo das identidades 

fixas, que são algo mais imaginário que real. Uma identidade unificada em um “eu” coerente, 

resguardada da influência do outro, é uma grande fantasia confortadora, segundo Hall (2005). 

O falso baiano expressa a artificialidade de todas as identidades, por serem atravessadas por 

disputas de território simbólico.  

Até aqui, essa foi uma das leituras que fizemos desse trecho da obra de Jorge Amado, 

contudo, o texto requisita outras, visto que se trata de um phármakon, que abriga em si a 

dualidade. Apesar do apreço do escritor pela filosofia clássica e a exaltação ao humanismo, 

que leva a uma metafísica, a um jogo de oposições comandado por um centro, por um 

fechamento, notamos que ele não ignorou a questão da diferença. Se lermos o texto de forma 

apressada, não perceberemos que não há apenas uma essencialização desse “ser baiano”, há 

também o estabelecimento de uma categoria de baianidade, pois não se precisa ter nascido na 

Bahia para possuí-la, nem para afirmá-la. Aparentemente a ideia de verdade, assim como seus 

postulados de influência e de origem são latentes na passagem “baiano é um estado de 

espírito”, contudo, realizando uma outra leitura desse phármakon ambíguo,  podemos 

entender que o narrador marca que não há uma identidade fixa, que ela é apenas um estado. É 

um modo de estar e não de ser. É uma condição. Qualquer um pode tornar-se baiano, não é 

algo definido, nem definitivo, até mesmo para aqueles nascidos na Bahia. 

Nesse sentido, o sujeito assume identidades diferentes estabelecidas na relação 

eu/outro nos diferentes momentos de sua existência, identidades que não são unas, puras ou 

completas ao redor de um eu. De tal modo, o escritor questiona os discursos de hegemonia, 

hierarquia, centramento, dominação e poder, pois a identidade torna-se uma “celebração 
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móvel”, uma construção histórica e social, que não é original, transformada continuamente em 

relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que 

nos rodeiam (HALL, 2005, p. 12). Trata-se de uma definição histórica e não biológica. Isto se 

deve à decorrência da desterritorialização, pois o sujeito não é mais centrado.  

Nesse processo de se tornar baiano há um desenraizamento dessas pessoas, 

transcendendo fronteiras e identidades territoriais específicas. Essas identidades 

desterritorializadas se deslocam e adquirem um novo significado, com novas potências 

políticas.  

Esse fragmento do texto amadiano desloca também os esquemas cristalizados de 

unidade, pureza e autenticidade. Além disso, ele não pode se configurar como estando em 

busca de uma origem, pois não se fecha à presença estrangeira, a do outro, para assegurar uma 

“diferença essencial”, assumindo, dessa maneira, o sentido do desvio, operado pelo jogo da 

différance, de Derrida (2002). Isso significa uma marca de contestação, expondo a fragilidade 

dos mecanismos do discurso da metafísica ocidental, pois ao dizer que ser baiano é um estado, 

não há uma identidade fixa, não há uma homogeneização do que é ser baiano, há uma 

identidade aberta que contestaria uma essência única, própria de quem nasceu na Bahia.  

Nesse momento, o escritor opera um contra discurso ao remeter a discussão acerca 

da identidade através de uma perspectiva que não privilegia o local e o centro. A sua escrita 

passa a ser um remédio, pois é uma atitude mais consciente, mais comprometida, que implica 

repensar mais profundamente a questão identitária, problematizá-la, submetendo-a  à dúvida, 

à crítica, à análise. Seu entendimento acerca do que é o ser baiano consiste em não se marcar 

a identidade, podendo este ser o mesmo e o outro. Há, portanto, um deslizamento desses polos 

que marca a ausência de essência. 

O pensamento amadiano enquanto veneno/remédio sai da metafísica, uma vez que a 

escrita literária opera-se de forma contraditória. Ser baiano é uma verdade que não é verdade, 

já que as pessoas se tornam baianas a partir do momento que se reconhecem como tais ou 

assim são reconhecidas. Nesse caso a aparente noção de origem é desconstruída pelo próprio 

autor, na medida em que qualquer um pode converter-se em baiano basta se identificar com a 

cultura, não é algo essencial. Assim, a relação com a alteridade se confirma nesse jogo ser/não 

ser, como um jogo da différance que não se prende à oposição, mas uma requisita a outra, 

como uma forma de rastro de uma e outra, pois para ser um “verdadeiro” baiano não precisa 

estar necessariamente ligado a uma origem nativa, podendo esse ser qualquer um. 

Nesse sentido, o escritor desconstrói a ideia de origem, de verdade, apesar de trazer a 

dicotomia do falso, mas marcada pela différance, que é a tensão e ligação entre os opostos. É 
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preciso dizer que há o falso baiano para que o verdadeiro se fortaleça, para que mais adeptos 

queiram se tornar “essencialmente” e “verdadeiramente” baianos, mesmo que isso não seja 

possível. Contudo, as regras do discurso pede essa afirmação identitária, pois as narrativas 

tendem a inventar as identidades e as diferenças. 

O escritor capta nesse povo vindo de algum lugar a própria diferença, o outro diferente 

que está sempre mudando. Tomamos para análise, novamente, o trecho de Bahia de Todos os 

Santos que considera baiano todo aquele que chega à Bahia, seja por mar ou pelo sertão, não 

centralizando a sua capital Salvador, reconhecendo que a Bahia vai além desta, a saber:  

[...] homens e mulheres nascidos em outras plagas, por vezes em distantes 

plagas, se reconhecem baianos apenas atingem a fímbria desse mar de 

saveiros, as agruras deste sertão de vaquejadas e de milagres, os rastros 

desse povo de toda resistência e de toda gentileza. (AMADO, 1977, p. 23-

24).  

 

Os rastros, os vestígios de identidade que se apresenta no deslocamento dessa gente 

chegada de “distantes plagas” instaura a desestabilidade identitária, pois a identidade já não é 

mais fixa como se concebia. Isso denota que não há uma origem que ligue os indivíduos a 

uma raiz matricial, daí surge a identificação.  

O migrante é o sujeito diaspórico, desterritorializado, do meio, do entre-lugar,  que 

não está em tempo nenhum, pois ele se encontra em um estado passageiro. É um sujeito que 

se influencia pela cultura do outro, uma vez que não abriga em si uma só identidade, porque o 

migrante experimenta várias vertentes do eu, múltiplas temporalidades. Sendo assim, não há 

possibilidade de decifrar quem é esse sujeito, nem mesmo as coisas e os referentes que o 

poderiam definir, por isso a possibilidade de ele se tornar um “verdadeiro” baiano. 

 A mobilidade provoca mudanças na consciência, no imaginário de povos e nas suas 

relações culturais, que envolvem resistência, trocas, perdas, rupturas e somas de experiências, 

em busca de uma identidade, que é sempre uma identidade por-vir. 

Nesse sentido, utilizamos a noção de rastro de Derrida para pensar a origem e, 

consequentemente, a identidade. O questionamento do filósofo acerca da presença consiste no 

fato de que a busca por uma origem precisa ser desconstruída. Para tanto, ele nos apresenta as 

noções de phármakon e rastro para contestar esse ideal metafísico e seu vínculo com a 

identidade. Conforme explicita Derrida: 

O rastro não é somente desaparição da origem, ele quer dizer aqui – no 

discurso que proferimos e segundo o percurso que seguimos – que a origem 

não desapareceu sequer, que ela jamais foi reconstituída a não ser por uma 

não-origem, o rastro, que se torna, assim, a origem da origem. Desde então, 

para arrancar o conceito de rastro ao esquema clássico que o faria derivar de 

uma presença ou de um não-rastro originário e que dele faria uma marca 
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empírica, é mais do que necessário falar de rastro originário ou de arqui-

rastro. E, no entanto, sabemos que este conceito destrói o seu nome e que, se 

tudo começa pelo rastro, acima de tudo não há rastro originário. (DERRIDA, 

2004, p. 75). 

 

A noção de rastro desenvolvida por Derrida vai de encontro à lógica da identidade, 

porque se há rastro há, contraditoriamente, um apagamento da presença original, pois o rastro 

não se encontra em um lugar fixo, ele se perde, se apaga, é somente ausência.  

O rastro permite repensar a origem, a sua centralidade e transformá-la, para que as 

diferenças não sejam negligenciadas, pois sendo a própria différance, provoca um movimento 

no jogo da significação, deixando de ser totalizante. Assim, o apagamento do ser constitui-se 

como um rastro, perturbado pela diferença, que se instala na mudança de lugar, de identidade.   

Os diversos rastros culturais vão configurando identidades movediças que deslizam 

dos conceitos impostos. A noção de rastro/resíduo, de Glissant (2005), salienta a importância 

de se considerar a existência que estaria diretamente ligada a retornos e aparentes reinícios. 

No sentido derridiano, esses vestígios deixados pelo caminho são os rastros, aqueles que 

evidenciam como a identidade se constrói através de marcas de diferenças, tornando-se difícil 

defini-las. A identidade então faria parte de uma estrutura sempre incompleta. De tal modo, 

no processo diaspórico instaurado no percurso e na chegada desses “homens e mulheres 

nascidos em outras plagas, por vezes em distantes plagas” são formados novos valores, novas 

subjetividades, novas disputas culturais envoltas em perdas e ganhos. Nessa trajetória, essas 

pessoas criariam estratégias para se incluir no território chegado, pois o processo de 

identificação desarticula identidades estáveis. Dentre os muitos baianos nascidos em outras 

terras, como enuncia o guia no trecho a seguir, alguns nomes importantes:  

Pierre Verger, mestre francês de artes e de ciências, andou meio mundo, 

cruzou caminhos do Oriente e do Ocidente, mares e desertos, montanhas e 

arranha-céus; era um ser errante e inquieto. Já duvidava da alegria quando de 

súbito a encontrou ao chegar às ladeiras da Cidade do Salvador da Bahia de 

Todos os Santos. [...]Foi reconhecido e confirmado e, em festa de dança e 

canto, no terreiro recebeu o nome de Oju Obá. [...] Sábio de Paris, feiticeiro 

da África, baiano dos melhores. [...] Baianos nascidos na Amazônia, os 

poetas Carlos Eduardo da Rocha e seu irmão Wilson, o psiquiatra Rubim de 

Pinho, no Maranhão, o desenhista e pintor Floriano Teixeira; em Sergipe 

Jenner Augusto e José de Dome, mestres pintores, o historiador José 

Calazans [...] Vindos de Portugal, como o padre Vieira que aqui 

desembarcou ignorante e tapado, dura cabeça de pedra –apenas aspirou o ar 

baiano, deu-lhe um estalo na cabeça, a pedra virou talento, floresceu no 

padre mais inteligente do mundo – e Antônio Simões Celestino, flor dos 

Celestinos da Póvoa do Lanhoso. O mais baiano de todos os baianos é o 

pintor Carybé, nascido  no mar, dos ilícitos amores de Yemanjá com um 

certo senhor H.J.P. de Bernabó, de duvidosa nacionalidade. Baiano é um 

estado de espírito. (AMADO, 1977, p. 24). 
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Percebemos assim que o escritor propõe a ideia de identificação e não de identidade, 

pois se trata de um processo, de um devir que não se completa, por estar em constante 

movimento. “Uma identidade nunca é dada, recebida ou alcançada, não, apenas existe o 

processo interminável, indefinidamente fantasmático, da identificação” (DERRIDA, 1996, p. 

43). 

Essa noção de rastro serve então para deslocar a idealidade em torno da origem, 

abandonar a metafísica e suas eleições dicotômicas, bem como entender a perda do 

pertencimento social daqueles que se deslocam rumo à Bahia e por aqui ficam. Então algumas 

premissas são necessárias para ser o “verdadeiro” baiano sem estar, contudo, ligado a um 

fundamento essencial: é preciso incorporar a cultura, se identificar, se naturalizar.  

A identidade baiana não se esgota em si mesma, ela é construída e precisa desse outro 

que chega, que afirma que é baiano, ainda que momentaneamente, isto é, a identidade baiana 

carrega o traço da diferença, da identificação, pois se há rastro não há origem. O rastro explica 

também o fato de baiano “ser um estado”, justamente o rastro do que não é, ou seja, a 

diferença, a ausência de identidade, apenas sua dissimulação. O estado é uma situação em que 

o indivíduo se encontra. Isso se pode notar no comportamento das pessoas quando visitam a 

Bahia (leia-se Salvador): vão ao Pelourinho, Patrimônio Histórico-Cultural da Humanidade, 

vestem roupas tidas como típicas, adquirem camisas do Olodum, adereços, fitinhas do 

Bonfim, trançam os cabelos, etc. Elas querem, ainda que momentaneamente, tornarem-se 

baianas. É uma narrativa tão bem costurada que não se chega e não se sai de São Paulo 

querendo ser paulista nem ao Rio Grande do Sul querendo ser gaúcho. 

 O rastro tem indícios de presença e de ausência e evidencia a ruína da identidade. 

Quando o guia narra a vinda de pessoas de todos os lugares para a cidade de Salvador, num 

movimento de deslocamento identitário, há uma abertura para a exterioridade,  

Uma vez que o rastro não é uma presença, mas o simulacro de uma presença 

que se desloca, se transfere, se reenvia, ele não tem propriamente lugar, o 

apagamento pertence a sua estrutura. Não apenas o apagamento que sempre 

deve poder surpreendê-la, sem o qual ela não seria rastro, mas indestrutível e 

monumental substância, mas o apagamento que desde o início o constitui 

como rastro, que o instala na mudança de lugar e o faz desaparecer na sua 

aparição, sair de si na sua posição. (DERRIDA, 1991, p. 58). 

 

O rastro tem a marca da différance, da alteridade, de uma resistência que provocaria a 

abertura para o outro que a metafísica descartou, instaurando uma mudança, pois não tem 

lugar definido, se desloca, se apaga. É fruto de uma relação diferencial proveniente de cada 

nova experiência vivenciada pelo indivíduo. O rastro se reinscreve a cada novo caminho 
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percorrido, mas é um caminho que não remete a uma volta à origem, ao invés disso, os novos 

passos apagam os velhos rastros. 

 Para que o verdadeiro baiano exista é preciso ter o falso, invertendo a hierarquia entre 

os conceitos para possibilitar o jogo, promovendo a indecisão. Dessa maneira, essa identidade 

baiana seria marcada pela ausência, pela diferença, de uma essência que não se presentifica. 

De tal modo, a identidade é sempre atravessada pelas diferenças, isto é, não existe uma 

essência que constitui uma identidade, mas sim rastros advindos da différance. 

 Pela análise apresentada, percebemos que a linguagem literária amadiana é um 

phármakon, um remédio para a morte da memória, mas também veneno, porque ao mesmo 

tempo em que tenta alcançar uma essencialidade inalcançável, a nega de pronto.  Enquanto 

remédio e veneno, não distingue o bem e o mal, o verdadeiro e o falso de forma clara, por 

conta da própria especificidade dúbia da literatura. E, por não se tratar de remédio inofensivo, 

já que é um phármakon, segundo Derrida, não pode jamais ser simplesmente benéfico; a 

essência ou a virtude benéfica dele não o impede de ser doloroso (DERRIDA, 2005, p. 56-

57). 

O texto de Jorge Amado se auto-desconstrói, nele há pontos de quebra, tornando-se 

assim uma potência desviante que se afasta de um ideal de origem em vários aspectos. 

Portanto, é uma fonte de erro, de perdição, pois o phármakon instaura a dualidade, a 

contravenção que destitui as certezas, as afirmações e a identidade. Remédio e veneno, ele é 

essa différance, esse momento em que já não se consegue perceber a diferença entre dois 

significados distintos.   

Segundo Platão, a literatura não é um discurso autorizado para tratar da verdade, antes 

disso, distancia-se dela e cria outras verdades, instituindo os seus critérios de verdadeiro e 

falso. Como phármakon, burla esse jogo de polaridades, por não abrigar em si uma essência, 

ao contrário, imprime o exercício da différance, de um rastro, de um novo sentido que nunca 

se completa. Nessa perspectiva, distancia-se da presença do sujeito da enunciação e da voz 

reveladora da verdade, pois “[...] escrevendo o que não diz, não diria e, sem dúvida, na 

verdade jamais pensaria, o autor do discurso escrito já está instalado na posição do sofista: o 

homem da não-presença e da não-verdade”(DERRIDA, 2005, p. 12). 

