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MITO E REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO EM LUANDA BEIRA BAHIA E O 
FORTE DE ADONIAS FILHO 

 
RESUMO  

 
Com o objetivo de analisar os aspectos que tornam as representações de gênero 
como atualizadoras da redefinição da construção identitária, em contraponto ao 
legado fonofalologocêntrico eurodescendente, a partir da constituição do mito em 
Luanda Beira Bahia e O Forte de Adonias Filho; essa dissertação parte do princípio 
de que natureza fragmentada do ser humano contraria a pretensa homogeneização 
do ser, moldada pela abstrata universalidade moderna kantiana, cuja máxima é a 
racionalidade. Tal racionalidade ocidental, falocêntrica, branca, ignorou a 
heterogeneidade e não permitiu o surgimento de outras vozes, enquanto sujeitos do 
conhecimento. A presente dissertação parte da hipótese de que a jindiba e o Forte 
são elementos totêmicos em Luanda Beira Bahia e O Forte, respectivamente, 
desencadeiam as relações míticas, que estabelecem tabus e possibilitam – por ser o 
mito uma entidade pré-lógica ocidental – uma redefinição das representações de 
gênero, em contraponto ao legado fonofalologocêntrico eurodescendente, ao longo 
das narrativas. O amor incondicional de Adonias Filho à condição humana nos 
permitiu, nesta dissertação, adentrar no recôndito de seres, marcados tanto pelo 
espaço, quanto pelo tempo, numa dimensão mítica. Se a memória do discurso 
ocidental revelou, em sua formação, pela via da padronização e da racionalização, 
princípios como a unidade, o fechamento, a ordem, o anseio do absoluto e a 
racionalidade, a memória mítica transpõe o pré-dado, possibilitando o olhar 
multifacetado. Assim sendo, em Luanda Beira Bahia e O Forte, a presença marcante 
de totens, enquanto reguladores das relações estabelecidas, possibilitou rupturas 
nas formas de representar o gênero: tanto o masculino, quanto as representações 
femininas são repensadas a partir da atuação da jindiba, em Luanda Beira Bahia, e 
do Forte, em O Forte. Esta dupla inscrição põe em xeque o encadeamento do pré-
construído sob a ótica da dominação unilateral masculina e da articulação 
fonofalologocêntrica, manifestando-se no intradiscurso, como uma voz não-alinhada 
ao etnocentrismo europeu. Percebe-se, assim, que o sistema totêmico é 
desconstrutor dos aporia da lógica ocidental, vistos como a priori fundante da 
cultura. Isto porque, enquanto representação, o relato mítico é polissêmico, por seus 
planos múltiplos de significação, não está fixado numa forma definitiva. 
 
 
Palavras-chave: mito; totem; tabu; gênero; identidade; representação  
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MYTH AND REPRESENTATIONS OF GENDER IN LUANDA BEIRA BAHIA AND O 
FORTE, BY ADONIAS FILHO 

 
ABSTRACT 

With the objective to analyzing aspects of gender representations that act as 
catalysts in the construction of identity, in counterpoint to the fonofalologocentric 
Eurodescendant legacy, from the constitution of the myth  in Luanda Beira Bahia and  
O Forte, by Adonias Filho; this dissertation defends the theory that the fragmented 
nature of the human being contraries the pretense of a universal homogenized 
human nature as defended by Kant, whose leading principle is the idea of human 
rationality. Such phallic, white, Occidental rationality, whilst leading in the influence of 
knowledge, ignored the principle of human heterogeneity and prevented the 
development of alternative voices. The present dissertation defends the hypothesis 
that the “jindiba” and the Fort are totemic representations in Luanda Beira Bahia and 
O Forte, respectively, breaking away from mythical relationships that formed taboos 
and permitted – by dismissing as a myth any theory that predated the Occidental 
concept of logical human behavior - a redefinition of gender, in opposition to the 
fonofalologocentric legacy present throughout the narratives. The unconditional love 
of Adonias Filho to the human condition opens the way – through this dissertation – 
to explore the recondite secrets of human nature in a mythical dimension, recorded 
as much by geography as by time. If Occidental theory revealed, in its formation of 
standardized rationality, principles of unity – closing, order and the desire for the 
absolute – mythical theory transposes the predated one, allowing a more 
multifaceted perspective. Therefore, in the narratives, the marked presence of totems 
that not only regulate established relationships, but also enabled ruptures in the 
manner that genres were presented: the male, as much as female representations 
are presented in the representations of the “jindiba”, in Luanda Beira Bahia, and of 
the Fort, in O Forte. This double role challenges the development of pre-constructed 
from the perspective of unilateral male domination and the fonofalologocentric 
articulation, clearly evident through in intraspeech, as a misaligned voice of 
European ethnocentricity. It can thus be perceived that this totemic system 
deconstructs the aporia of Occidental reasoning, seen as the theoretical foundation 
of culture. The reason being that, in terms of representation, the mythical narrative is 
polysemous due to its multiple planes of meaning. No one definitive forms is fixed. 
 
 
   
Keywords:  myth; totem; taboo; gender; identity; representation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

“O que me interessa acima de tudo é sempre o homem, o ser humano com seu destino e seu 
mistério, com seus sofrimentos e alegrias. Sinto-me unido a esse ser, porque o amo. Por 

natureza e vontade, é inviolável” (ADONIAS FILHO, 1973).1 
 

O depoimento de Adonias Filho, posto em epígrafe introdutória desta 

dissertação, percorre o tema da subjetividade, sugerindo que há algo, senão tudo, 

em nosso eu que não nasce, nem sobrevive apenas dentro de nós. O destino 

humano com seus mistérios, sofrimentos e alegrias, conforme sugere Adonias, 

demonstra como a interação com o outro contribui para a assunção de papéis 

sociais, os quais, tal qual uma “colcha de retalhos”, fragmentam e compõem a nossa 

identidade. Por isso, o elo indissociável da escrita adoniana com um homem 

conflituoso traz uma carga simbólica tão intensa, que as vivências servem de 

suporte para indagações intelectuais e místicas. Adonias Filho procura, pois, traduzir 

o íntimo do ser humano, sem olvidar seu destino na terra, sobrevivendo ou 

perecendo sob a fúria da natureza ou da própria condição humana. 

A partir de um profundo conhecimento da experiência do homem no mundo 

em que vive, o autor desvenda o recôndito da condição humana em suas relações 

de poder, liberdade, comunicação e organização num universo infinitamente 

particular das roças de cacau ou do litoral. Esta condição indica o modus vivendi 

humano sob a perspectiva do que estamos fazendo aqui. Tal aspecto encerra seres 

que também excedem sua circunscrição regional e adentra nos excessos da 

natureza fragmentada do ser humano. 

