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Diversas atividades
celebram o
centenário de Jorge
Amado

com dendê
Priscila Pasko

Quando um nome próprio
é adjetivado, abarcando todas
as características inerentes de
determinado indivíduo, é sinal
de que sua contribuição foi ou
é significativa. Este é o caso de
Jorge Amado, que, no dia 10 de
agosto, completaria 100 anos.
Seu nome traduz um estilo
literário, gastronômico e todo
um universo que ainda povoa o
imaginário brasileiro.
Nascido no município de
Itabuna, Sul da Bahia, o escritor, filho de um fazendeiro de
cacau, passou sua infância em
Ilhéus. Foi ali que ganharam
vida personagens inesquecíveis
de obras como Gabriela, cravo
e canela (1953) e Capitães da
areia (1937).
“Jorge Amado é, sobretudo,
um dos mais notáveis fabuladores da literatura brasileira, que
tem a capacidade de inventar
histórias muito cativantes e de
contar isso através de personagens ainda mais cativantes”,
destaca um dos curadores do
Conexões do Itaú Cultural e
professor de Literatura Comparada da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (UERJ) João
Cezar de Castro Rocha.
Jorge Amado sempre fez
questão de priorizar pobres, negros, marginalizados e todos os
excluídos da sociedade. Todavia,
eles não adotam uma postura

passiva, mas carregam consigo
humanidade, desejos e conflitos.
Aliado a isso, o baiano também
expõe as injustiças sociais e
políticas, costuradas em suas
crônicas de costumes.
Rocha aponta o escritor como
alguém que detém enorme
capacidade narrativa, de onde
nascem personagens que se
transformam em símbolos para
a nação. “Existe empatia imediata. Os personagens se transformam em amigos. É como se
você conhecesse Gabriela, como
se a Dona Flor fizesse parte do
seu cotidiano.”
Outro aspecto do baiano,
o político, não se restringiu
apenas à literatura. Em 1945,
o escritor foi eleito deputado
federal pelo Partido Comunista
Brasileiro (PCB) por São Paulo.
A partir da década de 1950,
passou a se dedicar à literatura, sendo eleito em 1961 para a
Academia Brasileira de Letras.
Para celebrar a data, Ilhéus
prepara, entre os dias 4 e 12 de
agosto, o projeto Amar Amado,
que conta em sua programação
com seminários, ciclos, apresentações teatrais e de música brasileira. A intenção, como afirma
André Guimarães, diretor da
Maná Produções, empresa que
organiza o evento, não é de se
fechar em um evento literário,
mas “multimídia”, já que outras
expressões artísticas irão prestigiar o nome de Jorge Amado.

Livros imersos no imaginário popular
Jorge Amado sempre manteve uma relação
bastante próxima com o leitor. Não é em vão que o
baiano é o autor mais adaptado para a televisão. Seus
livros foram traduzidos em 55 países, em 49 idiomas,
interesse bastante perceptível no mapeamento feito
pelo Itaú Cultural, que mostra o escritor baiano em
quarto lugar entre os 20 escritores mais estudados
no exterior.

Além disso, ele figurou entre os maiores sucessos
do cinema, como Dona Flor e seus dois maridos
(1976), que durante anos liderou como filme de maior
bilheteria do cinema nacional - sendo ultrapassado
apenas por Tropa de elite 2. “Jorge Amado foi muito
mais preservado pela memória do público do que pela
academia. Só nos últimos cinco anos é que passou
a existir uma preocupação maior com a obra dele

na universidade”, lembra o professor da UERJ João
Cezar Castro Rocha.
Ele explica que, ao ler cuidadosamente os romances
de Jorge Amado, percebe-se que ele não era um escritor
profundamente preocupado com o esmero da linguagem, mas que primava, sim, pela comunicação direta
com o público. Por este motivo, durante muito tempo,
a universidade teve dificuldades em estudar o baiano,

já que a academia sempre tendeu a valorizar justamente
o trabalho de linguagem.
Rocha afirma que houve uma espécie de “falta de
afinidade” entre estes dois universos. “Não digo que
Amado não escreva bem, seria um absurdo afirmar
isso. A questão é que, no projeto literário dele, mais
importante que polir cada frase, era construir o personagem e a história.”