Portanto, o escritor Jorge Amado, como herdeiro de Thoth, deixa em suspenso a 

essência para propor outras discussões, outras verdades na escrita-phármakon, para que o 

rastro e as diferenças apareçam, desconstruindo o centro como norteador do pensamento 

ocidental, pondo em questão o significado essencial com as suas verdades metafísicas. 
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4. 3 SIMULACROS AMADIANOS: CIDADE, POVO E RELIGIÃO  

A narrativa urbana Bahia de Todos os Santos embora seja classificada como guia 

turístico, não exalta apenas a beleza, a riqueza cultural e a natureza da cidade do Salvador 

para o turista, como em um guia convencional e propagandístico, mas questões de ordem 

histórica, social e cultural são problematizadas, contrariando, de certo modo, a lógica desse 

tipo de texto produzido para seduzir viajantes. O narrador fala no prólogo que o livro não tem 

a finalidade de mostrar para o leitor os investimentos realizados na cidade e que se tornaram 

símbolos do turismo, como o Elevador Lacerda, por exemplo, muito menos informações 

específicas, datas, etc, acerca da cidade como num guia oficial, a finalidade do guia é de ser 

poético e de enaltecer os mistérios  e de tratar dos problemas da cidade:  

Se amas a humanidade e desejas ver a Bahia com olhos de amor e 

compreensão, então serei teu guia. Riremos juntos e juntos nos revoltaremos. 

Qualquer catálogo oficial, ou de simples cavação, te dirá quanto custou o 

Elevador Lacerda, a idade exata da Catedral, o número certo dos milagres do 

Senhor do Bonfim. Mas eu te direi muito mais. Junto com o pitoresco e a 

poesia te direi da dor e da miséria. (AMADO, 1945, p. 18). 

 

Pelo poder de influência da narrativa amadiana na sociedade brasileira e no exterior, 

em especial a Bahia de Todos os Santos, acreditamos que a sua obra tornou-se um guia, um 

roteiro oficial de turismo da cidade do Salvador, através dos seus leitores e, 

consequentemente, turistas.  

Tecida por bens simbólicos e significados fragmentados, a “Cidade da Bahia” tão 

professada pelo escritor Jorge Amado, é uma das suas traduções. A importância do imaginário 

social em torno desta é uma potência criadora que permite pensar a urbe. A cidade é 

construída por diversos discursos que vão desde os documentais, os oficializados, até os 

produtores de imagens que aliam emoção e razão, a saber: a literatura, as artes plásticas 

(pintura, desenho, escultura, dentre outros), a fotografia, o cinema, o turismo e a propaganda.  

Pede-se a cada leitor-visitante de Bahia de Todos os Santos que tente ler seus signos urbanos 

e a vivência humana nesse espaço, o que acarretará numa diversidade de interpretações 

simbólicas.  

A cidade evocada em suas outras denominações na narrativa, Cidade da Bahia de 

Todos os Santos, Cidade do São Salvador, cidade do Salvador, cidade do Salvador da Bahia é 

personificada e mistura-se às dores e alegrias diárias do povo, às belezas e às misérias, como 

também a sua história, religiosidade e cultura. 

O livro amadiano apresenta a relação entre subjetividade e objetividade em sua  

construção escrita, pois apresenta um aspecto real e ao mesmo tempo ficcional da cidade, 
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marca que é peculiar ao escritor, que inventa a partir de vivências, já que a ficção e o 

imaginário fazem parte da construção da realidade. A pretensa objetividade na construção do 

guia está envolta na subjetividade, no imaginário e nas representações, na produção do 

conhecimento sobre a sociedade baiana. Como bem observa Jacques Salah (2008) ao analisar 

a obra: 

O que seriam, com efeito, esses romances se não transmitissem, numa 

linguagem que deve seu sabor e suas forças às origens populares, toda a 

magia porventura inquietante da Bahia dos candomblés? Alguns deles são a 

tal ponto invadidos pela atmosfera da religião africana, que o guia do turista 

pode se tornar um guia de leitura, e pode-se perguntar se esta ultima 

atribuição não é a que evoca o subtítulo: guia dos mistérios. Da mesma 

forma, cada romance pode ser, por sua vez, um guia da Bahia, e constata-se 

que os termos são intercambiáveis: Bahia (realidade) é associada a guia; e 

mistérios a romance. Mas a Bahia é simultaneamente realidade e mistério, 

tanto quanto o romance, que é realidade e ficção. É precisamente pelo fato 

de que todos esses termos são intercambiáveis que se pode falar 

verdadeiramente de sincretismo, desse sincretismo evocado pelo nome que 

designa habitualmente a cidade do Salvador – ou São Salvador da Bahia: 

Bahia de Todos os Santos. Todos os santos: os santos europeus, os deuses 

africanos e também as divindades ameríndias. (SALAH, 2008, p.110). 

 

Antonio Candido (1995), em Literatura e Sociedade, mostra uma alternativa para 

entender a literatura enquanto representação expressiva de novas realidades, através da 

transfiguração do real para o ilusório por meio da utilização de recursos estilísticos. O autor 

explica que na literatura e em todas as formas de arte estão combinados elementos que se 

vinculam à realidade natural ou social dos homens com elementos que são parte do aparato do 

artista, que consegue manipular tecnicamente os recursos estéticos. De tal modo, para o 

sociólogo, a literatura além de ter o poder de transfigurar o real está presente na vida 

sociocultural: 

Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de 

toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, 

em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, chiste, 

até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes 

civilizações (CANDIDO, 1995, p. 174). 

 

 Nesse sentido, há uma referência explícita à necessidade de ficcionalizar em todos os 

âmbitos sociais, pensamento que se encontra também na abordagem teórica de Wolfgang Iser, 

em O Fictício e o Imaginário: Perspectivas de uma Antropologia Literária (2013), que vê o 

homem como um ser ficcionista por natureza, por ser esta  uma disposição antropológica, de 

realização de quase todas as atividades que lhe rodeia, deixando de ser privilégio exclusivo 

das artes.  
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De acordo com o autor, para que aconteça a relação entre a realidade e a ficção é 

necessária a interferência do imaginário, através do que ele chama de atos de fingir, 

promovendo um processo de transgressão dos limites que as separam, como também com o 

próprio imaginário. Assim, o texto ficcional tomaria a realidade como referência, mas não a 

esgotaria, portanto, esse processo de repetição, para o autor, seria um ato de fingir, pelo qual 

aparecem finalidades não pertencentes à realidade repetida. Se ele não pode ser deduzido da 

realidade repetida, dele adviria do imaginário que tem relação com a realidade retomada no 

texto. (ISER, 2013).  

O fictício é um simulacro da realidade, pretendendo-se real. No pensamento de  Iser 

(1996), é preciso levar em conta que a realidade e a verdade não são conceitos naturais, mas 

sim senão ‘construtos’, daí o desvio do real presente na ficcionalidade.   

Iser refuta a dicotomia do filósofo Platão que estabelece a separação metafísica entre 

as instâncias realidade e ficção, principalmente no que se refere às artes, entendidas como 

mimese. A repressão à arte imitativa como aparência da realidade em A República e o advento 

da racionalidade iluminista demarcou a oposição existente nessa relação e considerou o 

imaginário como pertencente aos sonhos, às ficções e à irrealidade. Para Iser (2013), o 

imaginário precisa ser aceito enquanto promotor de concretização tanto no plano real quanto 

ficcional, rompendo, inclusive, com o “saber tácito” de herança platônica que firmou esses 

dois polos excludentes, pois essa determinação que enquadrou o texto ficcional como cópia da 

realidade estabelecendo uma dicotomia, não levou em consideração que existe uma 

interdependência entre as duas instâncias, que não são iguais, mas sim permutáveis, bem 

como a relação intra e extratextual dos textos literários. O autor tece o seu pensamento acerca 

da participação da ficção na composição da realidade que estaria imbricada em três 

categorias: o real, o ficcional e o imaginário: 

[...]ficções não só existem enquanto textos ficcionais, mas também 

desempenham um papel tão fundamental nas atividades do conhecimento, do 

agir, do comportamento quanto na fundação de instituições, sociedades e 

visões do mundo. (ISER, 2013, p. 42). 

 

 É essa a necessidade da ficção, de funcionar como a condição transcendental de 

constituição da realidade, segundo Iser (2013, p. 42). Se tudo corresponde ao domínio da 

linguagem exercido pelo homem, não há limites que imponham o que deve ser dito, escrito e 

imaginado, indo desde ações corriqueiras a atitudes políticas, tendo em vista que a construção 

de uma sociedade é um exercício de linguagem, que é capaz de influenciá-la e alterar a 

realidade objetiva, pois “[...]Esse objeto em que se inscreve o poder, desde toda eternidade 

humana, é: a linguagem – ou, para ser mais preciso, sua expressão obrigatória: a 
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língua”.(BARTHES, 1978, p.12). Esta ideia é base para mais um dos axiomas do filósofo 

alemão Nietzsche (2005) que constrói um argumento acerca da impossibilidade de o homem 

alcançar a verdade, já que é possível manipular a linguagem, através das invenções e das 

arbitrariedades da língua. Para ele, o que seria a verdade está cada vez mais distante da 

sensibilidade do homem: 

Eles estão profundamente imersos em ilusões e imagens de sonho, seu olho 

apenas resvala às tontas pela superfície das coisas e vê ‘formas’, sua 

sensação não conduz em parte alguma à verdade [...]. De onde neste mundo 

viria, nessa constelação, o impulso à verdade [à medida que o homem] usa o 

intelecto, em um estado natural das coisas, no mais das vezes somente para a 

representação... (NIESTZSCHE, 2005, 54). 

 

Para Nietzsche, o que consideramos como uma ‘verdade descoberta’ é um artifício da 

linguagem, de uma repetição de uma ideia através do uso de termos novos. Havendo, assim, 

uma delimitação subjetiva e arbitrária da linguagem e dos seus significados, não sendo 

possível chegar à verdade por meio dela. A linguagem teria, assim, uma engenhosa 

capacidade de alterar o real, de criar e recriar o mundo. 

Sobre a diferença entre ficção e realidade, Costa Lima ressalta também que “[...] o 

ficcional literário tem um potencial questionador enquanto as 'ficções do cotidiano' dependem 

de que os parceiros não as ponham em discussão” (COSTA LIMA, 1995, p. 306). Ou seja, a 

realidade, ou mimese social, se sustenta a partir de normas sociais que garantem a 

estabilidade. Mas, vale lembrar, que esta é passível de mudança, assim como a realidade que 

pode ser reconstruída – característica da ficção literária –, a depender de uma necessidade de 

nova legitimação social. Portanto, esta relação é proveniente daquilo que viria do imaginário, 

contudo, há uma demarcação social que estabelece a fronteira entre realidade e ficção, pois se 

trata de “[...] uma questão heurística e depende da relação entre os membros de um grupo 

social” (PINTO, 2005, p. 14). Para Iser, a definição dessas duas instâncias está muito 

próxima, pois “a ficção é a configuração do imaginário” (ISER, 1983, p. 39), uma vez que 

este tanto constrói a realidade quanto a ficção. De tal modo, podemos refletir a partir dessas 

considerações iserianas que a realidade é uma construção cultural que recebe contribuição do 

imaginário, uma vez que nem a ciência é capaz de dar conta da complexidade do real.  

 Atendo-se mais precisamente à ficção, Iser diz que ela “provém do ato de ultrapassar 

as fronteiras existentes entre o imaginário e o real, mas mantém uma diferença constante 

quanto a eles [...], adquire predicados da realidade e guarda os predicados do imaginário” 

(ISER, 1983, p. 379).  



286 
 

O escritor, neste caso, Jorge Amado, escolhe elementos “de natureza sociocultural ou 

mesmo literária”, selecionando aqueles que servirão para a construção de seu guia da Bahia. 

Em um primeiro momento, esse método iseriano de entendimento pode levar a compreensão 

de que seu livro trata-se de uma cópia, porém, essa cópia está vinculada e dobra-se ao 

imaginário, transpondo dicotomias estanques e de exclusão. 

A partir da questão apontada por Iser: “[...] serão os textos ficcionados de fato tão 

ficcionais e os que assim não se dizem serão de fato isento de ficções?” (ISER, 2013, p. 31), 

tomamos essa problematização para compreender Bahia de Todos os Santos.  Percebemos que 

a proposta do estudioso é de destituir o par binário ficção versus realidade que impõe essa 

oposição, concebendo o imaginário como aquele que estabelece as relações, “em vez de 

determinar posições”. Desfazer essa dicotomia é, em seu entendimento, entender os “atos de 

fingir” como construções que partem da utilização de três recursos: a “seleção”, a 

“combinação” e o “desnudamento de sua ficcionalidade”.  

O texto é o resultado da produção escrita de um autor. Compete a ele narrar o que lhe 

convém. No momento de feitura entra o processo de seleção, a partir da sua percepção dos 

fatos e de sua visão sobre o real, acionando o imaginário e reconfigurando o mundo. Através 

do ato de fingir, a realidade é repetida na escrita, no texto e transformada, permitindo que o 

acontecimento narrado seja experimentado, possibilitando a compreensão de um mundo 

reformulado.  

A combinação é o segundo ato de fingir e se refere às relações intratextuais, por meio 

de seus personagens, ativam o imaginário. O terceiro ato de fingir, denominado de 

desnudamento de sua ficcionalidade, é o processo de infração do mundo representado no 

texto, que passa a ser visto como o próprio mundo a ponto de suscitar reações nos receptores 

desses textos, pois imaginas “[...] o mundo do texto como se fosse um mundo provoca 

atitudes, com isso, se transgride o mundo representado no texto e o elemento de comparação 

visado recebe uma certa concreção.” (ISER, 1996, p. 28). Isto é o que acontece com os 

leitores ao estarem diante de Bahia de Todos os Santos.   

            A imaginação seria condição sine qua non para superar o já existente e pensar o 

inexistente, através da invenção de outra realidade. Iser chama de real o extratextual e tudo 

que está no texto como ficcional. Nesse sentido, a realidade é uma construção que depende da 

individualidade ou do coletivo que seleciona e aponta para o que deve constar no imaginário. 

Conforme o autor (2013), o fictício sempre parte de uma intencionalidade e o imaginário 

abriga o espontâneo, servindo mutuamente um ao outro de forma interativa.  
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Partindo para o guia amadiano, as suas diferentes edições abordam o cotidiano da 

cidade do Salvador e do povo baiano, no entanto, somam-se a essas informações da realidade, 

a liberdade criadora e imaginativa do escritor de histórias Jorge Amado, que narra situações 

reais a partir de seu olhar poético sobre a cidade, valendo-se, também, do simbólico e do 

imaginário para apresentar outros aspectos desta, das experiências vividas e/ou inventadas. O 

autor-cicerone torna-se testemunha e personagem dessa cidade acionando a imaginação 

criadora a partir da sua percepção para narrá-la. As imagens fazem parte da constituição do 

cotidiano, pois o imaginário constituído por estas interfere nas relações sociais, culturais e 

religiosas, nas decisões e na forma de construção das representações e da realidade.  

O cicerone descreve no Convite o chamado dos atabaques e as honras que serão dadas 

à turista imaginária em sua chegada.  Apresenta imageticamente o lugar, levando o leitor a 

vivenciar a sua atmosfera, através da força de construção das imagens que o vão conduzindo 

para uma mística que recobriria a cidade, valendo-se de efeitos sonoros e imagéticos, de jogos 

de linguagem para provocar sensações no leitor: 

Ouves? É o chamado insistente dos atabaques na noite misteriosa. Se vieres 

eles tocarão mais alto ainda, no poderoso toque do chamado de santo, e os 

deuses negros chegarão das florestas da África para dançar em tua honra. 

Com os vestidos mais belos, bailando os mais doidos39 (inesquecíveis) 

bailados. As iaôs cantarão em iurubá os cânticos de saudação. [...] Os 

saveiros abrirão as velas e rumarão para o mar largo de tempestades. Do 

forte velho virá música antiga, valsa esquecida que só o ex-soldado recorda. 

Os ventos de Yemanjá serão apenas doce brisa na noite estrelada. O Rio 

Paraguaçu murmurará teu nome e os sinos das igrejas de repente tocarão 

Ave Maria apesar de que o crepúsculo já passou com a sua desesperada 

tristeza. (AMADO, 1945/77, p. 15/9). 