Com o objetivo de analisar os aspectos que tornam as representações de 

gênero como atualizadoras da redefinição da construção identitária, em contraponto 

ao legado fonofalologocêntrico eurodescendente, a partir da constituição do mito em 

Luanda Beira Bahia (1997) e O Forte (1973) de Adonias Filho; esta dissertação parte 

do princípio de que a natureza fragmentada supracitada contraria a pretensa 

homogeneização do ser, moldada pela abstrata universalidade moderna kantiana, 

cuja máxima é a racionalidade. Tal racionalidade ocidental, falocêntrica, branca, 

ignorou a heterogeneidade e não permitiu o surgimento de outras vozes, enquanto 

sujeitos do conhecimento.  
                                                
1 Entrevista concedida a Günter Lorenz. In: Diálogo com a América Latina. São Paulo: Ed. 
Pedagógica e Universitária, 1973, p. 371. 
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A presente dissertação parte da hipótese de que a jindiba e o Forte são 

elementos totêmicos em Luanda Beira Bahia e O Forte, respectivamente, e 

desencadeiam as relações míticas, que estabelecem tabus e possibilitam – por ser o 

mito uma entidade pré-lógica ocidental – uma redefinição das representações de 

gênero, em contraponto ao legado fonofalologocêntrico eurodescendente, ao longo 

das narrativas. Da própria presença totêmica da jindiba em Luanda Beira Bahia e do 

forte em O Forte, a despeito da pouca monta com que a obra adoniana tem sido 

estudada, depreende-se uma amarração caprichosa e arquitetada, responsável pelo 

assunto, estilo, tom e técnica das obras em apreço. Aqui, a consciência profunda da 

realidade é apresentada por um acentuado lirismo, de tal forma que a manifestação 

de valores como o amor, a promessa e a honra acabam por se distanciar da trágica 

realidade. 

Se essa representatividade é possibilitada pelo mito, não se pode olvidar que 

as representações de gênero, emolduradas por olhares masculinos na formação do 

cânone ocidental, demonstrou, muitas vezes, uma identificação das vozes da elite 

racial e social. Entretanto, não raras vezes, tal identidade se constituiu numa 

denúncia da supremacia masculina de forma absoluta e estereotipada, bem como da 

marginalização a que esteve relegada a mulher, ao longo dos séculos. A 

subjetividade sugere, com isso, uma concepção de igualdade que assimila o pré-

estabelecido entre os homens ou incorpora a diferença entre as mulheres, numa 

tentativa de homogeneização do gênero. Assim sendo, ao pretender a simetria entre 

os participantes, a construção da identidade masculina e feminina não desconsidera 

as relações de poder nas interações humanas. 

Dentro dos Estudos de Gênero, as representações masculinas e femininas 

em obras literárias, não alinhadas à visão patriarcal e machista, apesar de escritas 

por homens (que nos interessa mais de perto, por ser Adonias um autor periférico), 

possibilitaram rupturas nas formas de representar a identidade tanto masculina 

quanto feminina.2 Mas, dentro de uma sociedade sexista e racista, na qual a 

literatura, em sua quase totalidade, reforçou os lugares sociais assinalados ao 

gênero masculino e feminino, as representações hegemônicas do homem e da 

                                                
2 Note-se que a crítica feminina ao patriarcado e aos valores masculinos tradicionais, expresso pelos 
Estudos Feministas, na esteira dos Estudos Culturais, originou toda uma nova literatura sobre a 
mulher, dando voz às suas autoras. 
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mulher no cânone ocidental estiveram amparadas num imaginário masculino 

eurodescendente, com o objetivo claro de manutenção do status quo.  

Ao construir uma realidade mais contundente do que a própria realidade, 

Adonias Filho, expoente escritor da literatura brasileira, se apropria da narrativa 

mítica e cria personagens masculinas, não-alinhadas à visão burguesa do devotado 

pai de família; e femininas que, patéticas ou senhoras do destino, se amoldam ao 

universo masculino ou contrariam o pré-estabelecido. No caso específico desta 

dissertação, em que se analisa “mito e representações de gênero em Luanda Beira 

Bahia e O Forte de Adonias Filho”, os totens estabelecem tabus, que devem ser 

seguidos por todos que compõem o clã, possibilitando brechas na representação; e 

as representações de gênero são, assim, desconstrutoras da lógica ocidental 

fundante que “foi capaz em nome do progresso e do bem estar, aprisionar culturas, 

ideias, nações e a própria mulher, fazendo prevalecer um único saber, etnocêntrico 

[...] (SACRAMENTO, 2009b, p.133).  

Dado esse contexto, para chegarmos à delimitação do tema desta 

dissertação, foi preciso contornar um problema de natureza teórico-metodológica, 

relativo aos estudos literários e suas interlocuções com outras áreas de estudo.  

Longe de reafirmar a especificidade do texto literário, como o fizeram estruturalistas, 

formalistas e muitos de seus opositores, as estruturas subsidiárias para o 

prolongamento da obra (Estudos Culturais), ainda que não sejam ponto de partida 

para seu entendimento, permitiram, por exemplo, a percepção das esferas 

identitárias e míticas nas obras literárias, em análise.  

Este estabelecimento de lugares simbólicos e institucionais do discurso 

literário dá à literatura uma natureza ontológico-substancial, o que limita o trânsito 

com outros discursos das ciências humanas. A multiplicidade discursiva, proposta 

por esta dissertação, dá ao literário certo contorno, feito e refeito nas palavras da 

crítica, de imprevisibilidade, mobilidade e resistência à diluição na contingência 

absoluta e à especificidade da literatura, detentora de um lugar simbólico da alta 

cultura.  

Nesse sentido, as questões que este estudo, sobre as obras adonianas 

Luanda Beira Bahia e O Forte, se propõem discutir, impõem a mobilização de um 

dispositivo teórico-analítico, centrado na articulação do simbólico com o ideológico. 

Esse aspecto nos permite um contato com as esferas míticas e identitárias, 
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desencadeadas, respectivamente, a partir da presença totêmica nas narrativas e das 

representações de gênero, que se colocam como uma forma de denúncia à razão 

ocidental. Aqui, as representações de gênero se constituem, no processo de 

identificação do sujeito enunciador da referida manifestação discursiva, como 

sujeitos do saber. Esse processo de construção do sujeito e do espaço episódico, na 

obra adoniana, dadas as suas especificidades, apresenta certas particularidades 

que, nem a análise imanentista do texto, nem a análise dos conteúdos do texto, 

tampouco uma leitura embasada primordialmente em fundamentos da teoria literária, 

atenderiam a contento à problemática trazida pelo corpus em questão.  

Nessa perspectiva, a análise, nesta dissertação, acerca das representações 

míticas e de gênero em Luanda Beira Bahia e O Forte, parte da Função Construtiva 

(Obra). Entretanto, a obra não foi considerada uma estrutura estática, 

simetricamente elaborada e fechada. Por isso, os enunciados serão tratados de 

forma dinâmica, em que sempre há violações, vistas como equivalências de uma 

unidade já designada no texto. Essas violações não subtraem o material final, antes 

evitam os aspectos negativos, como os automatismos e o pronto reconhecimento. 

