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Resumo da Dissertação:  

 

 

Este estudo visou analisar como o autor Jorge Amado tratou o preconceito de etnia, credo, de 

gênero e sexual em suas obras. Para tanto, foi escolhido como objeto de estudo, a fim de 

relacionar o autor, sua trajetória literária e seu envolvimento com a religião denominada 

Candomblé, a obra Tenda Milagres, escrita em 1969, durante um contexto histórico altamente 

repressivo, perseguidor e intimidador da ditadura militar. Desta maneira, buscou-se entender 
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através da trajetória narrativa, a razão de sua luta contra o preconceito religioso, sobretudo, o 

preconceito com o Candomblé, além de explicitar a luta do povo baiano a cerca da identidade 

nacional miscigenada. Para tanto, esta pesquisa, utilizou tanto da obra literária quanto da 

minissérie homônima, para refletir a cerca de todos os tipos de preconceitos abordados na obra 

e como a luta contra o preconceito religioso em Tenda dos Milagres dá corpo à identidade 

cultural e a identidade religiosa do povo brasileiro. 

 

Abstract:  

 

This study aimed to analyze how the author Jorge Amado dealt with the prejudice of race, 

creed, gender and sexuality in his works. For that, it was chosen as an object of study, in order 

to relate the author, his literary trajectory and his involvement with the denominated religion 

Candomblé, the work Tenda dos Milagres, written in 1969, during a highly repressive historical 

context, persecutor and intimidator of military dictatorship. In this way, it was tried to understand 

through the narrative trajectory, the reason of its fight against the religious prejudice, mainly, the 

prejudice with the Candomblé, in addition to explaining the struggle of the Bahian people to the 

national identity miscegenated. In order to do so, this research used both the literary work and 

the homonymous mini-series to reflect on all sorts of prejudices addressed in the work and how 

the struggle against religious prejudice in Tenda dos Milagres gives shape to national identity 

and religious identity of the Brazilian people.  

 