 

Essas imagens sonoras advindas do som dos atabaques que ecoam tão longe a ponto de 

a turista ser capaz de ouvir, mesmo estando distante, e de tocarem mais alto caso ela venha 

para a cidade, ressoam e misturam-se às danças africanas expressando os elementos da cultura 

baiana. Nesse sentido, percebemos que esse imaginário se constrói de forma multifacetada a 

partir de dados da realidade, mas também de murmúrios, de sons, de imagens poéticas, pois o 

imaginário nada mais é que a indiscernibilidade entre o real e o irreal. O guia vai remetendo 

ao real por meio de recortes que espelham as escolhas do Jorge Amado que aciona a 

imaginação para construir a sua “Cidade da Bahia” e convencer a turista a viajar a seu 

encontro. Pela descrição poética que caracteriza sua escrita e os recursos imagéticos que o 

                                                           
39 Essa referência de conotação negativa da 1ª edição (1945) é revista e substituída pelo termo “inesquecíveis”,  

na 27ª edição. A mudança de termos expressa uma consciência de linguagem, já que a escrita original estava 

vinculada à linguagem estereotipada da época, mas corrigida na edição de 1977, de quando o escritor estava cada 

vez mais inserido na religião do candomblé e no projeto de divulgação de uma Bahia negra.  
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escritor lança mão para compô-la, é possível visualizar o cenário: avistamos a cidade com seu 

mar de saveiros, ouvimos e sentimos a música antiga e os ventos fortes que se tornarão doce 

brisa, caso a turista venha conhecer a cidade. Essa imaginação criadora é acionada e uma 

multiplicidade de imagens é lançada no imaginário do leitor aguçando os sentidos: o rio será 

capaz de murmurar o seu nome, fantástica e inesperadamente os sinos tocarão a Ave Maria, e 

o crepúsculo, personificado, será capaz de se entristecer. O narrador-guia vai tecendo essas 

imagens que envolvem o leitor numa descrição sedutora como se o colocasse diante de um 

quadro, em que imagem por imagem vai se compondo para que ele sinta a cidade, fonte de 

inspiração do escritor. 

O imaginário é visto sempre como fruto da imaginação, no entanto, ele faz parte do 

todo social contribuindo para a sua construção. De acordo com Castoriadis (1999), tudo 

aquilo que é denominado realidade é produto do imaginário que projeta, cria e forja realidades 

e sobre o qual o poder atua.  Nesse ínterim, não é simples definir e afirmar o que seja a 

realidade, pois o poder incide e sobrepõe realidades, segundo determinados interesses de 

quem o manipula, instituindo o que seja a verdade, a realidade instituída e intencional.  

Outro debate importante nessa área é o de Sandra Pesavento, em um artigo intitulado 

“A busca de uma outra História: imaginando o imaginário”. Nele, a autora trabalha a ideia de 

que o imaginário é uma simulação, um simulacro: 

O imaginário é, pois, representação, evocação, simulação, sentido e 

significado, jogo de espelhos onde o “verdadeiro” e o aparente se mesclam, 

estranha composição onde a metade visível evoca qualquer coisa de ausente 

e difícil de perceber. Persegui-lo como objeto de estudo é desvendar um 

segredo, é buscar um significado oculto, encontrar a chave para desfazer a 

representação do ser e parecer. (PESAVENTO, 1995, p. 24). 

 

 É, para Pesavento (1995), uma referência a um “outro ausente”, enunciando, 

evocando, reportando outra coisa que não está explícita e presente. Dessa maneira, o 

imaginário seria responsável por jogo de espelhos, por imagens que são formadas pela 

sociedade. Acerca deste “jogo de espelhos” que o imaginário instaura, tem-se o conceito 

desenvolvido por Baczko (1991). Para ele, o imaginário possui uma realidade específica e um 

impacto variável sobre as mentalidades e comportamentos e não marca uma distinção com 

relação ao real, uma vez que o exercício do poder passa pelo imaginário: 

O imaginário social é cada vez menos considerado como uma espécie de 

ornamento de uma vida material considerada como a única “real”. Em 

contrapartida, as ciências humanas tendem cada vez mais a considerar que os 

sistemas de imaginários sociais só são “irreais” quando, precisamente, 

colocados entre aspas (BACZKO, 1985, p. 298). 
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Para Chartier (1999) não há uma real oposição ou oposição antitética entre real e 

imaginário. São os discursos e as imagens que dão sentido à realidade, transformando-a e 

sendo instrumentos de poder. Em suma, o ato de representar o real ou o imaginário visa 

transformar o real, o mundo, dando-lhe um sentido. 

 Dessa maneira, a realidade seria construída pelo imaginário que possui também a 

capacidade de alterá-la quando necessário. Não são opostos nos dizeres de Swain (1994), mas 

dimensões que formam o social, em um processo em que imaginário e real não se distinguem, 

senão pela arbitrariedade, sendo praticamente impossível perceber a linha divisória que os 

separa. 

A feitura do livro Bahia de Todos os Santos tem como base as narrativas  histórica, 

literária, mística, urbanística e cultural, que não passam de construções do imaginário que 

incidem sobre a linguagem, ou seja, em todos os discursos que compõem a realidade. A 

cidade é entendida como um espaço simbólico erguido por vários atores sociais (habitantes, 

artistas, empresários, arquitetos, governantes, publicitários, turistas, etc.), pois são diversos os 

olhares lançados sobre ela, tornando-a enigmática através de marcas ideológicas e imagéticas 

que a definem e criam seu imaginário. As reflexões de Pierre Bourdieu nos oferece uma chave 

do seu entendimento acerca do trato aos artefatos culturais que regem as sociedades: “[...] o 

poder simbólico é um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem 

gnosiológica, ou seja, que dá um sentido imediato de mundo”. (BOURDIEU, 2001, p.9). 

Vista a complexidade de conceber a cidade, os diversos dizeres se tornam a própria cidade. 

Assim, a sua imagem simbólica ganha uma dimensão plural criada pelas tramas do imaginário 

e do poder que a vão desenhando ideológica e politicamente. 

A ficcionalidade que se apresenta no guia se manifesta porque o livro não está 

somente no campo da verdade-realidade-objetiva. Nele há uma simbiose entre o mundo e as 

vertentes que o formam a partir do repertório imagético do criador que não se opõe à 

aproximação existente entre realidade, ficção e imaginário, pois este último e os textos 

ficcionais contribuem para a construção de aspectos da realidade, das sociedades e da vida 

humanas, produzindo um efeito, segundo Iser. 

    Marc Augé nos alerta sobre a invasão das imagens que acontece nas sociedades, pois 

elas são produzidas em larga escala, afetando a vida social, penetrando-a, contaminando-a, a 

ponto de nos fazer duvidar dela, da sua realidade e das categorias de identidade e alteridade 

(AUGÉ, 1998, p.3), pois o poder das imagens tem a capacidade de criar um mundo de ficção, 

que rege a vida dos indivíduos. A partir do pensamento do antropólogo, podemos inferir que o 

mundo é adensado pela visualidade, não permitindo, de tal modo, uma única representação. 
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O imaginário da cidade no contexto urbano moderno é o fio condutor para 

compreendermos a constituição da cidade de Salvador. O escritor Jorge Amado utiliza 

diversas estratégias imagéticas para compor sua Bahia aliando-a aos mistérios, à magia, à 

heroicização do povo à repetição do diferente como algo que está na realidade cotidiana. 

Sendo a cidade o lócus de produção de identidades simuladas, de estereótipos, de repetições 

mecânicas, até elas encontram lugar na obra de arte, que é simulacro, pretendendo ocupar o 

lugar original, a realidade. O conceito de simulacro desenvolvido pelo filósofo Gilles 

Deleuze, no ensaio “Platão e o Simulacro”, presente na obra A Lógica do Sentido (2009), é 

utilizado para tentar entender esse lugar, bem como seu povo e a religiosidade narrada.  

Salienta o guia amadiano: 

O importante da Bahia é o povo. De uma força vital sem medida, artista de 

nascença, senhor de gentileza, capaz de superar as piores condições de 

existência e seguir adiante, amando o riso e a festa, criador de civilização e 

de cultura, o povo baiano marca e atesta toda a obra da criação aqui 

realizada. (AMADO, 1977, p. 34). 

 

O povo soteropolitano reproduz na vida real essa ficção, esses discursos do que é ser 

baiano e reencena esse discurso imaginário na realidade, formando uma reduplicação, um 

simulacro. 

         O escritor clama por um povo do qual necessita, pois não há uma obra de arte que não 

apele para ele, conforme a perspectiva de Deleuze (1993) presente no ensaio “A Literatura e a 

Vida”, onde apresenta sua última figura de arte literária. O pensador da diferença explana 

acerca do trabalho do artista, da função da literatura e seu poder de inventar vidas possíveis, 

bem como a criação de um povo que ainda falta, uma vez que o escritor deveria falar a partir 

do que conhece dele, em sua intenção, propondo uma nova possibilidade de vida mais 

afirmativa:  

A saúde como literatura, como escrita, consiste em inventar um povo que 

falta. Compete à função fabuladora inventar um povo. [...] Fim último da 

literatura: pôr em evidência no delírio essa criação de uma saúde, ou essa 

invenção de um povo, isto é, uma possibilidade de vida. Escrever por esse 

povo que falta... (“por” significa “em intenção de” e não “em lugar de”). 

(DELEUZE, 1993, p.14-15 – grifos do autor). 

 

O papel de quem escreve é inventar um povo que falta e isso foi cumprido por Jorge 

Amado. É um devir de criar que dá sentido à vida, que flui da escrita, fazendo um mundo 

novo emergir. A literatura é, de tal modo, a arte que propõe a diferença através do trabalho 

artesanal do escritor, artista que utiliza a palavra, o signo da diferença, para velar e desvelar o 

mundo e a vida. O escritor baiano fala desse povo que ainda falta, dessa minoria, que é 

maioria, porém desprestigiada socialmente, alvo das desigualdades sociais, econômicas, 
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culturais, mas que está em um devir de resistência. De acordo com Deleuze e Guattari, o 

“artista ou o filósofo são bem incapazes de criar um povo, só podem invocá-lo com todas as 

suas forças” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p.142). 

 A criação literária para Deleuze precisa libertar o povo de toda a vontade de domínio, 

pois ela materializa condições de experiência real, de criação artística de uma vida, de um 

povo intemporal que falta. O escritor passa a ser um agente coletivo, cuja expressão visa 

trazer uma libertação aos desagregados.  Segundo a narrativa amadiana: 

Não há cidade como essa por mais que se procure nos caminhos do mundo. 

Nenhuma com as suas histórias, com o seu lirismo, seu pitoresco, sua funda 

poesia. No meio da espantosa miséria das classes pobres, mesmo aí nasce a 

flor da poesia porque a resistência do povo é além de toda a imaginação. 

Dele, desse povo baiano, vem o lírico mistério da cidade, mistério que 

completa a sua beleza (AMADO, 1945/77, p. 32/20).   

 

Amado cria um imaginário acerca do que é esse povo baiano, um povo heroico, que se 

diferencia de qualquer outro. A partir dessa passagem da obra em estudo, vemos que a Bahia 

de Jorge Amado tem muito de ficcional, é uma Bahia que se tornou real, assim como o povo 

inventado pelo escritor, um povo dotado de um devir revolucionário, como disse Deleuze 

“[...]bastardo, inferior, dominado, sempre em devir, sempre inacabado.” (DELEUZE, 1993, p. 

14). Essas imagens da obra adquirem uma dimensão lírica torcida pela linguagem, a fim de 

criar um povo que ainda falta, inventado por novas possibilidades de vida. Desse modo, não 

podemos perder de vista que, como ficcionista, escrevendo um guia turístico, o escritor utiliza 

a sua escrita subjetiva, que é literária, para criar outras e novas realidades. Ou seja, nesse 

momento ele refaz o mundo, incidindo sobre o leitor e conseguindo, com a sua estratégia 

literária e discursiva, uma consolidação desse real, um efeito de sentido. 

A cidade imaginária amadiana é recoberta por símbolos que ajudam a reconhecer a 

“Cidade da Bahia”. É através dessas metáforas, desses signos postos em evidência, além do 

reconhecimento histórico de alguns acontecimentos, que o escritor construiu uma imagem 

para a urbe. Esta se tornou um discurso dotado de valores afetivos, de enunciados 

performativos, uma vez que é capaz de falar em nome de um coletivo e para um coletivo, 

produzindo uma realidade, em meio a tantas outras.    

 A partir do momento em que essa construção é internalizada pelas pessoas como 

verdade, o escritor consegue, com tal estrutura, formar objetos, erguer uma cidade real e um 

povo que salta das páginas de seus livros e passam a habitar a mente dos habitantes da urbe, 

dos leitores/visitantes brasileiros e estrangeiros que a visitam, provocando uma fusão entre o 

real e o simulacro, entre a realidade, a ficção e o imaginário, descartando o modelo platônico 
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de mímesis degradado para a literatura.  Os simulacros não aceitam interiorizar a semelhança 

presente na ideia da essência platônica, pois questionam a própria realidade, classificando-a 

como fantasma, para então pensar a identidade, a diferença. 

 Dessa maneira, constatamos que a criação rompe com a representação e com o modelo 

referenciado, com a realidade provida de essência e aparência. Quando o artista produz, 

apreende um modo de existência até então imperceptível aos nossos sentidos e significados. 

Ela escapa às fórmulas porque não há mais centro com a subida dos simulacros, não há mais 

padrão referencial estabelecido, indicando graus de hierarquia; há, portanto, trocas e devires. 

Jorge Amado é o poeta que inventa um povo, uma Bahia original, multifacetada. A 

construção realizada chega mesmo a ser um simulacro que se reverte de original e cópia e 

substitui o modelo a ponto de as pessoas acreditarem na existência desse lugar, desses 

habitantes, descritos na narrativa e concebidos na realidade. Com sua proposta literária, traz 

outra noção de verdade e contesta a verdade absoluta, herdeira da filosofia platônica, uma vez 

que já não é possível sustentar e eleger uma opinião como a capaz de julgar e definir, 

distinguindo o verdadeiro do falso. 

Verás as igrejas grávidas de ouro. Dizem que são trezentas e sessenta e 

cinco. Talvez não sejam tantas, mas que importa? Onde estará mesmo a 

verdade quando ela se refere a esta cidade da Bahia? Nunca se sabe bem o 

que é verdade e o que é mentira nesta cidade. No seu mistério lírico e na sua 

trágica pobreza, a verdade e a lenda se confundem. (AMADO, 1945, p. 16). 

 

A realidade da “Cidade da Bahia” é entendida pelo escritor enquanto uma vivência 

cercada de fatos extraordinários ligados intrinsecamente a seu povo, uma vez que a trajetória 

diaspórica, formadora da cidade, permitiu o surgimento contínuo de identidades a partir de um 

fundo de diferença. Como descreve Deleuze, o simulacro “[...]é construído sobre uma 

disparidade, sobre uma diferença, ele interioriza uma dissimilitude” (DELEUZE, 2009, p. 

263).   

Nesse sentido, as ideias de Platão não contemplam tamanha diversidade cultural e 

histórica, pois não tolera os simulacros, a poesia, a literatura, a fantasia, os mistérios. Pois, 

para o filósofo, eles não passam de mistificadores que só distribuiriam ilusões. Pois o poder 

das imagens tem a capacidade de criar um mundo de ficção, que rege a vida dos indivíduos.  

A arte é a potência criativa mesma dos simulacros, uma vez que deixa explícita que a 

realidade é uma construção de linguagem dotada de caráter ficcional. O escritor enquanto 

poeta cria mundos possíveis, pondo em cheque a diferenciação do “real” e do “imaginário”, 

do “verdadeiro” e do “falso”, pois segundo Deleuze: “[...] o simulacro não é uma cópia 
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degradada, ele encerra uma potência positiva que nega tanto o original como a cópia, tanto o 

modelo como a reprodução”. (DELEUZE, 2009, p. 274). 

 Na visão deleuziana nada existe no seu estado “puro”, na sua “essência, pois tudo é 

simulacro, não existindo modelo e cópia, ou seja, realidade e ficção, verdadeiro e falso, certo 

e errado, uma vez que o simulacro instaura um “[...] condensado de coexistências, um 

simultâneo de acontecimentos” (DELEUZE, 2009, p. 268), cuja potência criadora escapa da 

forma logocêntrica de apreender o mundo.  