Assim sendo, esse trabalho com a linguagem perpassa pela Função Literária 

(Literatura) e dá lugar ao estudo das subsidiárias englobadas pela Função Verbal ou 

Referencial (Estudos Culturais). Como se vê, as especificidades da problematização 

suscitada pelo corpus de análise remetem esse estudo a um arcabouço teórico-

metodológico, em que a concepção de sujeito é ressignificada e tratada nos limites 

da materialidade interna discursiva, que são determinados por um exterior – o não-

lugar da literatura. 

Sabendo que a Literatura é, acima de tudo, uma forma de diálogo entre o real, 

o imaginário e o fictício e, ao mesmo tempo, se constitui um espaço simbólico capaz 

de possibilitar uma catarse dos momentos problemáticos do passado, ou até 

mesmo, dos desassossegos que o porvir provoca, vale salientar também que ela é 

uma forma de representação identitária. Na prosa adoniana, a escrita navega por 

vários assuntos que, direta ou indiretamente, remetem à incapacidade das 

personagens em traçar seus próprios caminhos. A vida é, pois, recebida como uma 

trágica herança que eles não podem modificar.  

Assim sendo, o primeiro capítulo, intitulado Linguagens e Representações, se 

apresenta como uma tentativa de sistematizar os aportes teóricos da dissertação em 
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dois grandes eixos: o mítico e o identitário. O eixo mítico subdivide-se em mito, 

totemismo e tabu. São feitas considerações sobre o mito, como uma manifestação 

do sagrado, uma realidade que se manifesta no pensamento humano e nas formas 

de organização social, estabelecendo uma cosmogonia, apesar de ser relegado pela 

racionalidade ocidental à condição de um pensamento inferior e primitivo. Teóricos 

como Eliade, Armstrong e Cassirer nos serviram de apoio, neste sentido. Além 

disso, com base nas ideias de Freud, Frazer e Wundt, analisam-se o sistema do 

totemismo e os tabus advindos desse conhecimento. Por sua vez, o eixo identitário 

evidencia os estudos de gênero e suas representações, bem como a identidade 

feminina. Nesta perspectiva, analisa-se o processo de construção social do sujeito 

no potencial crítico dos Estudos de Gênero, a partir do fonofalologocentrismo e da 

respectiva representação e da identidade feminina e da desconstrução por ela 

evidenciada. Teóricos dos Estudos Culturais, na perspectiva do desconstrucionismo 

francês, com a abordagem de Derrida, bem como dos Estudos de Gênero, com o 

delineamento do masculino e dos Estudos Feministas, com a construção da 

identidade feminina, com as perspectivas de Simone de Beauvoir, Nelly Richard, 

Judith Butler, dentre outras. 

O segundo capítulo aplica o primeiro eixo – o mítico – às obras Luanda Beira 

Bahia e O Forte de Adonias Filho. Analisa-se a constituição do mito, totemismo e 

tabu nas obras literárias, em apreço, sob duas perspectivas: a trajetória mítica nas 

textos romances e a constituição dos totens e respectivos tabus. Com isso, 

evidencia-se tanto a manifestação do sagrado e do profano nos cenários adonianos, 

quanto a determinação dos destinos (imposição?) pelos totens – a jindiba, em 

Luanda Beira Bahia; o Forte, em O Forte – , ancorados em tabus. 

Por fim, o terceiro capítulo enfoca as representações de gênero nas obras, 

em análise: primeiro, faz-se um breve retomar do masculino em contraponto ao 

discurso norteador eurodescendente. Depois, analisam-se as representações 

femininas – Iuta, em Luanda Beira Bahia; Tibiti, em O Forte – em que se aplica o 

desconstrucionismo derridiano aos valores patriarcais judaico-cristãos na primeira 

obra e se realça a expressão do gênero e da resistência na segunda. Por fim, 

expõem-se as considerações finais dessa dissertação. 
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2. LINGUAGEM E REPRESENTAÇÕES 
 
 

Não são ingênuas as razões que nos fazem rir, com Benveniste, apesar de 

sua visão unicista, do “poder fundador da linguagem, que instaura uma realidade 

imaginária, anima as coisas inertes, faz ver o que ainda não existe, traz de volta o 

que desapareceu” (BENVENISTE, 1976, p. 27). Na mesma proporção, não é 

ingenuamente que o título deste primeiro capítulo da dissertação se assemelha ao 

próprio título do mestrado, proposto pela UESC, que enfoca o “estudo da linguagem, 

através de suas variadas representações, discutindo as diferentes perspectivas 

teóricas que abordam o objeto lingüístico, literário e cultural, explorando-o em suas 

múltiplas relações” (MESTRADO EM LETRAS: Linguagens e Representações, 

UESC, 2010) 3. 

Corroborando, já, um espaço teórico metodológico que o interpela, este 

estudo se inscreve em duas esferas, a identitária e a mítica, dentro da linha de 

pesquisa “Literatura e Cultura: Representações e Perspectivas”, cujo objetivo é: 

 
Analisar a linguagem, em suas representações culturais, a partir de diferentes  
suportes, considerando-a em sua dimensão de produtora de sentido e de identidades 
(de nação, gênero, classe ou etnia), com especial atenção às questões da hegemonia 
e da resistência (MESTRADO EM LETRAS: Linguagens e Representações, UESC, 
2010)4.  
 

As representações, propostas pelo título deste capítulo, sinalizam para a 

importância de que os percursos críticos da literatura sejam tomados, sob uma 

perspectiva discursiva, capaz de alcançar o imbricamento do lingüístico com o 

ideológico, constitutivo dos efeitos de sentido da linguagem. Tratando-se das 

análises das representações construídas, o nosso olhar dirige-se a várias situações, 

que envolvem um conjunto de relações existentes entre os significantes (as imagens 

evocadas pela narrativa e pelas palavras) e os seus significados (as 

representações). Assim, “cada sistema de representação supõe tanto uma 

classificação dos seres, quanto formas de relacionamento entre os seres” (LIMA, 

2003, p. 87, grifos do autor). 
                                                
3 Disponível em http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/letras/disciplinas.html, acesso 
em 27 de abril de 2010, às16h40. 
4 Disponível em http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/letras/disciplinas.html, acesso 
em 27 de abril de 2010, às16h41. 
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Enquanto representação, o relato mítico é polissêmico, por seus planos 

múltiplos de significação. Não está fixado numa forma definitiva. Enquanto estrutura 

anterior à lógica ocidental fundante de comportamentos, o mito sempre comporta 

outras variantes, versões múltiplas que podem cortar, acrescentar e modificar o que 

lhe parecer conveniente, inclusive, contrariar a manutenção do status quo ou 

reafirmá-lo. O mito, enquanto tradição oral que se mantém viva, ao permanecer em 

contato com os modos de pensar e os costumes de um povo, sempre se modificará: 

o relato ficará parcialmente aberto à inovação. Memória, oralidade, tradição: são 

essas as condições de existência e sobrevivência do mito. Elas lhe impõem certos 

traços característicos, que formam um campo especifico de expressão da 

linguagem. Neste sentido, Duch (2002) argumenta que o universo mítico consegue 

abarcar o campo do onírico, do implícito e costuma se fazer presente justamente no 

centro da vida humana, ainda de maneira polissêmica, contraditória e suscetível de 

ser interpretada de formas diversas. 