O guia traz a cultura da visualidade e vai tornando realidade as imagens da urbe, com 

as suas ruas, mistérios, poesia, povo, cultura e identidade que não passam de simulacro. O 

conceito de simulacro é utilizado para entender esse lugar, que é personagem e cenário das 

misérias, das desigualdades sociais, mas também de “eterna” beleza, de festa cotidiana, onde 

os sonhos, a poesia e os mistérios o adornam, segundo o narrador.  Neste sentido, a cidade é 

um simulacro, pois toda representação é um simulacro, uma potência. 

Os sofistas, diferentemente de Platão, se interrogavam quanto ao poder do simulacro 

de se despreocupar de sua condição de imitação, passando a buscar uma semelhança que não 

diferiria com o modelo. Essa suposta semelhança exterior com o modelo abriga uma 

diferença, que deveria conter somente neste, porém a reversão provoca a não submissão e o 

poder de subversão do simulacro, como também 

Paradoxos em excesso. Singularizar-se, pretender ser um igual ao modelo – é 

a imagem falsa que se excedeu em ser a mesma [...] Não poder fazer a 

diferença, quem é quem; a pérfida série do simulacro, todos originais... 

Insuportável? Caem as hierarquias platônicas (AGUIAR, 1992, p.30). 
 

 A reflexão dos sofistas em torno dos paradoxos envolvendo as cópias permite pensar 

que nas cópias perfeitas há imperfeição porque nunca poderão ser como o original, já nas más 

cópias há uma semelhança que pode levar a confundi-las com a perfeição original. Em 

resumo, no mundo concreto tudo são simulações e isso está tanto para o modelo e sua 

essencialidade quanto para as cópias degradadas, uma vez que “[...]não haverá maior 

realidade em um movimento real do que num artificial, pois todos se assemelham como 

composições artificiais, desfazendo-se a ideia de boa imagem...” (DELEUZE, 1993, p. 31). 

Nesse sentido, Deleuze vai dar atenção à potência do simulacro constituído pela dissimilitude, 

pela diferença e sua multiplicidade que relega a semelhança e a essência da identidade, pois o 

exterior não passa de simulação. 

              A “Cidade da Bahia” tão aclamada pelo escritor é um simulacro, na medida em que é 

utilizado o processo de subjetivação para construí-la. Isso tende à produção e à formulação de 

verdades, por estabelecer suas regras próprias, que levam a uma “[...] potência para produzir 
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um efeito”. (DELEUZE, 2009, p. 268). A linguagem escrita tem a dúbia característica de 

estabelecer uma disputa entre o que falso e verdadeiro diante de sua capacidade de transgredir 

regras, de reverter através do negar e do afirmar. 

 O mundo das ideias de Platão entra em conflito com o simulacro, visto como uma 

cópia degenerada das cópias aceitas pelo filósofo e distante do modelo. No entanto,  o 

simulacro firma-se numa não relação, uma imagem sem semelhança, rompendo com o 

modelo eleito de  acordo com Deleuze, já que “o simulacro é construído sobre uma 

disparidade ou diferença; ele interioriza uma dissimilitude” (DELEUZE, 2009, p. 263). Caso 

o simulacro tivesse um modelo, a partir da concepção deleuziana seria outro modelo que 

abrigaria uma dessemelhança autorizada. 

  Dessa maneira, as imagens provindas da pintura e da poesia, segundo Platão, no livro 

X, foram condenadas como “imitações” daquilo que já seriam cópias da essência, ou seja, 

cópias de cópias, que são as aparências sensíveis. Deleuze apresenta a diferenciação platônica 

sobre os dois tipos de imagens: as cópias dos modelos ideais seriam pretendentes bem 

fundados, as boas cópias; os simulacros estão na categoria de falsos pretendentes, as más 

cópias, que se constituem através de uma dissimilitude fundamental, pois “[...] o simulacro é 

construído sobre uma disparidade ou diferença; ele interioriza uma dissimilitude” 

(DELEUZE, 2009, p. 263). O autor ainda destaca que Platão divide as imagens em “cópias-

ícones” e em “simulacros-fantasmas” (DELEUZE, 2009) e que esse método platônico garante 

o triunfo das cópias sobre os simulacros.  

A concepção idealista de Platão considera a arte como cópia da realidade, copia da 

cópia, um simulacro, ou seja, reproduz o modelo do mundo ideal. Sendo assim, a cidade 

descrita no guia é um simulacro da cidade concreta, que é cópia de um modelo ideal.  

Bahia de Todos os Santos nasceu sob a égide da modernidade “[...] a potência do 

simulacro” (DELEUZE, 2009, p.270), conceito filosófico que permite pensar as metrópoles 

modernas. A diversidade de imagens da cidade desestrutura o modelo de representação 

legítimo definido por Platão. Nesse sentido, têm-se imagens-simulacro, que se constroem pela 

dessemelhança, essas que devem ser recalcadas, submersas, em função da emergência de uma 

verdadeira cópia, no pensamento do filósofo da República. (DELEUZE, 2009, p. 262).  A 

importância do simulacro diz respeito ao fato de ele deslocar questões, contestar, fazer 

emergir outras verdades, na tentativa de pluralizá-las, de potenciar outras possibilidades de 

ser.  

Nesse sentido, não podemos encapsular o guia nem como real nem fictício, mas 

procurar entendê-lo enquanto um simulacro de valor artístico, político e ideológico. Esse 



295 
 

conceito desenvolvido por Deleuze (2009) é utilizado uma tentativa de entender esse lugar, 

que é personagem e cenário das misérias, das desigualdades sociais, do choque identitário, 

mas também de “permanente” beleza, onde os sonhos, a poesia e os mistérios o adornam. 

Pensar a cidade como um simulacro, é, pois, considerar que toda representação é um 

simulacro, uma potência.  

            O texto de Jorge Amado desconstrói a percepção homogênea, essencialista da cultura 

baiana em algumas passagens da obra, ao demonstrar o preconceito, a condição de 

desigualdade social e religiosa vivenciada por grupos negros ao tentarem professar sua fé na 

festa do Senhor do Bonfim. As religiões africanas, desde o período escravocrata brasileiro, 

foram proibidas de serem cultuadas, pois eram vistas como formas de reunião para organizar 

rebeliões e fugas e como demoníacas pelos senhores brancos e sacerdotes cristãos.  No 

entanto, os africanos e seus descendentes utilizaram simulacros para enganar os brancos: 

cultuavam os deuses africanos quando estavam diante das imagens dos santos católicos 

ocultando, dessa maneira, as suas pertenças religiosas, para resistir culturalmente às 

imposições e que contribuíram, também, para a formação do sincretismo religioso. 

 As palavras do guia- narrador para descrever como era a festa do Bonfim em 1945 

permite perceber como era o imaginário da época e o contexto político registrado na obra, 

principalmente no que diz respeito à referência, em meio à inventividade e ao ludismo da 

festa, ao general soviético Timoschenko, responsável direto por algumas vitórias durante a 

invasão alemã na União Soviética e na Guerra Civil Russa.  Este militar articulava e lutava em 

várias frentes e, por isso, recebia de Stalin as missões mais difíceis, que o via como um 

grande líder a ponto de também torná-lo um membro do Comitê Central do Partido 

Comunista. A alusão do escritor Jorge Amado na passagem a seguir está intrinsicamente 

ligada a sua militância política e literária, ainda nos idos da década de 40, antes de ele se 

desvincular do Partido Comunista Brasileiro, de quando estava imerso na ideologia stalinista, 

posteriormente desiludido com o regime que havia descambado para o totalitarismo. 

A igreja do Bonfim, onde vão todos os turistas sem exceção, tem uma sala 

cheia de promessas. Há muitos anos que esse santo faz milagres espantosos. 

Salva náufragos, cura leprosos, tísicos e loucos, fecha ferida de bala e afasta 

no ultimo instante laminas de punhal assassino. [...] Nota-se que não é um 

santo muito popular entre o clero, já que o Arcebispado faz tudo que é 

possível para evitar os festejos com que o povo celebra a festa do Bonfim. 

Talvez porque seja êle tão do povo e democrático, tão sem preconeceitos 

religiosos, virando deus negro nas seitas africanas, virando general soviético 

nos gritos da multidão dentro da igreja quando seu nome era misturado e 

confundido com o de Timoschenko. (AMADO, 1945, p. 121). 
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Embora tenham acontecido associações sincréticas entre a religião católica – imposta 

pelo colonizador –, e o candomblé, religião de matriz africana, o sincretismo é um exemplo de 

simulacro subversivo utilizado pelos negros para resistir e manter sua religiosidade. 

 Se tomarmos a teoria de Platão, cuja base reside no mundo das ideias, mundo 

inteligível, o ser divino referenciado pelo povo católico é a origem de tudo, a essência. Os 

fieis brancos, por meio da aparência que remeteria à essência, seriam uma espécie de cópia 

semelhante, autorizada. O povo negro seria a cópia da cópia, a aparência desprovida de 

essência. De tal modo, as identidades marginalizadas negras são como um simulacro, uma 

presença que incomoda, pois nelas residem a diferença,  que passa a ter tanto valor quanto o  

modelo, pois o destituiu de lugar. Passam então a ser o modelo, já que trazem a proposta do 

diferente, de uma nova singularidade. Em palavras do narrador, para a edição de 1977, já 

desvinculada de uma militância política e literária deliberada: 

Para os negros o Senhor do Bonfim é Oxolufã, ou seja Oxalá-velho, Oxalá 

na sua maior dignidade. [...] A igreja do Bonfim possui uma sala cheia de 

ex-votos. Há muitos anos que esse santo faz milagres espantosos. [...] 

Oferendas ricas e oferendas pobres, grandes milagres e pequenos milagres: 

Nosso Senhor do Bonfim faz chover, contém as enchentes dos rios, protege 

as plantações e evita as epidemias. Note-se que não é um santo muito 

popular entre o clero já que o arcebispado faz tudo que é possível para evitar 

os festejos com que a população celebra a festa do Bonfim. Talvez porque 

seja ele tão do povo e democrático, tão sem preconceitos religiosos, virando 

deus negro nas seitas africanas, santo do samba, da capoeira. (AMADO, 

1977, p. 124). 

 

 Ao se referir ao entendimento do povo negro acerca de quem é Senhor do Bonfim e 

Oxalufã, o narrador leva em conta sua etnia e seu não abandono às práticas culturais e 

religiosas africanas. Ressalta ainda que os preconceitos não conseguiram levar esse grupo 

social a deixar de resistir às imposições religiosas, pois conseguiu resguardar, de alguma 

forma, sua identidade, potência que reivindica. O romancista expõe através dessa passagem 

que não há uma convivência racial, identitária e religiosa tão harmoniosa como ele desejaria, 

apresentando um pensamento crítico diferenciado diante dos acontecimentos narrados no 

guia.  

O simulacro burla a existência essencial, mas procura gerar uma impressão de 

semelhança em que o observa, a ponto de fazê-lo participar do seu jogo da diferença: 

O simulacro inclui em si o ponto de vista diferencial; o observador faz parte 

do próprio simulacro, que se transforma e se deforma com seu ponto de 

vista. Em suma, há no simulacro um devir-louco [...] um devir sempre outro, 

um devir subversivo das profundidades, hábil a esquivar o igual, o limite, o 

Mesmo, ou o Semelhante: sempre mais e menos ao mesmo tempo, mas 

nunca igual. (DELEUZE, 2009, p. 264). 
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Com o processo de padronização cultural, elege-se o que é viável, como se todos os 

sujeitos tivessem as mesmas experiências, daí o choque proveniente desse encapsulamento 

identitário que disfarça as disparidades culturais e o preconceito, que se operam no mesmo 

espaço social. Numa tentativa de homogeneizar as diferenças, o discurso hegemônico está a 

serviço de manter o distanciamento. Contudo, a população afrodescendente foge das regras 

estabelecidas pela cultura dominante. Segundo o guia amadiano: 

Uma portaria do arcebispo proíbe indefectivelmente a lavagem no interior da 

igreja. É sempre uma portaria zangada, sem poesia, sem pitoresco, rígida e 

sem graça. Ninguém liga. Certa baiana, de admiráveis dentes brancos no 

rosto negro, disse que o Senhor do Bonfim não aprova as tais portarias 

proibitivas. E a igreja é lavada toda, desde o altar-mor até as escadarias 

exteriores. A portaria que se dane, amém! (AMADO, 1977, p. 127).  

 

A noção de uma identidade baiana singular e autêntica é denunciada nessa passagem, a 

igualdade é apenas uma ilusão, somente a impressão é de semelhança, é possível observar as 

diferenças latentes nessas relações sociais e de poder. De acordo com Tomaz Tadeu da Silva 

(2007), as relações de identidade e diferença são ordenadas em torno de oposições binárias: 

branco/negro, masculino/feminino, etc, por isso problematizar os binarismos é questionar as 

relações de poder e sua distribuição desigual. O que demonstra também a impossibilidade de 

as culturas serem únicas, homogêneas, por isso as tensões que se estabelecem no convívio 

com a diferença provocando os conflitos que surgem em decorrência de formas culturais 

diversas conviverem no mesmo espaço, quando as minorias defendem sua identidade e cultura 

diante de um grupo dominante e opressor. O narrador chama a atenção para a dupla condição 

de marginalização nesse contexto: ser mulher e negra. Sendo assim, o livro traz elementos de 

formação da identidade cultural do negro baiano, tratando de temas e ritos referentes ao seu 

mundo. A seguir, desenho de Carlos Bastos para a Igreja de Nosso Senhor do Bonfim: 

Figura 51: Igreja de Nosso Senhor do Bonfim 

 
  Fonte: (AMADO,1977, p. 126). 
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A igreja é rodeada por coqueiros e por grades que estabelecem uma fronteira, uma 

demarcação dos espaços com a população de descendência negra-mestiça e suas práticas 

religiosas afro-brasileiras. Hoje somente as escadarias, no exterior, são lavadas pelos 

membros do Candomblé. Essa imagem torna-se uma cópia não autorizada, vistas as condições 

de negação da participação popular afrodescendente julgada como desviante da imagem que 

se quer para a festa no templo católico. Conforme Deleuze é “[...] sempre a seleção dos 

pretendentes, a exclusão do excêntrico e do divergente, em nome de uma finalidade superior, 

de uma realidade essencial ou mesmo de um sentido da história”. (DELEUZE, 2009, p. 265). 

 Amado traz desse cotidiano uma multiplicidade de elementos culturais que se fundem 

e se repelem, dando conformidade a uma vertente transcultural². As questões problematizadas 

nas narrativas verbal e visual são frutos dos desdobramentos que levaram esses sujeitos a 

transitarem nos entre-lugares  construídos ao longo do tempo, numa tentativa de inserção, pois 

a função mesma dos simulacros é causar uma desordem. Em palavras do guia: 

Vêm as filhas-de-santo dos diversos candomblés, com suas saias engomadas 

de muita roda, suas anáguas e seus turbantes, carregadas de flores. Sobre as 

cabeças, num equilíbrio quase milagroso, os cântaros, as bilhas, os potes e os 

moringues. Filhas-de-santo de todos os candomblés da cidade, da Goméia, 

do Bate-Folha, do Engenho Velho, do Gantois. Vestidas todas de branco, a 

cor de Oxalá, levam para o santo as coisas mais puras do mundo: a água e as 

flores, a alegria também. O canto das baianas, onde ressoam atabaques e 

agogôs, lembra os cantos de guerra dos caçadores negros nos desertos da 

África. Em fila, carregando galhos sagrados de pitangueiras, seguem-se os 

baleiros, os vendedores de queimados, doces e chocolates. Conduzem ramos 

de folhas, formam com as baianas a guarda de honra do Senhor do Bonfim.  

(AMADO, 1977, p. 126). 

 

Figura 52: As baianas na Lavagem do Bonfim 

 
  Fonte:  (AMADO, 1977, p. 125). 
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 A partir do momento em que esses sujeitos subjugados durante longo período da 

história reagem de forma incisiva, resistente, para que não anulem seus referenciais culturais e 

religiosos, a sua questão se torna então pública, ganha força, apesar da convivência opressora 

com os valores ocidentais. Tem-se assim um fluxo heterogêneo, dessemelhante, marcado pela 

ruptura de determinados modelos de conduta eleitos, instaurando uma identidade com a marca 

da diferença.  