Interessa-nos ainda focar o nosso olhar, na esteira do desconstrucionismo 

francês, para os Estudos Culturais, voltados, primeiramente, para os problemas da 

sociedade e da linguagem, e que passam, depois, para “uma reflexão centrada 

sobre o vínculo [sociológico] cultura-nação para uma abordagem da cultura dos 

grupos sociais” (MATTELART e NEVEU, 2004, p. 13-14). Logo depois, os Estudos 

Culturais abarcaram as questões culturais ligadas ao gênero, à etnicidade e às 

práticas de consumo. Tais estudos rompem, assim, com as noções de sacralidade 

da arte e com a diferenciação entre alta e baixa literatura, pois os Estudos Culturais 

passaram a privilegiar a interdisciplinaridade e seu corpus deixa de ser apenas a 

Literatura. Não foi simplesmente uma inversão de modelo, mas um chamamento 

para o círculo do que estava à margem, incrementando a política da diferença, da 

valoração das minorias e das práticas culturais marginais. 

Sob esta ótica, os Estudos Culturais – relacionados a sujeitos em contínua 

mutação e, conseqüentemente, a leitores em trânsito – atribuíram, ao já existente, 

ao conhecimento aparentemente estável, uma característica não-estática. Assim 

sendo, aquele real que se nomeava e acreditava como inevitável sob determinado 

ponto de vista, se viu aberto a interpretações diversas, fraturado em conhecimentos 

instáveis e perspectivas variantes. 
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Esse aparente mal-estar crítico, com relação aos Estudos Culturais e aos 

estudos literários, expõe a novas e, muitas vezes, a incômodas percepções acerca 

de um objeto, visto anteriormente numa ótica exclusivista. Neste sentido, o pós-

estruturalismo encara as estratégias interdisciplinares como indispensáveis aos 

estudos literários, o que desestabiliza o status quo da Literatura (escrita com L 

maiúsculo!), com seu discurso elitista de “arte como peça de museu”. 

A construção discursiva de tais estratégias aponta para as representações, 

que, segundo Ginzburg (2001), possuem significações múltiplas. Desta forma, o ato 

de representar a realidade ou torná-la visível focaliza, nos limites do dizer, o 

batimento da interioridade lingüística com o seu exterior constitutivo, exibindo-lhe a 

presença. Moscovici (2003), dentro da Teoria das Representações Sociais, entende 

a representação como imagem/significação, igualando toda imagem a uma idéia e 

toda idéia a uma imagem, através das concepções de cada grupo social. Em suas 

palavras, “as imagens se tornam elementos da realidade, em vez de elementos do 

pensamento” (MOSCOVICI, 2003, p. 74).  

Chartier considera a representação como “um instrumento de um 

conhecimento mediador que faz ver um objeto ausente através da substituição por 

uma imagem capaz de o [sic] reconstituir em memória e de o [sic] figurar como ele é” 

(CHARTIER, 1990, p. 10). Bourdieu (1999), por sua vez, chama a atenção para a 

imposição das representações, em seu pretenso monopólio da visão legítima do 

mundo social. A realidade, em última instância, é um simulacro, escamoteado por 

construtos intelectuais e sociais múltiplos, como se operássemos sobre a realidade e 

a transformássemos nas imagens que temos dela. Ou seja, as representações são 

variáveis e determinadas pelos grupos sociais, a partir de suas concepções e 

mentalidades, em que o poder e a dominação estão sempre presentes. Este aspecto 

aponta para o que foi exercido e construído no sujeito. Neste sentido, Foucault 

(1999) sugere o desnudamento das condições de funcionamento do jogo discursivo 

e de seus efeitos para reverter a ordem imposta pelas práticas discursivas e pelos 

poderes que as permeiam e sustentam. 

Nesta perspectiva, dentro da Análise do Discurso, o discurso, enquanto 

representação, toma uma dimensão ideológica através das marcas deixadas pelo 

texto, pois “todo dizer é ideologicamente marcado. É na língua que a ideologia se 

materializa. Nas palavras dos sujeitos. [...] O discurso é o lugar do trabalho da língua 
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e da ideologia”. (ORLANDI, 2003, p.38). Althusser (1975), por sua vez, observa que, 

nos sistemas de representação, não há uma correspondência necessária entre a 

infra e a superestrutura. Neste sentido, Stuart Hall, em relação à ideologia, sintetiza 

que ela “constitui uma representação discursiva, porém essa não encerra, em si, a 

experiência ou a prática social de todos os seres humanos, ainda que seja através 

dos sistemas de representação em que nós experimentamos o mundo” (HALL, 2003, 

p. 182). 

Tais sistemas demonstram com clareza a importância da representação, 

nesse experienciar, no delinear das identidades: 

 
A representação, compreendida como um processo cultural, estabelece identidades 
individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos quais ela se baseia fornecem 
possíveis respostas às questões: Quem eu sou? O que eu poderia ser? Quem eu 
quero ser? Os discursos e os sistemas de representação constroem os lugares a 
partir dos quais os indivíduos podem se posicionar e a partir dos quais podem falar 
(WOODWARD, 2000, p. 17). 
 

Esse aspecto da representação permite uma análise múltipla ante aos 

significados produzidos pelas experiências de identidades moventes. Além disso, os 

sistemas simbólicos (que, nesta pesquisa, vão desde os mitos até a identidade 

feminina propriamente dita) nos permitem entender atitudes de focalização e 

visualização como construções discursivas. Diante do exposto, a concepção deste 

capítulo perpassa, a partir das possibilidades evocadas pelo percurso metodológico 

e das esferas míticas e identitárias contempladas no corpus da pesquisa, pela 

constituição do mito, do totemismo e do tabu; e pelos Estudos de Gênero e suas 

representações identitárias. Constitui-se, pois, numa bricolage discursiva, espaço 

fértil para a linguagem e suas representações! 
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2.1 MITO, TOTEMISMO E TABU 
 

2.1.1 Considerações sobre o mito 
 

 
“Nunca existiu uma versão única e ortodoxa de um mito.  

À medida que as circunstâncias mudam, precisamos contar as histórias de modo diferente, 
para expor sua verdade intemporal” (ARMSTRONG, Karen). 

 
  

Dada à complexidade conceitual acerca do mito, esta dissertação visa a 

discutir o relato mítico enquanto narrativa polissêmica, pré-lógica ocidental 

eurodescendente, que valida experiências, mantém tradições e possibilita fissuras 

na representação. As abordagens aqui acolhidas contemplam algumas 

considerações de mitólogos, por sua importância dentro da crítica. Não é intenção, 

pois, esgotar as conceituações e considerações sobre o mito. 

Sob a ótica do senso comum, uma narrativa mítica, geralmente, é concebida 

como uma história não-verdadeira, marcada por crenças e difundida pela tradição 

oral, tornando o mito num traço marcante no folclore de um povo. O mito resgata, 

assim, a tradição oral, olvidada pela transição à escrita, ao registro, ao documento 

como legitimadores do conhecimento. Essa tradição oral dava ao mito, nas palavras 

de Vernant (1987), a “magia da palavra” e seu poder ilusório: as narrativas míticas 

eram transmitidas oralmente, num exercício de audição que difere do exercício da 

leitura. Na ordem da fala, as narrativas míticas eram carregadas de subjetividade e 

crenças, criando um elo com o sagrado e o religioso; ao passo que o exercício da 

leitura teve por esteio o fator racional do pensamento humano. 

Eliade (2000), sob a égide do conceito de história sagrada, advoga que o mito 

é história viva/verdadeira que revela as origens do mundo e do próprio ser humano: 

a narrativa da criação, de um tempo primeiro, em que tudo e todas as coisas 

passaram a existir. Isto abrange “tanto uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um 

fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma 

instituição” (ELIADE, 2000, p. 11). Neste caso, o homem é posto como “produto dos 

eventos passados”, contrariando o conceito de que o mito é uma narrativa falsa ou 

subjetiva demais para ser levada em consideração. 

O mito é, antes de tudo, uma manifestação de ser, ou seja, uma ontofania.  

Coloca-nos diante da própria gênese dos deuses e homens, tornando presente o 

próprio fenômeno da existência em sua plenitude de ser e de sentido. O mito é a 
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palavra que revela o ser. Revela-o, sem, no entanto, o conceituar ou esgotar, ou 

delimitá-lo a um sentido. O mito é antes, a revelação da própria pluralidade de 

sentido, ou do próprio excedente de sentido que o conceito, por sua natureza, não 

pode conter. Por isso, a fala do mito não conceitua, mas revela e mostra. E mostra 

como ser, como o "sendo" do tempo original, em que se constituiu o ser do mundo, 

dos deuses e dos homens.  

Do homem caçador (Era Paleolítica), ao homem agricultor (Era Neolítica), ao 

homem fundidor (Idade dos Metais), na Pré-História; ao homem escritor, na 

Antiguidade; ao homem feudal, na Idade Média; ao homem iluminista, na Idade 

Moderna; ao homem liberal, na Idade Contemporânea; até o fragmentado homem 

pós-moderno; o papel do logos e o papel do mito sempre estiveram bem delineados: 

aquele, para o desenvolvimento tecno-científico do homem; esse, para a 

reconciliação do homem com o universo ante aos fatos trágicos da vida. 

Armstrong (2005, p. 34) advoga que “um mito, portanto, é verdadeiro por ser 

eficaz, e não por fornecer dados factuais”. Em seu dizer, “se nos força a mudar 

corações e mentes, nos dá novas esperanças e nos impele a viver de modo mais 

completo, é um mito válido” (ARMSTRONG, 2005, p. 34). Essa veracidade do mito 

vivo, no decorrer dos tempos, acabou se declinando. 

Ressalte-se, porém, que, em algumas sociedades tradicionais atuais, o poder 

de transformação e de ressignificação do mito ainda é percebido em rituais de 

iniciação, que remontam à Era Paleolítica: privações, que incluem dores físicas e 

marcas no corpo (tatuagens ou circuncisões), fazem parte dos ritos de iniciação dos 

jovens tribais à fase adulta. Isso se constitui “num processo de morte e 

renascimento” (ARMSTRONG, 2005, p. 34) que transformará o jovem para sempre. 

O mito, assim, parece fazer parte do cotidiano das pessoas, como algo necessário 

ao homem. 

Jolles (1976), refletindo sobre essa idéia de necessidade do mito, coloca esse 

como produto desse desejo do homem de questionar o mundo, obtendo desse 

questionamento uma resposta. O universo se forma, assim, para o homem por 

perguntas e respostas, em que o mito (a forma simples literária) se apresenta em 

suas atualizações nos mitos ou narrativas. Sob o inexorável transcorrer da duração, 

sob as inevitáveis transformações seculares, o passado presentifica-se em um 
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gesto, em uma reminiscência ou lembrança que eclode na releitura de um mito, na 

presença de um objeto, que nos evoca um tempo que já não é o tempo cronológico.  

E o mito, nas sociedades arcaicas, tem o papel essencial de reatualizar aquilo 

que se passou na origem dos tempos, o que torna fundamental seu conhecimento. 

Eliade nos diz : 

 
Não só porque os mitos fornecem uma explicação do Mundo e da própria maneira de 
estar no mundo, mas, sobretudo porque, ao recordar, ao reatualizá-los, ele é capaz 
de repetir o que os Deuses, os Heróis ou os Antepassados fizeram ab origine. 
Conhecer os mitos é aprender o segredo da origem das coisas. Por outras palavras, 
aprende-se não só como as coisas passaram a existir, mas também onde as 
encontrar e como fazê-las ressurgir quando elas desaparecem (ELIADE, 1986, p. 19).  
 

Note-se que o termo "recordar" é aqui fundamental. No contexto mítico, 

recordar significa resgatar um momento originário e torná-lo eterno em 

contraposição à nossa experiência ordinária do tempo como algo que passa, que 

escoa e que se perde. A recordação, como resgate do tempo, confere, desta forma, 

imortalidade àquilo que ordinariamente estaria perdido de modo irrecuperável sem 

esta reatualização. Traz de novo a presença dos deuses, os feitos exemplares que 

forjam os heróis e que perseguimos ainda hoje como modelos exemplares, coloca-

nos novamente em presença das tradições dos Antepassados que nos tornaram o 

que somos.  

Assim, o papel da memória não é apenas o de simples reconhecimento de 

conteúdos passados, mas um efetivo reviver que leva em si todo ou parte deste 

passado. É o de fazer aparecer novamente as coisas depois que desaparecem. É 

graças à faculdade de recordar que, de algum modo, escapamos da morte que aqui, 

mais do que uma realidade física, deve ser entendida como a realidade simbólica 

que cria o antagonismo-chave com relação ao lugar da memória. O esquecimento é 

a impermanência, a mortalidade. E não nos dirá Platão mais tarde que "a natureza 

mortal procura, na medida do possível, ser sempre e ficar imortal”?  

Nesta perspectiva, a categoria memória discursiva se estabelece na relação 

com os dois esquecimentos que constituem o sujeito do discurso (PÊCHEUX, 1988). 

Isso se dá através de dois aspectos: do pré-construído e da articulação de 

enunciados do interdiscurso que atravessam o discurso sob a forma de discurso 

transverso. O encadeamento do pré-construído e da articulação manifesta-se no 

intradiscurso, surgindo daí o efeito de evidência: o que todos sabem e podem ver. 
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As significações têm dois caminhos: ou elas se perdem e nem sequer entram 

na memória do discurso, ou elas entram e permitem a paráfrase que as modifica. O 

papel da memória nos permite dizer que um acontecimento histórico (descontínuo e 

exterior) “é suscetível de vir a inscrever-se na continuidade interna, no espaço 

potencial de coerência próprio a uma memória” (PÊCHEUX, 1999, p. 50).  