A “Cidade da Bahia” descrita no guia é um espaço enunciativo contraditório, por estar 

relacionado mais com a forma como o imaginamos, do que com a vivência em si. A urbe 

passa então a ser um simulacro da cidade “real”, que é composta de interesses e divisões 

sociais e econômicas, fundada numa lógica de escamoteamento das diferenças, que se 

encontra em seu cerne.   

 A partir do momento em que esses sujeitos subjugados durante longo período da 

história reagem para que não anulem seus referenciais culturais e religiosos, a sua questão se 

torna então pública, ganha força, apesar da convivência opressora com os valores ocidentais. 

Tem-se assim um fluxo heterogêneo, dessemelhante, marcado pela ruptura de determinados 

modelos de conduta eleitos, instaurando uma identidade com a marca da diferença.  

O leitor deve perceber que o que está lendo é o simulacro da realidade, obtido porque 

os meios são diferentes daqueles que tomam como referência um modelo branco, católico, 

ocidental, de herança europeia, rompendo com esse grau de fidelidade e, logo, são vistos de 

forma negativa pelo poder religioso cristão.   

A procissão da lavagem sai da Igreja da Conceição da Praia. A multidão se 

aglomera em frente ao Elevador Lacerda e ao Mercado Modelo. Quem 

nunca viu esta procissão da lavagem do Bonfim não sabe os segredos da 

poesia. Talvez por um milagre a mais do Senhor do Bonfim, talvez porque 

não seja mesmo hábito chover no verão baiano, a verdade é que a manhã 

desta quinta-feira é sempre esplêndida de luz. No cais próximo os pequenos 

e líricos saveiros bordejam os grandes navios, cargueiros e transatlânticos. 

Há um ar de festa nas ruas comerciais e os rostos dos homens se abrem em 

sorrisos. Sim, porque quem não a viu, jamais poderá imaginar a 

surpreendente beleza desta procissão. Primeiro direi que há uma harmoniosa 

confusão de músicas e cânticos, onde cantos religiosos em estropiado latim 

se misturam aos cânticos em iurubá das macumbas. Mas, ah!existem devotos 

que vivem na boêmia e não sabem nem os cânticos ilustres da igreja nem as 

canções em honra de Oxolufã. Ainda assim são devotos do Senhor do 

Bonfim e desejam cantar para o santo, qualquer música em sua homenagem. 

E cantam então sambas e marchas, gemem as violas, as cuícas, os 

cavaquinhos. Mas é tudo em louvor do santo e nesta quinta-feira o pecado 

não existe nas ruas da Bahia. (AMADO, 1977, p. 125-126). 

 

A lógica do simulacro platônico é reduzir um sujeito a um lugar, é mantê-lo lá. 

Deleuze propõe fazer subir os simulacros, porque eles são construção e precisam fazer parte 
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da questão, causando uma desordem. O simulacro deleuziano é de potência, ele abala toda a 

ordem do sistema platônico dizendo que este não funciona. É um devir, pois desorganiza tudo 

e repensa a lógica das coisas, transgredindo regras, revertendo a ordem através da negação de 

uma única escolha que se firma no binarismo entre ou negar ou afirmar.  

 Amado traz desse cotidiano uma multiplicidade de elementos culturais que se fundem 

e se repelem, dando conformidade a uma vertente transcultural40. As questões 

problematizadas nas narrativas verbal e visual são frutos dos desdobramentos que levaram 

esses sujeitos a transitarem nos entre-lugares  construídos ao longo do tempo, numa tentativa 

de inserção, pois a função mesma dos simulacros é causar uma desordem.  

O hibridismo identitário que deu lastro à formação da América Latina favoreceu a 

fluência de variadas referências culturais e identitárias. Então a simbiose entre a realidade e a 

magia, a mística, que é também concebida como algo real por Amado, não seja considerada 

simplesmente como uma distorção da realidade, ou fruto de ideias abstratas, irracionais, pois 

as culturas desenvolvidas na cidade de Salvador são marcadas por essas influências 

identitárias dos diversos povos que a constituem e, logo, marcadas pelo rastro da diferença. 

Amado fala sobre a gente baiana composta pelos povos africanos e afrodescendentes, a raça 

invocada “[...] não é a que se pretende pura, mas uma raça oprimida, bastarda, inferior, 

anárquica, nômade, irremediavelmente menor” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p.141), que 

não se limita a cor da pele, mas sim às potências, aos afetos e aos devires, em prol da 

diferença, de um povo que permita uma imagem do pensamento que esteja além das intenções 

da representação, que aja através da diferença. Segundo o guia-narrador: 

A sociedade São Jorge do Engelho Velho (Axé Yá Nassô) é situada na 

Avenida Vasco da Gama. Trata-se do mais antigo candomblé de Salvador, 

há quem lhe atribua cerca de 350 anos de existência, vindos mesmo dos 

princípios da escravidão, tendo funcionado, durante certo tempo, escondido 

embaixo da terra, num terreiro subterrâneo pelo qual se entrava por um 

buraco numa árvore. Verdade ou lenda? Não sei, a história é bela, fico com 

ela sem querer aprofundar sua origem. Isso é trabalho para pesquisador, eu 

prefiro mesmo acreditar que assim foi. A mãe-de-santo chama-se Oké e 

substitui a veneranda Tia Massi, falecida aos 103 anos de idade. (AMADO, 

1977, p. 169 – grifo nosso). 

 

                                                           
40 Transculturação (transculturación) é um termo criado pelo antropólogo Fernando Ortiz na década de 40 e 

difundido pelo uruguaio Ángel Rama: “Entendemos que el vocabulo transculturaión expresa mejor las diferentes  

fases del proceso transitivo de uma cultura a outra, porque este no consiste solamente em adquirir una cultura, 

que es lo que en rigor indica la voz anglo-american aculturación, sino que el proceso implica también 

neceariamente  la perdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial 

desculturación, y además, significa la conseguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran 

denominarse neoculturación” (ORTIZ, Fernando. Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Caracas: 

Biblioteca Ayacucho, 1978, p. 86. Veja tb. RAMA, Ángel. Transculturación y género narrativo. In: RAMA, 

Ángel. La ciudad letrada. 3. ed. México: Siglo XXI, 1987, p. 32-56 



301 
 

 A inclusão cultural e o reconhecimento da contribuição de vozes que compõem o 

ethos expressivo, tantas vezes cerceado, aciona o trânsito que desloca um único lugar de 

verdade. Os referenciais de matriz africana expressos levam a perceber como é diversa a 

identidade da população citadina, revelando faces antes silenciadas pelos preconceitos, pelas 

conveniências impostas por determinados agentes colonizadores que recusaram outras 

realidades, por não aceitarem a cultura e a religiosidade do sujeito-outro, que as teve que 

esconder para que assim sobrevivessem.  

A narrativa extrapola o realismo convencional quando alia o mistério inerente à 

cultura afro-brasileira à realidade, ao falar sobre a cidade, incitando então a curiosidade do 

leitor, dando margem para um questionamento da história eleita e do próprio espaço urbano, 

quando traz para a narrativa o terreiro de candomblé mais antigo da cidade, durante muito 

tempo oculto, contestando, por sua vez, determinados lugares hegemônicos, revelando uma 

face híbrida da cidade e das crenças de seus habitantes. 

 Pensar a diferença a partir do simulacro enquanto fruto de uma disparidade, é premissa 

indispensável à construção de um sentido para ele, no intuito de elevá-lo de cópia degradada à 

condição de cópia criativa, multifacetada, detentora das diversas noções de verdade advindas 

dos modelos representacionais da arte. 

 

4.4 PARA NÃO ESQUECER: MEMÓRIA E ARQUIVO 

 

Explorar a ideia de arquivo na narrativa Bahia de Todos os Santos: guia de ruas e 

mistérios e especificamente tratar do episódio referente à Revolta dos Malês, é procurar fazer 

algumas aproximações entre a potência de memória e a arquivística presente na obra em 

estudo. As considerações do filósofo franco-argeliano Jacques Derrida (2001) sobre “mal de 

arquivo” serão pertinentes e o universo argumentativo da Desconstrução serão pertinentes, 

bem como os conceitos propostos por Michel Foucault (2004b) e Beatriz Sarlo (1997) para 

essa discussão, tendo em vista que a narrativa acerca dos malês no guia aparece de forma 

ampliada na edição de 77, diferentemente da edição de 45, justamente pelo fato de se mostrar 

uma Bahia negra nos anos 70, com sua história, memória e povo esquecido que contribuíram 

para a formação da histórico-cultural e identitária da cidade. 

 A ideia de arquivo defendida por Derrida em sua célebre conferência Mal de Arquivo: 

uma impressão freudiana acontecida em Londres, em 1994, foi tecida a partir das 

considerações psicanalíticas de Freud e versa sobre a finalidade de um arquivo ser então lócus 

da história, da memória e do passado. Para o psiquiatra, as repressões, censuras, apagamentos 
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e negações seriam pensadas por meio do conceito de pulsão de morte, responsável pelas 

revisões convenientes, dissimulações e ocultamentos que envolvem a memória e a história, a 

fim de destruir um arquivo através de relações de poder.  

A noção de arquivo tem sua origem na palavra grega arkheîon e significa uma casa 

onde os arcontes (magistrados superiores) armazenavam os documentos oficiais. Os arcontes 

tinham poder político sob o arquivo, além de dispor das informações, organizando-as a sua 

maneira, o que levava a consequências políticas. 

Derrida opera uma releitura do arquivo freudiano para desconstruí-lo. De tal modo, no 

mal de arquivo criado para tal fim reside a autoridade (patri)árquica, a pulsão de morte, a 

destruição e exclusão responsáveis pelos apagamentos e silenciamentos de documentos que 

comprometem a homogeneidade (DERRIDA, 2001, p. 109). 

 O escritor Jorge Amado procurou trazer, no guia turístico literalizado Bahia de Todos 

os Santos, a importância memorialística e política de algumas figuras populares que fazem 

parte da história política e social da cidade de Salvador, justamente por essas serem vozes 

desprestigiadas na história da sociedade baiana.  

 Nesse sentido, a noção de arquivo de Derrida servirá para pensar que a memória 

histórica passa constantemente por estágios de repressão e manutenção, dando-se  de forma 

consciente. O mal de arquivo teria então relação com o apagamento da memória e, 

consequentemente, atingiria fatores políticos e sociais.  O seu intuito é desconstruir as 

questões filosóficas, literárias, políticas, bem como o sistema dominante, promotor da 

negação da existência do “outro”, através de pares binários herdeiros dos fundamentos da 

metafísica ocidental, que favorecem o primeiro elemento e exclui o segundo: homem/mulher; 

rico/pobre; natureza/cultura; forma/sentido; branco/negro, etc.  

 Tomando essa perspectiva de entendimento, nos dirigiremos à narrativa amadiana que 

se propõe a relatar um importante acontecimento histórico acerca da “Cidade da Bahia”. Esta 

foi palco para a mobilização de escravos de origem islâmica que deflagrou oposição acirrada 

contra três práticas comuns herdadas do sistema colonial português: a escravidão, o desmando 

político e a intolerância religiosa.  Partindo da perspectiva da Desconstrução, atingindo a 

potência de um simulacro e na busca por uma coerência histórica através do conceito de 

arquivo, percebemos que a narrativa do guia relata um episódio referente a uma das revoltas 

que precedeu a luta em prol da Abolição da Escravatura e da Independência do Brasil: a 

Revolta dos Malês.  

 De suma importância para a história do país, porém até hoje não reconhecida de forma 

notória, o grande levante organizado pelo povo negro de descendência muçulmana vivente na 
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Bahia, resultou em combates que provocaram divisões no interior da cidade. O autor-

narrador-personagem procurou demonstrar a importância memorialística de algumas figuras 

que construíram a história da cidade, mas que são vozes desprestigiadas na sociedade baiana. 

O fragmento a seguir versa sobre os rastros históricos, muitas vezes silenciados e esquecidos, 

acerca da Revolta dos Malês e de seu líder:  

Dos personagens históricos brasileiros, o meu preferido. O mais esquecido 

de todos, enterrado em cova funda pelos senhores de escravos, de lá ainda 

não foi retirado para as páginas da história, nem da que se escreve com H 

maiúsculo e em geral se ocupa apenas das personalidades oficialmente 

consentidas e consagradas, nem mesmo daquela outra história mais 

verdadeira, feita à margem da aprovação das classes dominantes [...]. Do 

alufá Licutã quem conhece o nome, os feitos, o saber, o gesto, a face do 

homem?  

[...] 

Comandou a revolta dos negros escravos durante quatro dias e a cidade da 

Bahia o teve como seu governante quando a nação malê acendeu a aurora da 

liberdade, rompendo com as grilhetas, e empenhou as armas, proclamando a 

igualdade dos homens. Não sei de história de luta mais bela do que essa do 

povo malê, nem de revolta reprimida com tamanha violência. [...]. 

Maldito, o alufá Licutã espera que venha proclamar na praça pública, em 

meio ao povo, sua força, sua medida, sua presença de herói. Herói não 

somente da nação malê, herói do povo brasileiro, herói da liberdade ainda 

hoje em luta contra a escravidão. (AMADO, 1977, p. 27-28). 

 

              Ele propõe outra forma diferencial de tratar a História, a escrita com H maiúsculo, a 

da presença, e apresenta uma narrativa descentrada, movida pelos cruzamentos de histórias 

individuais e coletivas. A oposição envolvendo as ações desenvolvidas pelo par dicotômico 

branco (autoridades governamentais portuguesas) e negro (povo malê) é um dos pontos de 

nossa análise, justamente pela violenta relação entre colono e escravo demarcadora da revolta 

lembrada na obra do escritor baiano. As ideias defendidas por Derrida em Mal de Arquivo 

(2001) permitem perceber a necessidade de se inverter essas hierarquias metafísicas presentes 

no trecho acima, pois,  

Fazer justiça a essa necessidade significa reconhecer que, em uma oposição 

filosófica clássica, nós não estamos lidando com uma coexistência pacífica 

de um face a face, mas com uma hierarquia violenta. Um dos dois termos 

comanda (axiologicamente, logicamente etc.), ocupa o lugar mais alto. 

Desconstruir a oposição significa, primeiramente, em um momento dado, 

inverter a hierarquia (DERRIDA, 2001, p.48).  

 

 A contestação de Derrida a esta premissa do pensamento ocidental, de raiz 

logocêntrica, aponta para as estruturas hierarquizantes que o filósofo quer desconstruir, bem 

como o processo de arquivamento estanque, fechado enquanto representante da metafísica da 

presença. Entendemos que ao herói negro popular faltam condições representativas 

essencialistas, por isso está fora da história oficial, pois ele foge de um modelo branco aceito, 
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pois é o elemento excluído da metafísica ocidental, “[...] O mais esquecido de todos, enterrado 

em cova funda pelos senhores de escravos, de lá ainda não foi retirado para as páginas da 

história, [...] e em geral se ocupa apenas das personalidades consentidas [...]”. (AMADO, 

1977, p. 27-28).  

 Jorge Amado recobra o resgate dessas memórias históricas coletivas de um passado 

para as páginas da grande História, aquela conhecida e reconhecida por todos. O seu intuito é 

retirar esses acontecimentos dos muros do silêncio, da violência cometida não só contra os 

participantes do ato revolucionário em si, mas também a destruição proporcionada pela pulsão 

de morte que se manifesta antes mesmo desse evento tornar-se arquivo, vista a ausência de 

registros documentais que não asseguraram o recontar desse feito heroico, uma vez que, para 

compor um arquivo, é necessário alguém que o autorize, que o valide, vejamos: “[...] Do alufá 

Licutã quem conhece o nome, os feitos, o saber, o gesto, a face do homem?” (AMADO, 1977, 

p. 27-28). Essa falta de registros sobre o movimento contestatório e o apagamento da imagem 

do militante malê aponta para a violência histórica sofrida por ele e por todo o seu povo.  

 Tomando como parâmetro o diferencial presente na potência do simulacro deleuziano, 

que estabelece sua natureza independente das características da representação, entendemos 

que, ao herói negro popular, faltam condições representativas essencialistas, por isso está fora 

da história oficial, pois ele é um simulacro, ele foge de um modelo branco aceito. 

 Assim, a narrativa que não se enquadra na categoria nem de real nem de fictícia, 

exprime o diferencial e a sua natureza problemática, sem representação, mas com consistência 

objetiva e autonomia subjetiva. É o próprio jogo da diferença que não se media pela 

representação, pela filtração de uma verdade, ainda mais que a pretensão à legitimidade 

advém de uma obra de arte, apesar de Platão creditá-la à condição de vendedora de ilusões. 

Contudo, é entendida como uma forma diferente de experiência de realidade para Deleuze. 

 O simulacro burla a existência essencial, mas procura gerar uma impressão de 

semelhança em que o observa, a ponto de fazê-lo participar do seu jogo da diferença: 

O simulacro inclui em si o ponto de vista diferencial; o observador faz parte 

do próprio simulacro, que se transforma e se deforma com seu ponto de 

vista. Em suma, há no simulacro um devir-louco [...] um devir sempre outro, 

um devir subversivo das profundidades, hábil a esquivar o igual, o limite, o 

Mesmo, ou o Semelhante: sempre mais e menos ao mesmo tempo, mas 

nunca igual. (DELEUZE, 2009, p. 264). 

 Esse simulacro malê emerge da profundidade, onde estava recalcado, para provocar o 

observador, aqui entendido como o leitor, para tirá-lo da sua zona de conforto, fazendo-o 

pensar acerca das imposições e dos limites enunciativos demarcados pela história.  Há uma 
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contestação do fundamento histórico oficial que impede, por exemplo, que a verdade mude de 

lugar. A narração de episódios relacionados à Revolta dos Malês promove a revitalização de 

sua potência política de resistência e liberdade. 

Deleuze (2009) faz considerações acerca do pensamento de Platão, que concebe os 

simulacros como erros, como cópias mal fundadas da mimese, aqui considerada como a 

história oficial, uma vez que é uma narrativa da nação, autorizada como tradução da realidade. 

A reversão do simulacro, idealizada pelo filósofo francês, serve para pensar e exigir que a 

história tradicional contestada no guia, não seja mais o modelo eleito, pois é apenas uma 

verdade dentre tantas outras, por isso o conceito de simulacro será utilizado para recobrar o 

estatuto de diferença e apontar a fragmentação da identidade. 

O escritor Jorge Amado aciona politicamente, assim entendemos, a força simbólica de 

um simulacro deleuziano (2009), pois questiona a história oficial por deixar à margem a 

trajetória do povo malê na luta por sua liberdade social, religiosa e identitária. Sendo assim, a 

narrativa propõe repensar os antigos dizeres sobre esse grupo indesejado, banido pelos do 

centro, a fim de alcançar outra potência por meio do texto literário, uma vez que é oriundo do 

entre-lugar da história. 

 Nesse sentido, Derrida recobra que se desconstruam os discursos para mostrar suas 

ambiguidades e as contradições que norteiam o pensamento metafísico ocidental e os seus 

conceitos canônicos, que tendem a recalcar o segundo elemento da dicotomia. O 

posicionamento crítico do filósofo em Escritura e Diferença (2002) questiona as vozes de 

mando da sociedade ocidental, ao contestar a noção de verdade e de centro que percebemos 

ser o cerne da história eleita 

[...] não era um lugar fixo mas uma função, uma espécie de não-lugar no 

qual se faziam indefinidamente substituições de signos. Foi então o 

momento em que a linguagem invadiu o campo problemático universal; foi 

então o momento em que, na ausência de centro ou de origem, tudo se torna 

discurso – com a condição de nos entendermos sobre essa palavra – isto é, 

sistema no qual o significado central, originário ou transcendental, nunca 

está absolutamente presente fora de um sistema de diferenças. (DERRIDA, 

2002, p.232). 

 

  Com base nesse pensamento, Derrida desloca os domínios e traz as margens à cena da 

questão, uma vez que elas são a própria différance, operador que designa o distinto, o não-

idêntico, desestabilizando o centro em detrimento das diferenças, dos grupos minoritários. O 

herói popular malê invisível, não reverenciado pela sociedade, muito menos pela história 

oficial, aparece na narrativa como forma de trazer à memória essa contestação, essa busca por 

liberdade e justiça, ainda em curso, uma vez que o preconceito ainda impera. A narrativa vai 
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de encontro ao discurso opressor produzido pela elite de descendência eurocêntrica, sempre 

creditado como verdadeiro.  

 Derrida elabora a noção “mal de arquivo” para discorrer a respeito da preservação da 

memória e da história, as quais estão emaranhadas em jogos de poder que elegem o que 

permanece ou não no arquivo, pois a pulsão de morte quer exterminá-lo. Derrida assim a 

define: “[...] não é um princípio. Ela ameaça de fato todo o principado, todo primado 

arcôntico, todo desejo de arquivo. É a isto que mais tarde chamaremos de mal de arquivo.” 

(DERRIDA, 2001, p. 23). Se o arquivo encontra-se reprimido, logo ele não terá espaço na 

memória, levando a consequências psíquicas (memória individual), ou social e política 

(memória histórica). Em relação ao evento malê, temos apenas o “desejo de arquivo”, pois a 

memória é um instrumento de poder, de domínio, que pode paralisar ações, logo são postos 

nela somente os dados que interessam a alguém, a um grupo dominante – neste caso, para a 

referida época do acontecimento histórico – trata-se da hegemonia branca, de descendência 

ocidental, dos narradores da história oficial.  

O poder institucional detém o arquivo, pois seleciona as informações e as dispõe de 

forma conveniente, organizando uma história a partir de seus interesses, o que implica 

consequências políticas. Isso ocorre na historiografia em geral, já que a política oficial 

privilegia a repressão, possibilitando o mal de arquivo, o esquecimento provocado e, 

consequentemente, o apagamento da memória. Nesse sentido, o escritor brasileiro cobra que 

os submersos da história tenham não só lugar nos arquivos, mas que sejam uma memória 

viva, pois o líder malê deve ser proclamado em “[...] praça pública, em meio ao povo, sua 

força, sua medida, sua presença de herói. Herói não somente da nação malê, herói do povo 

brasileiro [...]” (AMADO, 1977, p. 27-28). As ideias do filósofo dialogam, de certa forma, 

com essa passagem amadiana inconformada com o silenciamento do passado, pois para 

Derrida o arquivo se articularia com o presente e o futuro, estando o passado referido nesses 

tempos.  

As narrativas históricas se erguem através das relações de poder que selecionam, 

excluem e combatem fatos e personagens históricos que fogem ao controle das vozes de 

mando que regem uma sociedade. Tomando como parâmetro os estudos de Foucault em 

Arqueologia do Saber (2008), o poder é formado por jogos de força que negociam a todo o 

momento através de estratégias, sendo a memória uma delas, já que é construída e se liga a 

formas de hierarquia e subordinação. Essas relações de poder podem ser pensadas de duas 

formas: a primeira se atém à seleção da memória de quem ou do que deve ser poupado do 

esquecimento; em segundo trata-se dos sujeitos envolvidos no processo de criação dessa 
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memória. Essas considerações de Foucault servem para pensar que eleger uma determinada 

verdade como absoluta é incorrer num erro metafísico, uma vez que para a construção da 

memória é empreendido um movimento de repressão desta e de sentido também 

(FOUCAULT, 2008). 

 O movimento da desconstrução burla a existência, a verdade essencialista, os signos 

do discurso oficial da História etnocêntrica, suscitando a verificação dos seus significados, 

propondo um descentramento de suas estruturas de poder. De tal modo, os malês promoveram 

um abalo do centro a favor das diferenças, eles representavam a linguagem, o domínio 

intelectual e da escrita, eram a força da différance, fugiam às regras impostas. Além disso, 

representam um dos elementos da dicotomia que sofria exclusão, justamente por serem alvo 

das marcas da presença do poder.  

Outra reflexão importante de Derrida em Mal de Arquivo (2001) dialoga com as ideias 

de Foucault, pois para ele o poder tem o domínio dos arquivos, da memória e organiza a 

história. Logo, estabelece a “história oficial” por onde circulam os acontecimentos, que 

atendem a interesses específicos, eliminando tudo o que incomoda através do controle político 

da memória, conforme Derrida: “[...] A democratização efetiva se mede sempre por este 

critério essencial: a participação e o acesso ao arquivo, à sua constituição e à sua 

interpretação.” (DERRIDA, 2001, p. 16). Esse acesso, constituição e interpretação do arquivo 

é, em outras palavras, o movimento de desvelar, de desconstruir essa construção histórica 

oficial, fazendo uma leitura crítica dessas  formas de repressão, de significações prontas e 

memórias inventadas, encerradas em si mesmas, reinterpretando-as. Em se tratando de 

documentos que nem compõem o arquivo, podemos dizer que recortes, eleições e seleções são 

realizados, pois para fazer parte dele é necessário atender a determinados requisitos que estão 

diretamente ligados às relações de poder que regem uma sociedade e que negociam a 

produção e os sentidos das coisas através da manipulação da linguagem e dos arquivos.  

Nesse sentido, a Literatura serve como suplemento ao arquivo, uma vez que é um 

documento dotado de valor simbólico. A obra amadiana abriu espaço e recontou a história 

desse grupo minoritário, burlando o dispositivo de exclusão das narrativas históricas 

tradicionalmente autoritárias, assim como outras formas de discurso.  

 O escritor aciona politicamente, assim entendemos, a força da desconstrução, pois 

questiona a história oficial por deixar à margem a trajetória do povo malê na luta por sua 

liberdade social, religiosa e identitária. Sendo assim, a narrativa propõe repensar os antigos 

dizeres sobre esse grupo indesejado, banido pelos do centro, pela voz de mando, uma vez que 

é oriundo do entre-lugar da história, a fim de alcançar outra potência por meio do texto que 



308 
 

transita entre a realidade e a ficção. O centro, enquanto elemento externo à estrutura, não 

participa do jogo da diferença e não promove a dinamicidade no interior da estrutura. Em 

palavras do guia-escritor: 

A repressão foi tamanha, tão desmedida, que ainda hoje a palavra malê 

continua como que maldita; ainda hoje a ascendência malê é escondida, 

silenciada, quando já as razões do medo foram esquecidas.  

[...] 

Da revolta e do seu chefe pouco se sabe. Pedro Calmon tratou do assunto 

numa novela que parece haver se tornado, ela também, vítima do diktat dos 

escravagistas pois, sendo dos primeiros livros de mestre Pedrinho, não tenho 

notícias de que  haja sido reeditado. No mais, o silêncio. É o caso de se 

perguntar onde estão os jovens historiadores  baianos, alguns de tanta 

qualidade e coragem intelectual, que não pesquisam a revolta dos malês, não 

levantam a figura magnífica do chefe? (AMADO, 1977, p. 29). 

 

 Os malês se tornaram uma constante ameaça à supremacia da escravidão urbana, tanto 

que  conseguiram desarticular o domínio militar da cidade de 25 a 27 de janeiro de 1835. Os 

revoltosos foram contidos ante as denúncias que impediram a concretização do projeto malê, 

tendo como resultado a prisão, em alguns casos, e a morte dos líderes do movimento e de seus 

integrantes.  Os malês tinham como objetivos manter a sua cultura tão perseguida na 

sociedade baiana, romper com a subserviência social e econômica e combater o racismo, a 

intolerância religiosa e o controle intelectual. Eles dominavam a leitura, a escrita e 

costumavam repassar estes conhecimentos, além da prática religiosa muçulmana, a outros 

negros. Por tais méritos não eram bem vistos pelos senhores de escravos, eram diferentes, 

indesejados, eram a différance derridiana. 

 O escritor de Bahia de Todos os Santos reconta esse acontecimento para que ele seja 

narrado por outras formas de saber, pois precisa ser lembrado através do exercício da 

memória. O historiador baiano João José Reis reconhece a importância desse episódio e o traz 

para seu universo enunciativo, arquivando-o, pois este foi alvo da falência histórica, 

organizada premeditadamente por determinados setores da sociedade baiana/brasileira. 

Segundo o pesquisador: 

Durante o interrogatório a 11 de fevereiro de 1835, Licutan recusou revelar o 

nome de qualquer colaborador ou discípulo seu. Negou até que ele próprio 

fosse muçulmano, apesar de toda prova ao contrário. Ao mesmo tempo 

manteve diante de si próprio, dos outros africanos que aguardavam para 

depor e dos interrogadores a dignidade e identidade malê. Disse ao juiz 

chamar-se Bilal, ao que a autoridade retrucou furiosa saber que seu nome 

africano era na verdade Licutan. O escravo retorquiu insolente: “Era verdade 

chamar-se ‘Licutan’ mas elle podia tomar o nome que quisesse”. O juiz, por 

ignorância, perdeu o detalhe de que Bilal é um nome islâmico muito comum 

e, no caso do réu, um nome carregado de singular sentido simbólico. Na 

tradição muçulmana Bilal é o nome islâmico do auxiliar (muezzin) negro do 

profeta Maomé e na África Ocidental bilal tornou-se a própria designação do 



309 
 

cargo de muezzin (literalmente o assistente que “puxa” os fiéis na reza). A 

revolta continuava viva no coração de Licutan, ou Bilal, apesar do insucesso 

no campo de batalha. (REIS, 1986, p. 161, grifos do autor). 

 

 A vitória contra os africanos, em 1835, foi conseguida por meio do forte aparato do 

branco, das denúncias aos revoltosos e de uma falta de unidade, de parceria com descendentes 

de africanos de religiões e etnias diferentes. Essa revolta antiportuguesa causou um clima de 

constante insegurança entre senhor e escravo, e não pôs fim à resistência dos que foram 

escravizados na Bahia. A pena recebida pelo Licutã não seria menos severa, dada à proporção 

de sua contestação, tendo que vivenciar uma tortura indignante, repleta de açoites e castigos: 

As vítimas eram despidas, amarradas e açoitadas nas costas e nádegas. Dois 

locais foram escolhidos para isso: o Campo da Pólvora de novo e o quartel 

de Água de Meninos, mesmo lugar onde foi travada a última batalha do 

levante. Houve momentos em que as autoridades temeram que os açoites 

viessem a perturbar a paz da cidade. A sentença de 1.000 açoites do mestre 

malê Licutan seria executada num local “público contanto que não seja nas 

ruas da cidade”. (REIS, 1986, p. 270- grifos do autor). 

 

  A partir do momento em que esses sujeitos subjugados, durante longo período da 

história, reagem de forma incisiva, resistente, para que não anulem seus referenciais culturais 

e religiosos, a sua questão se torna então pública, ganha força, apesar da convivência 

opressora com os valores hegemônicos da história ocidental. Tem-se assim um fluxo 

heterogêneo, dessemelhante, marcado pela ruptura de determinados modelos de conduta 

eleitos, instaurando uma identidade com a marca da diferença.  

 De tal modo, Bahia de Todos os Santos se adéqua à proposta literária de “[...] recobrar 

a fala subalterna, recuperando a voz dos silenciados, lançando mão da reconstituição da 

História como base de um discurso denunciado, dirigido contra outro, hegemônico e 

diametralmente oposto” (AUGEL, 1995, p. 9), propondo uma reescritura desses relatos 

pretéritos sobre o país, no próprio interior do guia, da ficção, das narrativas de forma mais 

ampla, ao trazer esses acontecimentos e heróis populares marginalizados e esquecidos nos 

porões da história oficial. Reconstrói assim uma história que se ergue à margem da aprovação 

das classes dominantes. 

Esse movimento de margem emerge da profundidade onde estava recalcado para 

provocar o observador, aqui entendido como o leitor, para tirá-lo da sua zona de conforto, 

fazendo-o pensar acerca das imposições e dos limites enunciativos demarcados pela história.  

Há uma contestação do fundamento histórico oficial que impede, por exemplo, que a verdade 

mude de lugar. A narração de episódios relacionados à Revolta dos Malês promove a 

revitalização de sua potência política de resistência e liberdade.  
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O escritor Jorge Amado requisita uma revisão histórica, persegue-a e a reescreve no 

campo da literatura. Questiona o centro enquanto elemento interno que não permite a 

mobilidade dos diversos elementos presentes na estrutura, justamente por ser uma entidade 

historicamente metafisica, que não se liga ao todo, pois possui valor e verdade absolutos.   