Nestes termos, a memória é lugar de múltiplas fraturas, pois deve ser 

compreendida “nos sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória social, 

inscritas no campo das práticas e no da memória construída pelo historiador” 

(PÊCHEUX, 1999, p. 52). É aqui que podemos falar em relações de poder – a ordem 

do discurso – dentro da tradição foucaultiana (1971), pois a ideologia junta as 

palavras às coisas, produzindo sentidos que passam como sendo a realidade, a 

coisa em si, uma evidência inquestionável (CARDOSO, 1999). 

Este aspecto mítico da memória endossa o que diz Nora sobre o sentimento 

de memória esfacelada e o surgimento dos locais de memória. Há, com isso, no 

dizer de Nora: 
 

Momento de articulação onde a consciência da ruptura com o passado se confunde 
com o sentimento de uma memória esfacelada, mas onde o esfacelamento desperta 
ainda memória suficiente para que se possa colocar o problema de sua encarnação. 
O sentimento de sua continuidade torna-se residual aos locais. Há locais de memória 
porque não há mais meios de memória (NORA, 1981, p. 7). 

 

O ato de reelaborar essa memória esfacelada é fruto da imaginação humana 

que questiona e cria. Assim sendo, o mito acaba sendo uma resposta para muitos 

anseios, no que se refere ao surgimento do mundo e seus seres. Note-se, neste 

sentido, que, independente da época histórica, o desejo humano de estar acima de 

sua condição humana leva o ser humano a muitos questionamentos, o que ativa a 

sua capacidade mental de criar histórias que expliquem o seu estar e o situem no 

mundo. Dessa forma, o mito está intrinsecamente ligado ao pensamento humano, 

em seu ato contínuo de perguntas e respostas, não tão distante de nossa estrutura 

de formulação do conhecimento. Em suma, a estrutura mental mítica ainda perdura 

como característica mais humana do que parece ser, pois, apesar do declínio das 

narrativas míticas, o homem mantém sua estrutura, mesmo com o ápice do 

raciocínio lógico. Esse aspecto aponta para “um conflito entre as duas visões: a 

concepção arcaica, que deveríamos chamar de arquetípica e aístórica; e a moderna, 

pós-hegeliana, que procura ser histórica” (ELIADE, 1992, p. 123). 
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Eliade (1992) ainda considera: 
 
A mais importante diferença entre o homem das sociedades arcaicas e tradicionais, e 
o homem das sociedades modernas, com sua Forte marca de judeu-cristianismo [sic, 
cremos que ‘marca judaico-cristã’ seria mais adequada], encontra-se no fato de o 
primeiro sentir-se indissoluvelmente vinculado com o Cosmo e os ritos cósmicos, 
enquanto que o segundo insiste em vincular-se apenas com a História (ELIADE, 
1992, p. 11). 
 

 
Esse antagonismo Cosmo/História representa a contraposição do mito com o 

pensamento lógico. Tal aspecto remonta à transição do pensamento mítico para o 

pensamento científico-filosófico ocidental, na Grécia Micênica, com a chegada dos 

dórios ao Peloponeso. Com a queda da figura mítica do rei divino, torna-se 

necessária a reconstituição dessa sociedade: a estrutura patriarcal e agrária cede 

lugar às cidades-estado, à polis, e “a busca de um equilíbrio, de um acordo, fará 

nascer, num período de desordem, uma reflexão moral e especulações políticas que 

vão definir uma primeira forma de ‘sabedoria’ humana” (VERNANT, 1977, p. 18).  

Consequentemente, a filosofia e o pensamento racional iluminista, calcados 

no etnocentrismo europeu, relegaram ao mito, características de povos primitivos 

(entenda-se, atrasados!), priorizando o pleno desenvolvimento tecno-científico, a 

razão filosófica ocidental e os acontecimentos históricos como legitimadores 

excludentes de outras formas de conhecimento. O mito, sob essa perspectiva, 

mostrou-se como um entrave ao desenvolvimento da humanidade, em seus ideais 

de progresso, em nome de uma ordem idealizada, que nunca existiu. 

Desconsiderou-se, com isso, que: 

 
[...] o homem das civilizações tradicionais [...] demonstrava uma atitude genuína em 
relação à história. Independente de aboli-la periodicamente, de desvalorizá-la por 
meio do encontro de modelos trans-históricos e arquétipos para ela, ou, por fim, de 
lhe dar um significado meta-histórico (teoria cíclica, significados escatológicos e 
assim por diante), o homem das civilizações tradicionais não atribuía qualquer valor 
ao acontecimento histórico em si, em outras palavras, ele não a considerava como 
uma categoria específica de seu próprio modo de existência (ELIADE, 1992, p. 123). 

 

Essas formas de interação com a História – abolição e desvalorização desta, 

bem como a ressignificação meta-histórica – revelam que o relato mítico, apesar de 

não fazer uso de uma moral, conta com o princípio de verossimilhança. Assim, “a 

‘história’ do Cosmo e da sociedade humana é uma ‘história sagrada’, preservada e 

transmitida por intermédio de mitos” (ELIADE, 1992, p. 12). No dizer de 
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SACRAMENTO (2009b, p. 135), “os mitos cosmogônicos dão conta da origem do 

mundo. Ao negarem o caos, instauram a ordem no mundo, podendo-se entender 

como uma forma de ontologia, uma vez que tenta explicar como o real veio a ser”.  

O viço do relato mítico coloca-se como uma forma de legitimação das 

representações míticas, elementos primordiais no processo de adaptação do homem 

ao mundo. Tal relato, em seu processo de permanência e ressignificação, traz novas 

e instigantes perspectivas sobre o homem e sua cultura. O diálogo entre a 

perspectiva mítica dos povos “atrasados” e “inferiores” com o pensamento ocidental, 

revela a busca de uma face cultural, numa autêntica tomada de posição frente à 

hegemonia etnocêntrica, não numa perspectiva de antagonismo ou enfrentamento, 

mas na perspectiva do efeito da différance.  

Assim, a prerrogativa da razão, como produtora de certezas, se esvai de 

significado, já que o conhecimento científico pode ser subvertido pela interação que 

o relato mítico estabelece com seu objeto. Ou seja, ao integrar o universo 

constitutivo do saber, a produção desta narrativa mítica, sobre determinada área da 

realidade, afeta esta mesma área. Em suma, o conhecimento mítico não informa 

somente o que o objeto é, mas passa a integrá-lo, o que afasta a pretensão 

totalizadora do projeto iluminista.  