Contudo, o guia Bahia de Todos os Santos não quer ser um repositório de palavras 

mortas, uma vez que ele tem um devir a cumprir, um dizer a leitores do passado, presente e 

futuro, que passarão a conhecer tal fato histórico nele registrado, dando-lhe sentido, 

independente do tempo. Com isso, a obra torna-se o lugar da différance, da diferença, do 

diferimento, que permite à memória da literatura problematizar questões históricas, políticas e 

culturais, uma vez que se caracteriza por sua capacidade de construir a memória de um povo, 

visando reatualizá-la para que ela não venha a ser um arquivo morto.  

 O escritor não pede que o evento malê se torne uma memória fixa, cristalizada, 

significando uma referência a uma temporalidade passada, mas, assim entendemos,  

parafraseando Foucault (2004b, p. 139), que o discurso malê seja arrancado do passado, da 

sua inércia e que reencontre algo de sua vivacidade perdida.   

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a riqueza e a relevância da produção literária do escritor baiano Jorge 

Amado, com o intuito de continuar contribuindo com os estudos acadêmicos que a 

contemplam, esta tese de doutoramento intitulada A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DA 

BAHIA TURÍSTICA EM BAHIA DE TODOS OS SANTOS: GUIA DE RUAS E 

MISTÉRIOS, DE JORGE AMADO teve como foco principal investigar como o livro Bahia 

de Todos os Santos contribuiu para a construção de uma imagem para a Bahia, a partir das 

suas principais edições, a primeira de 1945, ilustrada por Manuel Martins, e a edição de 1977, 

atualizada em seu texto verbal e ilustrada por Carlos Bastos. 

Partimos do pressuposto de que o escritor sempre idealizou uma imagem para a capital 

baiana, utilizando seus elementos ficcionais, com a conjugação da paisagem natural e humana 

com os elementos religiosos e histórico-culturais que a constituem, permitindo, portanto, 

investigações que entendam por que a imagem dessa cidade sempre foi uma preocupação para 

as elites econômicas, intelectuais, para os artistas, escritores, políticos e empresários. 

Pensando no recorte temático para a pesquisa, buscamos responder às seguintes questões: De 

que modo o diálogo entre a palavra e a imagem ajudaram na construção da imagem turística 

da Bahia no guia Bahia de Todos os Santos? Como os contextos históricos de 1945 e 1977 

influenciaram na defesa e na construção de uma imagem específica para a Bahia? Como cada 
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ilustrador fez essa leitura da Bahia criada por Jorge Amado? O que é apresentado nas 

representações ora real, ora ficcional e imagética do livro leva à manutenção do discurso 

criado sobre a Bahia em representações contemporâneas?  

O estudo desenvolvido foi dividido em 4 capítulos com seções que empreendem uma 

interpretação histórica dos acontecimentos, primeiramente. Em seguida, analisamos o 

discurso presente nas materialidades verbal e visual do guia amadiano, em suas duas edições, 

bem como procuramos fazer um paralelo com algumas propagandas, a fim de perceber como 

o discurso amadiano se reproduz em representações do presente. Fomos conduzidos, pela 

própria proposta contemporânea do guia de 77, a tecer algumas provocações que foram 

auxiliadas pelas reflexões de Derrida e Deleuze, para pensar outras questões, na tentativa de 

realizar outras leituras dessa cidade que existe em sua forma concreta, mas que também habita 

o imaginário das pessoas, sendo tão real quanto, porque se constituiu como uma verdade que 

está cristalizada na memória. 

 Bahia de Todos os Santos, escrito em 1944, representa a primeira imagem turística da 

Bahia, através das imagens verbais de Jorge Amado e das imagens visuais de Manuel Martins, 

que vão defender a densidade histórica da cidade do Salvador e sua riqueza patrimonial, 

denunciar as condições de miséria que viviam as classes menos favorecidas no antigo centro 

da cidade, fugindo, dessa maneira, do conteúdo de um guia convencional. As imagens visuais 

se coadunam com as imagens verbais, pois têm o mesmo propósito de mostrar a face histórica 

da cidade e suas questões patrimoniais, culturais e políticas. O estudo desse contexto foi 

determinante para compreender o comprometimento da obra com essas questões e, no que 

tange ao turismo, a sua relação com o contexto nacional, as ações político-culturais desse 

momento, que eram realizadas para o desenvolvimento dessa atividade, que estava 

diretamente ligada à preservação do patrimônio artístico-cultural, com os seus bens 

simbólicos.  

O guia amadiano em suas diferentes edições e as demais narrativas do escritor se 

transformaram em roteiros turísticos para a Bahia, antes de a atividade turística 

institucionalizar-se em território baiano, já que as primeiras iniciativas só começam, de 

maneira incipiente, a partir dos anos 50.  Esse movimento em direção à “Cidade da Bahia”, 

incitando a viagem, teve a contribuição da sua obra, que contagiou e contagia leitores que se 

tornam turistas, em busca de confirmar o que leem por intermédio da sua literatura. 

Nesse sentido, Bahia de Todos os Santos pode ser compreendido como um guia 

turístico-literário, porque traz a estrutura e algumas informações próprias de um guia de 

viagens, contudo, é também artístico, porque o escritor ficcionaliza e poetiza os espaços da 
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cidade de forma subjetiva. A edição de 1977 foi analisada com o objetivo de perceber a forma 

como Jorge Amado e o ilustrador Carlos Bastos construíram uma nova imagem para a cidade 

do Salvador, dentro do contexto dos anos 70, que estava atrelada à proposta de uma Bahia 

negra e sincrética, acrescentando essas imagens à Bahia tradicional, histórica e eterna. A 

diversidade de imagens da atualização de 77 serve para que a Bahia seja lembrada dessa 

forma, pois lembrar nada mais é que um exercício da imaginação, um conjunto de imagens 

necessárias para que uma ideia, um imaginário sobreviva no tempo. 

  Esta edição traz os novos elementos culturais que estavam em cena naquele momento 

e que foram utilizados para construir e cristalizar uma face para Salvador, para fixar uma 

mentalidade turística em termos de religiosidade, cultura, costumes e daquilo que seria um 

jeito “singular” do povo baiano ligados à cultura de matriz africana.  Esse discurso serviu de 

base para o projeto de construção da Bahia turística, da baianidade, a dita identidade baiana, 

envolvendo motivações intelectuais, ideológicas e políticas. Esta linha de pensamento surge 

da observação e da análise do contexto histórico-cultural, justamente o momento em que a 

obra passa por um processo de atualização dos seus textos verbal e visual a partir do ano de 

1976, no ano seguinte em que aconteceu um importante evento de turismo (Congresso da 

Asta), tendo a participação das principais agências de turismo do mundo. A obra é relançada 

em 1977, quando as políticas de incentivo ao crescimento do turismo baiano ganham força e 

começam a atrair para Salvador um grande número de visitantes. 

Jorge Amado, portanto, tornou-se um dos importantes construtores de uma imagem 

para a Bahia, dada a forma como foi pensada e projetada pelo escritor, que capitaneava um 

grupo de artistas e intelectuais, inventando uma significação para a cidade. Com isso, ele 

atingiu e instigou os leitores das suas obras, dos livros transpostos para novelas, filmes, 

propagandas, etc,  e, consequentemente, culminou em sua forte contribuição para incentivar o 

desenvolvimento da atividade turística local e nacional. Destacamos o trabalho do escritor 

nesse movimento, mas também é relevante as produções de Caymmi e Carybé, bem como os 

textos cinematográficos, televisivos, fotográficos e publicitários e dos órgãos públicos que 

gravitavam ao redor desses textos principais, principalmente a narrativa amadiana. Havia um 

consenso entre esses textos identitários que originaram e fixaram um imaginário sobre a 

Bahia, tomando, sobretudo, os elementos da cultura negra para esta composição. Nesse 

sentido, esse texto discursivo do que é a Bahia e o seu povo provém da obra de Jorge Amado, 

do seu “guia de baianidade”, ou melhor, do guia Bahia de Todos os Santos, pois o texto foi 

reescrito dentro dos diferentes contextos histórico-culturais, abrigando um conjunto de 

definições que transitam entre a realidade e a ficção, acerca da cidade, do povo, da cultura e 
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da religiosidade que são utilizadas pelas diferentes representações de hoje, reproduzindo o 

mesmo discurso, estando presente no imaginário social.  

A construção da imagem turística da Bahia, nos anos 70, está registrada em Bahia de 

Todos os Santos, de Jorge Amado, que a definiu historicamente na trama da linguagem, dentro 

de um discurso, sendo fundamental para que a cidade-estado se tornasse um polo de turismo 

que passou a atrair milhões de visitantes anualmente. O  trabalho estrutural foi realizado por 

planejadores, empresários da área de turismo e políticos, mas a mentalidade turística veio do 

discurso de subjetivação da cidade criado por Amado, que construiu socialmente uma 

narrativa, uma verdade sobre a “cidade da Bahia”, além de outros narradores que, com ele, 

enunciaram repetidamente o que era esse lugar. Nesse mercado competitivo, o enunciado 

aliado a uma imagem, a exemplo do seu guia, bem como das propagandas de incentivo ao 

turismo, dentre outros textos, vão sustentar um poderoso discurso que chama a atenção do 

consumidor turista pela incessante repetição dessa “verdade” paradisíaca, de alegria, 

felicidade e festa eterna dessa urbe patrimonial e histórica, que abrigaria uma cultura afro-

baiana singular e autêntica, assim como um povo original.  

Trata-se de uma antiga estratégia em torno dos elementos da identidade cultural que 

vão marcar a Bahia imaginada. Essas imagens são vendidas turisticamente e financiadas pelo 

governo e empresários locais, mas tiveram, sobretudo, a grandiosa contribuição dos diversos 

atores sociais que estiveram envolvidos nesse projeto desde fins da década de 60, com 

destaque para o escritor Jorge Amado, que expandiu as suas imagens, sendo fonte de 

inspiração para as artes plásticas, para a publicidade, telenovelas, cinema, teatro, quadrinhos, 

entretenimento, composições musicais. Além disso, a sua participação performática nos 

veículos de comunicação, quando concedia entrevistas para revistas, jornais, para a televisão e 

rádio, nas suas relações cotidianas, enunciado esse jeito de ser baiano e as tão cantadas 

qualidades da primeira capital do país, presentes em suas narrativas, contribuíram para 

soerguimento desse discurso para a cidade. É uma ideia de Bahia homogênea que tem a 

participação das elites, dos intelectuais, dos políticos e, principalmente do narrador Jorge 

Amado, que conseguiu interferir e chegar à realidade a partir da sua ficção de lugar – uma 

espécie de phármakon, que não é nem mentira nem verdade, que se aproxima ora da ficção, 

ora da realidade. O seu discurso legitimou uma alma e uma memória para a cidade do 

Salvador, encontrando nas imagens visuais, nas ilustrações que acompanham sua narrativa, 

uma forma de diálogo que se articula para também mostrá-la, fortalecendo o mesmo discurso 

para ser absorvido pelo leitor-turista que é incitado a vir conhecê-la. Trata-se de uma memória 

altamente enunciativa fixada através da escrita e da imagem. 
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A emissão variada de imagens constrói a realidade que é o “resultado do cruzamento 

da contaminação das múltiplas imagens, interpretações, reconstruções” (VATTIMO,1987, 

p.45). As relações com o mundo são estabelecidas nesse jogo que transita entre a realidade e a 

ficção, na capacidade de veicularem imagens de si e do outro. A imagem turística é uma 

forma de construção e de tornar visível um lugar no mercado competitivo da globalização.  

Esse processo desencadeia o consumo de uma imagem sedutora que convoca a todos a 

vir conhecer a Bahia, como podemos verificar através do guia amadiano, que trabalha o 

discurso através do simbólico, do cultural e da paisagem natural. Esta foi a nossa tarefa de 

saber como essa imagem foi construída por Jorge Amado nos diferentes contextos culturais. 

Primeiramente, percebemos que a imagem da cidade, apresentada na edição de 1945, é uma 

imagem mais “real”, tanto no texto verbal quanto nas xilogravuras de Martins, que têm um 

objetivo específico de preservar a imagem histórica da cidade combinada às denúncias das 

degradações arquitetônicas, sociais e econômicas que a urbe vivenciava. Já a edição 

atualizada de 1977 essencializa, em alguns momentos, a cultura e cristaliza os estereótipos. 

Contudo, o escritor também reflete sobre o movimento de luta e de resistência para proteger a 

cultura e a religião negra subalternizada ao longo dos séculos e que contribuiu definitivamente 

para a constituição da sociedade baiana.  A cultura de origem africana antes invisibilizada pelo 

poder público e empresarial é apropriada para criar a nova imagem da Bahia, mas, para isso, 

atenuam-se os conflitos e as complexidades das trocas, da convivência social, ratificando e 

reproduzindo as tradicionais relações de poder. Dessa maneira, s representações da cultura 

negra vindas do discurso da obra amadiana e os próprios elementos culturais negros são 

tomados como estandarte para o desenvolvimento da atividade turística.  

Os estereótipos são utilizados na construção de uma identidade local, no caso da 

Bahia, ajudaram a criar a identidade da cidade do Salvador. Sabemos que os discursos locais 

situam historicamente a cidade como étnica, cultural e turística, e a identificam a partir de 

estereótipos ligados às referências nacionais, sobretudo à miscigenação do seu povo. 

(GUERREIRO, 2005). 

A imagem da cidade do Salvador nos parece que sempre foi uma preocupação para 

Amado desenhando-a, primeiramente, nos romances. No guia de 45, ele nos apresenta a Bahia 

que estava em ruínas em sua parte fundacional e histórica e que contava com personagens 

populares negros e mestiços que a singularizavam, demonstrando a influência negra da cidade 

que se queria ocidental, cristã, de uma elite patrimonialista que invisibilizava e não reconhecia 

os símbolos culturais negros como parte daquela sociedade, posteriormente apropriados e 

estereotipados: capoeira, samba e candomblé. Mas na década de 70, a Bahia que 
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historicamente rejeitava a sua face negra, vai assumi-la, após a indicação reiterada dos 

brancos americanos e canadenses acerca da riqueza da cultura afro-baiana, cada vez mais em 

evidência na cidade, diante de todo um movimento de efervescência cultural dos grupos 

negros e da inserção social das minorias nos espaços e na vida cultural da cidade, como o 

carnaval, por exemplo. 

A “cidade da Bahia” resistiu dos anos 20 até os anos 60 a ser uma cidade moderna, dos 

arranha-céus, das avenidas largas, dos viadutos, vales, dos bairros populares. De acordo com 

Rinaldo Leite (2012), as elites tinham suas idealidades identitárias pautadas em valores que 

negavam o reconhecimento dos elementos populares, predominantes da cultura local, 

avançando pela era getulista e indo além desse período. Porém, tornaram-se superadas 

perdendo espaço como representação dominante e conservando-se no imaginário somente das 

próprias elites, haja vista a emergência de uma identidade que buscou os elementos culturais 

afro-brasileiros, tornando-se uma concorrente de peso que ganhava espaço.  

Partindo agora para a importância da obra literária de Jorge Amado, foi ela que ajudou 

a representar, promover e divulgar essa nova identidade, pois diante da perda de prestígio 

político, as elites começaram a perder também a hegemonia dos referenciais simbólicos que 

descreviam a identidade baiana no seu modo de ser, estar, ver e pensar, imaginar e traduzir a 

Bahia. Sendo assim, o reconhecimento da cultura negra e popular na formação da cidade do 

Salvador tão enaltecida nos textos amadianos foi apropriada pelo turismo baiano e foi sendo 

redefinida, ao tomar esse discurso literário e ideológico como base para seu discurso. Isso 

também acontece em decorrência do acolhimento do que disseram os empresários e agentes 

de viagem americanos, canadenses e franceses e os jornalistas estrangeiros acerca do que mais 

chamava a atenção em termos culturais em Salvador e que poderia alavancar o turismo local. 

Dessa maneira, o reconhecimento governamental e empresarial da cultura negra como vetor 

de desenvolvimento da atividade ocorre a partir desse momento e valeu-se, decisivamente, de 

uma imagem discursiva acerca desse grupo étnico-cultural que está presente, sobretudo, no 

discurso imbrica “real” e “ficcional”  provindo da literatura de Jorge Amado.  

A linguagem é uma forma de expressão da nossa vontade de verdade e de saber 

utilizada para interagir com o real das coisas, numa tentativa de dominá-lo. Um discurso tem 

um efeito de poder na medida em que pode refazer uma realidade, retirar ou acrescentar 

imagens no imaginário coletivo, uma vez que ao se propagar, torna-se verdade. Diante disso, 

Fischer (2001) nos diz que “[...] analisar o discurso seria dar conta exatamente de relações 

históricas, de práticas muito concretas, que estão ‘vivas’ nos discursos” (FISCHER, 2001, p. 

198-199). Sendo assim, “[...] uma atitude metodológica foucaultiana é justamente essa: a de 
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prestar atenção à linguagem como constituidora, como produtora, como inseparável das 

práticas institucionais de qualquer setor da vida humana [...]” (FISCHER, 2003, p. 377). 

 Pensando em como o turismo baiano é afirmado em Bahia de Todos os Santos e no 

quanto que essa materialidade discursiva cristaliza um imaginário social e se reconfigura 

diante dos acontecimentos dos novos contextos histórico-cultural,  buscamos compreender o 

jogo entre as imagens produzidas e propagadas pela obra, ao afirmar a cultura negra e o 

sincretismo religioso e cultural como marca identitária da cidade, assim como a sua 

apropriação pelas  instituições governamentais num movimento diretamente ligado àquele 

período, justamente a segunda metade da década de setenta, a fim de compreender como um 

discurso imerso em relações de poder conseguiu redefinir uma identidade cultural outrora tão 

invisibilizada, a partir das negociações com  os grupos minoritários, valendo-se de imagens 

para dizer como o povo deve se imaginar, reconhecer, pertencer e ser. 

Considerando o modo como o turismo baiano foi construído, tendo o forte aparato do 

universo artístico de uma elite intelectual, evidenciamos que as imagens produzidas, 

sobretudo para e a partir da cultura afro-baiana, foram apropriadas pelas instituições que 

deram continuidade a exibição dessas imagens, bem como se valeram da poderosa produção 

imagética advinda das obras de Jorge Amado e das músicas de Caymmi e da MPB, com João 

Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Betânia, Gal Costa, os Novos Baianos, dentre 

outros que disseminaram um conteúdo imagético sobre a Bahia, gestando um discurso 

uníssono sobre o lugar, antes mesmo de o governo local se apropriar dessas imagens e da 

cultura afro-baiana, antes esquecida pelo poder público.  Sendo assim, investigar como esses 

discursos foram significados, legitimados, reconhecidos e mantidos nas diferentes 

materialidades discursivas, que em nossa pesquisa trata-se dos textos verbais e das ilustrações 

do guia amadiano, primeiramente, em diálogo com algumas propagandas, é entender como 

esses discursos se tornaram instituídos, uma vez que diferentes órgãos governamentais e 

empresariais do ramo do turismo e da produção cultural e de entretenimento se valeram da 

cultura negra e das representações da literatura e da música para firmar essa identidade, ainda 

que estereotipada, mas positiva, para moldar essas representações que estão vinculadas às 

transformações decorrentes do contexto histórico-cultural, cristalizando um imaginário social 

fundado por meio dessas imagens que constroem os sentidos, o modo de ver, pensar e sentir 

esse lugar que transita entre a realidade e a ficção. 

As obras amadianas convivem com a realidade, com a poesia, com a magia, com as 

metáforas e com a fantasia, firmadas em bases dionisíacas, onde pulsam a miséria e a paixão, 

por isso a cidade é encantada, mitificada pelo escritor, como bem ressalta Portela (1972):  
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A composição novelística de Jorge Amado ao longo de sua carreira literária 

oscila, de forma inquietante e clara, entre dois planos que se inscrevem, cada 

um deles, no território do mágico e do real, do símbolo e da evidência, do 

temporal e do anacrônico. O que não quer dizer que o suporte realístico de 

sua ficção seja, em nenhum momento, negligenciado ou colocado em plano 

secundário. De modo algum. O que acontece é que a realidade habitam o real 

e o fantástico. E quando essa realidade se chama Bahia, onde a força da 

literatura popular se projeta da maneira profunda e múltipla, com sua 

mitologia, suas lendas, sua demonologia, ela governa, como no caso da 

novelística amadiana, todo o nosso método de operação romanesca. E Jorge 

Amado soube perfeitamente compreender, assimilar e valorizar essas 

manifestações locais ou regionais de vida e de cultura. (PORTELLA, 1972, 

p. 72). 

 

A imagem seja ela verbal ou visual guarda sentidos, produzindo uma memória, um 

imaginário e uma cultura visual. De tal modo, ela cria um discurso específico que molda a 

forma de a sociedade se ver e se pensar e, no caso do turismo, de corresponder para os turistas 

as expectativas e as imagens criadas no imaginário, na confirmação dos estereótipos 

relacionados a um povo, com fortes marcas identitárias, num intenso processo de negociação, 

de estar diante de uma imagem e uma identidade pré-definida que o turista quer reconhecer, 

sendo, de tal modo, impossível negar a vitalidade dessa construção, dessa “comunidade 

imaginada”. A condução desse olhar é determinado pelo discurso que abriga um tema 

instituído. Considerando o modo como a Bahia foi construída e, consequentemente, vista e 

pensada, tomamos algumas imagens representativas de Bahia de Todos os Santos em dois 

momentos dessa criação. A Bahia de 77 é diferente da Bahia de 1945, que já não podia mais 

permanecer naquele contexto. Apesar de a dissolução do passado não ser completa naquele 

presente, ele permanece nos arquivos, nas memórias que o imaginam, mas é reconfigurado em 

certa medida para dar conta da nova proposta cultural e identitária para a cidade.   

A escrita é um ato político, e Amado enquanto intelectual, político e escritor é um 

artífice construtor desse imaginário coletivo sobre a Bahia, tomando a parte pelo todo, que é 

diverso, disseminando enunciados discursivos que têm o poder de reinventar e reinscrever o 

real, uma vez que falar da realidade é também uma interpretação subjetiva que reconstrói, cria 

impressões que são internalizadas e legitimadas pelos sujeitos que compõem esse cotidiano, 

como também para quem está fora dele. 

Percebemos que Jorge Amado é excitado pela contradição, burla as patrulhas 

ideológicas, mas não deixa de ser político. É materialista e religioso, 

comunga do cristianismo e do candomblé dos deuses e “manda às favas a 

coerência, num apelo à verdade da poesia” (SERRA, 2000, p. 67). 

 

O escritor vai estar em consonância com as políticas culturais do governo para 

promoção do turismo, e isso influenciará decisivamente a atualização de sua escrita. As 
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referências ao candomblé e a seus elementos simbólicos aparecem em seus romances 

anteriores à atualização do guia de 77 e em várias de suas páginas, de maneira mais enfática 

que na edição de 1945, pois este não era seu objetivo temático, mas sim a defesa do 

patrimônio que guardava a imagem da cidade colonial histórica. O ponto fulcral dessa nova 

versão de Bahia de Todos os Santos é o candomblé como chave para interpretar a Bahia, seu 

povo, modo de vida e forma de reconhecê-la cultural, humana e religiosamente.  Esse 

oferecimento de um cotidiano mágico para brasileiros e estrangeiros é um diferencial de 

entendimento da realidade baiana e serviu de recurso à venda do turismo, à política voltada 

para esta atividade, sobretudo as estratégias do poder público para manipular o candomblé, a 

cultura negra e as representações estereotipadas do povo negro-mestiço, em ações de 

espetacularização direcionada ao desenvolvimento turístico. 

De tal modo, é uma imagem idealizada a nível institucional e governamental que 

começa desde a gestão de Vasconcelos Maia, nas décadas de 60 e 70, e continuada por seus 

sucessores, que tinham consciência da importância da produção cultural da cidade, de 

uniformizar uma mentalidade turística, firmada nas décadas posteriores de 80 e 90, servindo 

como matéria-prima para o investimento do turismo cultural e para a  transformação intensa 

de locais que serviriam de atrativos turísticos, principalmente o Centro Histórico – o 

Pelourinho –, que tem sua área central revitalizada, num projeto que durou mais de duas 

décadas, com a reforma das principais praças, monumentos e casarões, o que levou à 

expulsão, nos anos 90, no fervor da gestão de ACM, dos seus moradores pobres e negros, 

substituídos por lojas e fast-food, prontos a servir e estar condizente com os hábitos do turista 

e com o que ele gostaria de ver.   

Conhecido e vendido como uma área típica da comunidade negra, tornou-se uma área 

de interesse turístico, produzindo um mercado cultural, musical, religioso e gastronômico que 

recebe os turistas vindos para a cidade. Esta produção cultural se constitui como uma marca 

para a propaganda turística, que veicula a imagem da cidade e opta pela identidade afro-

baiana, seus elementos étnicos-culturais, vendendo-os como produto  ou tema que viabiliza o 

turismo cultural. Associados, sobretudo, a outros bens patrimoniais como a arquitetura 

(igrejas, casarões, museus, monumentos), mas também os imateriais como as festas, a 

religião, a música, etc. 

Bahia de Todos os Santos é indicativo da memória cultural e da identidade da cidade. 

É com essa relação literatura, cultura e turismo que Amado vai promover esses deslocamentos 

e movimentos migratórios próprios da globalização que leva ao trânsito de pessoas, culturas e 

das trocas identitárias. O turismo enquanto atividade cultural gera um impacto econômico e 
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desenvolve as localidades na lógica do consumo e do mercado.  A literatura amadiana é 

símbolo da Bahia e agenciadora do trânsito turístico, do consumo da cultura baiana pelo 

turista (nacional e global) que vai em busca do diferente (o local). O destaque para a cidade 

será justamente por ser o lugar da confluência das culturas, dos bens simbólicos que 

atravessam as fronteiras, alcançando a transnacionalidade, promovendo o encontro entre as 

culturas (transculturação) nesses deslocamentos. Nesse sentido, a Bahia e, em especial, a 

Cidade do Salvador, ganharam um significado não só econômico, mas também de visibilidade 

quanto ao seu patrimônio cultural que está atrelado às questões identitárias. São, nos dizeres 

de Bhabha (2001), aspectos culturais antes vistos pela ótica do exótico, mas agora colocados 

pela valorização do diferente.  

 A utilização da análise arqueológica do discurso na pesquisa possibilitou compreender 

o fenômeno cultural e turístico na Bahia, uma vez que foi possível identificar, nos discursos, 

uma regularidade que constrói a imagem social e que orientam o imaginário dos sujeitos, suas 

práticas cotidianas e modos de convivência. Na arqueologia, o discurso é determinado por 

uma regularidade que permite com que algo se estabeleça como verdade nas práticas sociais 

como modos de existência de pessoas e instituições. Assim, Foucault compreende o discurso 

pela análise do saber, pois “[...] não há saber sem uma prática discursiva definida, e toda 

prática discursiva pode definir-se pelo saber que ela forma” (FOUCAULT, 2008, p. 205) ou, 

no entendimento de Roberto Machado, a Análise Arqueológica do Discurso irá “[...] tratar 

sempre de análises de discursos [...] na maneira como os discursos são tematizados[...]” 

(MACHADO, 1988, p. 161). 

A rede que se estabelece entre as diferentes modalidades discursivas (palavra e 

imagem), em Bahia de Todos os Santos, ajuda a criar e reforçar uma memória cultural sobre a 

cidade, que é associada pelo leitor/espectador através dessas regularidades discursivas, ao 

estar diante da obra e de outras imagens que circulam ao seu redor.  O imaginário do turismo 

baiano tem como um dos seus nascedouros a obra de Jorge Amado, no século XX, e esse 

imaginário, em parte ficcionalizado sobre a Bahia, contribuiu e contribui para a sustentação 

do turismo. Amado vai operar no imaginário da “terra boa”, das mulheres dengosas e 

sensuais, da festa cotidiana e da cultura mestiça, com destaque para o afro, para a 

religiosidade negra e sincrética, a fim de projetar e dar visibilidade à cidade/estado. 

Nesse sentido, pode-se dizer que a cultura da Bahia é dicotômica, controversa e, 

tomando a acepção de Derrida, um phármakon, porque entre a cultura popular e a cultura da 

elite, a imagem que é vendida para o mundo é que a cidade, seus governantes, as elites 

intelectuais e empresariais e seus habitantes comungam todos de uma cultura negra, de uma 
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religiosidade negra, etc e fazem parte dela. Contudo, o discurso que se sustenta pela  

musicalidade, convivência com as diferenças, esconde a desigualdade social e o preconceito 

racial vivenciado pela maioria da população negra, que experimenta a exclusão, a violência 

policial e a política de eliminação.  Segundo Goli Guerreiro (2005), a referência à África é 

geralmente genérica e não busca aprofundar outras discussões:  

[...] a movimentação negra-mestiça está calcada no sentido genérico de 

“raízes africanas”, pois essa referência ancestral procura afirmar uma 

memória coletiva localizada numa África, muitas vezes, mítica e genérica. O 

que é apropriado do vasto repertório africano são elementos como a religião, 

a gastronomia, a música-dança, a capoeira, a indumentária, algumas das 

variadas formas de usar os cabelos, e a linguagem - sinais diacríticos que 

procuram estabelecer o contraste através da imagem de africanidade. 

(GUERREIRO, 2005, p. 19). 

 

 Os elementos populares foram introduzidos nessa representação identitária nomeada 

de baianidade, vinculando-se às festas populares, como o carnaval e outras festas públicas de 

caráter religioso, à musicalidade que mistura os ritmos de herança africana aos portugueses, à 

assimilação dos elementos religiosos afro-brasileiros comumente postos à margem pelas elites 

nas primeiras décadas da República, assim como à institucionalização da baiana (a negra 

vestida com roupas típicas), dentre outros elementos e sujeitos culturais que entram nessas 

negociações. Entretanto, essa identidade é tão ficcional como a primeira identidade, a 

republicana, ao querer falar de e por todos, quando muitos desses sujeitos culturais são 

representados pelo olhar do outro, que impõe estereótipos que, na maioria das vezes, não está 

condizente com a realidade, deixando esquecidos dessas representações simbólicas outros 

grupos sociais.  

O turismo é uma das principais atividades econômicas da cidade de Salvador. Desde 

que o binômio cultura-turismo foi percebido como forma de capitalizar lucros para a cidade, 

que a produção negro-mestiça vem sendo alimentada e mostrada como parte essencial de uma 

cidade e seu caráter “exótico” ou diferente, exercendo grande fascínio no mercado global para 

consumo do turista que se desloca em busca da alteridade e do turismo étnico, com o objetivo 

de consumir manifestações culturais singulares. Um dos aspectos das imagens é produzir uma 

memória e uma cultura visual que estão condicionadas a um discurso, uma imagem que 

direciona a forma de ver a Bahia, sua cultura e seu povo.  

A imagem da Bahia sempre foi uma preocupação para Amado. Primeiramente, nos 

apresenta a Bahia de 40 que ainda se queria branca, ocidental e cristã, sem dar muito espaço 

aos símbolos culturais negros, posteriormente apropriados e estereotipados: capoeira e 

candomblé, embora o escritor já demonstrasse a influência negra da cidade. Mas é na década 
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de 70 que a Bahia institucional vai assumir a sua face afrodescendente, após o 

reconhecimento e a legitimação de sua imagem negra apontada por brancos americanos e 

canadenses. A cidade da Bahia de Jorge Amado é a cidade mágica dos deuses, do mistério 

negro, de um povo que tem seu umbigo nascido em África.  O olhar do escritorem Bahia de 

Todos os Santos é de quem busca reconhecer os valores e a história para transcrever em 

detalhes na narrativa, construindo, assim, sua memória. A Bahia dos guias de viagem toma 

como inspiração as narrativas amadianas, a partir da forma de dizer e criar imagens sobre o 

lugar, oferecendo essa proposta de viagem para o leitor.   

O romancista baiano busca dar conta de uma verdade, de uma verdade interior, 

eterna, criada por ele, atravessando toda sua escrita. Isso se dá, sobretudo, por sua opção 

política, pela estética de sua arte e por suas crenças individuais. O fato é que em nome dessa 

verdade, que tem muito de ficção acerca do povo e da “Cidade da Bahia”, ele alia as relações 

identitárias, culturais e religiosas a sua ideia de povo e de cidade, afirmando-a, divulgando 

assim uma realidade mágica e única, com seus mistérios, que só se encontrariam no 

cotidiano baiano.  As suas narrativas somadas a outras narrativas legitimam um saber e 

constrói uma imagem cristalizada para a cidade de Salvador, atravessando os tempos.  
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