Esses intercâmbios acabam por consolidar a permanência do pensamento 

mítico, a partir da possibilidade do novo, do inusitado e, consequentemente, da 

busca do autêntico, que Nietzsche (1990) credita ao mito, em contraposição à lógica 

ocidental, calcada em normas racionalistas. Retomando Eliade, ser-nos-ia permitido 

dizer: 

 
Pouco importa que as fórmulas e as imagens através das quais o ‘primitivo’ exprime a 
realidade nos pareçam ingênuas e até ridículas. É o sentido profundo do 
comportamento primitivo que é revelador. Esse comportamento rege-se pela crença 
numa realidade absoluta que se opõe ao mundo profano das ‘irrealidades’; em última 
instância, aquele que não é verdadeiramente um ‘mundo’, mas o ‘irreal’ por 
excelência, o não-criado, o não-existente, o nada (ELIADE, 1992, p. 39). 
 

 O não-criado, o não-existente, o nada, enfim, o “irreal” por excelência, bem 

como a realidade, são, contraditoriamente, aspectos que nos remetem ao profano e 

ao sagrado. O eurrítmico espaço evocado pelo sagrado exaure o significado do 

transcendental, do absoluto; ao passo que o conteste espaço profano retrata a 

“realidade” limitada, o provisório. Ressalte-se que um espaço não anula o outro, 
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apesar de se oporem. Conforme Eliade, a “oposição sagrado/profano traduz-se 

muitas vezes como oposição entre real/irreal ou pseudo-real” (ELIADE, 2000, p. 18). 

Percebe-se, com isso, que “os mitos servem como modelos para cerimônias 

de reatualização periódica dos importantes eventos ocorridos no princípio dos 

tempos” (ELIADE, 1992, p. 12). Ocorre, neste sentido, que o elemento sagrado 

acaba por se perpetuar, ad caterva, no imaginário social e na manutenção das 

tradições.  

Ao valorar o sagrado, o ser humano mantém vivas suas tradições, enfocando 

determinados costumes e símbolos de representação. Nesta perspectiva: 

 
[...] um objeto ou um ato torna-se real apenas enquanto serve para imitar ou repetir 
um arquétipo. Assim, a realidade é alcançada unicamente por intermédio da repetição 
ou da participação; tudo o que carece de um modelo exemplar é “insignificante”, isto 
é, destituído de realidade. Desse modo, os homens demonstram uma tendência no 
sentido de se tornarem arquetípicos e paradigmáticos (ELIADE, 1992, p. 38). 

 

Dessa forma, forjam-se pessoas dependentes de relações artificiais (não em 

sentido demérito!) de vida, comandadas por mecanismos centralizadores, cujo 

modus operandi desconhecem. Trata-se de uma noção utilizada para qualificar o 

modo de relação entre os humanos e a natureza. Evidencia-se, assim, uma 

possibilidade de emolduração de comportamentos, atitudes e valores para a 

dominação de pessoas e o estabelecimento de relações capazes de preservar um 

paradigma. O mito se constitui, pois, numa força paradigmática, já que: 

 
Os mitos preservam e transmitem os paradigmas, os modelos exemplares, para todas 
as atividades responsáveis a que o homem se dedica. Em razão desses modelos 
paradigmáticos, revelados ao homem em tempos míticos, o Cosmo e a sociedade 
são regenerados de maneira periódica (ELIADE, 1992, p. 12). 
 

 Tal regeneração adscreve aquilo que ultrapassa o homem em sua limitada e 

profana realidade: a manifestação do sagrado. O sagrado se manifesta naquilo que 

ultrapassa a força e a capacidade humanas, realçando um sentimento de impotência 

e nulidade ante essa estranha força, que o domina e o arrasta em sua determinação. 

Aquilo que é inapreensível na existência cotidiana do ser humano consigo mesmo e 

com o mundo: nascimento, morte, a força da natureza, diante da manifestação do 

sagrado; demonstra que o homem parece não possuir nenhum modo de 

interferência eficaz. Cabe-lhe apenas a postura de espectador passivo e 

assombrado diante do espetáculo do sagrado que se desenrola ante seus sentidos. 
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Esse amálgama de sensações – contraditórias, por vezes –, um misto de 

sentimentos do tipo atração e repulsão, medo e fascinação, realça aquela 

constatação de forças que se colocam em uma esfera inacessível ao domínio e ao 

conhecimento humano.  Desta forma, o sentimento do sagrado, o mysterium 

tremendus, a percepção da presença do numinoso, aparece como algo que 

afugenta, mas que ao mesmo tempo atrai a atenção do homem para as forças que 

escapam ao seu domínio e entendimento. O sagrado, o mysterium tremendum, 

como nos diz Otto (2007, p. 22), “designa unicamente o que está escondido, o que 

não é manifesto, aquilo que não é nem concebido nem compreendido, o 

extraordinário e o estranho, sem indicar com precisão a qualidade”. 

 Diante do exposto, percebe-se que o conhecimento mítico se constitui num 

reservatório de saber cultural; numa instância que indica modos de ser no mundo, 

que orienta o todo social em seu devir cotidiano; numa manifestação do sagrado que 

mantém vivas tradições. O mito é, assim, uma instância orientadora da conduta 

humana, cuja perspectiva social, de vivência comunitária, é dada pelo mundo das 

narrativas míticas. Sem descaracterizar as formas de organização social, a esfera do 

sagrado acaba por influenciar todo modo de se portar no mundo. Sob essa ótica, o 

mito determina a realidade, a significância e a eficácia da ação: se foi assim que se 

portou tal deus, se foi assim que fizeram os antepassados, essa é, portanto, a 

medida da eficácia da ação. O gesto do antepassado, do deus ou do herói deve ser 

seguido, uma vez que ele é o substrato de toda ação transformadora, realmente 

capaz de intervir na realidade. 

A ordem total é estabelecida a partir da coletividade, já que o mito não 

conhece a expressão singular da criatividade humana. O destino pessoal de cada 

indivíduo deve se ajustar ao destino do clã, zelando, assim, pela integridade do 

Cosmos. Ele mesmo não se vê fora dessa coletividade e, para o pensamento mítico: 

 
O eu sente a si mesmo apenas na medida em que se compreende como membro de 
uma comunidade, na medida em que se vê unido a outros na unidade de um clã, de 
uma tribo, de uma liga social. Somente nesta unidade e através dela, ele possui a si 
mesmo; sua vida e existência próprias estão ligadas, em cada uma de suas 
manifestações, à vida do conjunto que os abrange, como se por laços mágicos 
invisíveis (CASSIRER, 2004, p. 298). 
 

 Assim sendo, o mito é a instância instauradora da comunicabilidade entre o 

coletivo e a face singular do homem, bem como é possibilitadora da ação humana 
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sobre o mundo natural. O zelo pela preservação do Cosmos, pela realidade na qual 

habita, e só, na qual, pode habitar, outorga ao homem responsabilidades, nesse 

processo comunicacional. 

Em suma, somente através do mito, o homem pode lançar-se criativamente 

no mundo das coisas, somente através do elo primordial, referência de ação, é que, 

sobre o mundo natural, o homem das sociedades míticas vislumbra a possibilidade 

de um mundo humano. Todo ato cosmogônico é ato modelar por excelência, 

tornando inútil e insignificante a irrupção de novas formas de agir. Ou seja, o ato 

modelar cosmogônico é o único, no qual, o homem das sociedades míticas tem 

garantida a eficácia de sua ação.   
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2.1.2 Totem et tabou: a manutenção da tradição mítica 
 

Eliade, ao analisar o mal-estar da modernidade em relação ao sagrado, 

esclarece: “O homem ocidental moderno experimenta um certo mal-estar diante das 

inúmeras formas de manifestações do sagrado: é difícil para ele aceitar que, para 

certos seres humanos, o sagrado possa manifestar-se em pedras ou árvores, por 

exemplo”(ELIADE, 2000, p. 17-18). Esse aparente mal-estar exclui o relato mítico do 

mundo dito civilizado, pautado no logos europeu e seu princípio de racionalização. 

Se o mito, por este princípio de exclusão ocidental, deixa de ser modelar, ele passa, 

pelo princípio da desconstrução, a questionar veementemente o estabelecido, 

assinalando caminhos diversos e multiplicando outras formas de expressão, apesar 

de seu forte apelo normativo. 

As inúmeras manifestações, citadas anteriormente, ao adentrarem no campo 

do sagrado e do profano, se delineiam como totens, que asseguram a manutenção 

da tradição mítica, amparada em tabus. Nesta perspectiva, faz-se necessária uma 

síntese da obra freudiana Totem et tabou, situada nos seus estudos de psicologia da 

religião, para se evitar os estereótipos da racionalidade ocidental em relação aos 

povos ditos primitivos, bem como algumas contribuições de Frazer e Wundt. Antes 

de trabalhar uma psicologia da coletividade, Freud trabalhou com a psicologia da 

individualidade; tratando das neuroses (1888), construiu as teorias da fantasia 

(1897), dos sonhos (1900) e da sexualidade (1905). Tais estudos permitiram a Freud 

construir, em 1913, a teoria da cultura, época em que escreveu o instigante (hoje, 

interdisciplinar) Totem et Tabou. Não nos ateremos aqui aos percursos críticos e 

históricos da obra, mas ao campo conceitual! 

Segundo Freud (2001), o caminho percorrido pelo homem pré-histórico, 

através da tradição de suas lendas, mitos, contos, bem como de sua arte, religião e 

concepção de vida, constitui uma fase anterior, bem conservada, de nosso próprio 

desenvolvimento. Essa percepção põe em xeque o julgamento ocidental de povos 

ditos selvagens e/ou primitivos. Analisando tribos australianas, consideradas pelos 

etnólogos como as mais selvagens, as mais atrasadas e as mais miseráveis (motivo 

principal de sua escolha!), Freud (2001) percebe traços de uma religião, sob a forma 

de culto prestado a Seres Superiores, delineado num sistema de totemismo. Freud 

(2001) constata que as tribos australianas se dividem em pequenos grupos, clãs, 

que recebem o nome de seus totens, respectivamente. 
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A civilização humana, descrita em Totem et Tabou, origina-se no mito 

darwiniano de uma horda primitiva, na qual, seus membros eram submissos à 

vontade sem limites de um ser superior que lhes impunha limites, castrando-os, 

interditando suas mulheres e banindo-os. O tabu cumpre uma função de controle 

social, no que diz respeito à ética da sociedade que começa a se firmar quando os 

primitivos abandonam o nomadismo. Surge, com isso, a necessidade de criar 

mecanismos de defesa psíquica, sexual, ou melhor, barreiras que controlam e 

condicionam os indivíduos. Freud (2001) delineia as primeiras bases da construção 

de uma ética repressora dos desejos dos indivíduos (em função dos tabus).  

Freud observa ainda que “o totem é, em primeiro lugar, o antepassado do 

grupo; em segundo lugar, o seu espírito protetor e o seu benfeitor, que envia 

oráculos e é perigoso para os outros; conhece e poupa as crianças do clã” (FREUD, 

2001, p. 13, tradução própria). Na condição de ancestral do grupo, o totem exerce 

uma “hierofania, ato da manifestação do sagrado” (ELIADE, 1992, p. 17). E, 

“manifestando o sagrado, um objeto qualquer torna-se outra coisa e, contudo, 

continua a ser ele mesmo, porque continua a participar do meio cósmico envolvente” 

(ELIADE, 2000, p. 18). Isto se dá, no dizer de Freud, porque “o caráter totêmico é 

inerente, não a um animal ou a outro objeto específico (planta ou força natural), mas 

a todos os indivíduos que pertencem ao clã do totem, que conhece e poupa as suas 

crianças” (FREUD, 2001, p. 13, tradução própria). Assim, “a subordinação ao totem 

forma a base de todas as obrigações sociais” (FREUD, 2001, p. 13, tradução 

própria). Essas obrigações sociais mantêm tradições. 

Freud (2001) constata ainda, em seus estudos com as tribos australianas, que 

os descendentes de um mesmo totem – este, designador dos clãs – possuem laços 

consaguíneos, formando uma família, cujos graus de parentesco, mesmo os mais 

elevados, são considerados como um impedimento à união sexual. Essas proibições 

totêmicas realçam o critério clânico como mais importante do que o laço sanguíneo 

familiar propriamente dito. A união entre pessoas do mesmo clã é vista como 

incestuosa. Sobre essa situação, Freud reflete: “Os nomes de parentesco, que dois 

Australianos se atribuem, reciprocamente, não designam, por conseguinte, um 

parentesco de sangue, como seria o caso na nossa cultura; designam menos 

atributos físicos do que papeis sociais” (FREUD, 2001, p. 19, tradução própria). 
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 Tais papéis sociais delimitam na vida dos indivíduos, que fazem parte dos 

clãs, o que é certo e errado para a conduta na sociedade, o que deve ser feito ou 

está interditado para eles, servindo como guia de interpretação dos comportamentos 

e auxiliando esses indivíduos a se orientarem e a tomarem decisões em situações, 

muitas vezes, complexas e postas em diferentes esferas da vida.  

Sob a ótica ocidental, os tabus traduzem um sistema de práticas limitadoras. 

Este pensamento aplaina a emblemática diversidade e mantém o status quo, que 

tem por fundamento o substrato relacional e hierarquizado da vida social, o que 

produz características peculiares de espraiamento do processo de individualização 

dos comportamentos e disseminação da ideologia igualitária. 

 Entretanto, em que pese o controle social da formação desses tabus, há que 

se considerar a condição singular do homem dito primitivo na vida em clãs. No dizer 

de Eliade: 

 
Nos elementos particulares de seu comportamento consciente, o homem ‘primitivo’, 
arcaico, não reconhece qualquer ato que não tenha sido previamente praticado e 
vivido por outra pessoa, algum outro ser que não tivesse sido um homem. Tudo o que 
ele faz já foi feito antes. Sua vida representa a incessante repetição dos gestos 
iniciados por outros (ELIADE, 1992, p. 18). 

 

 Justifica-se aqui o peso do sistema totêmico na determinação dos valores e 

condutas a serem seguidos. Podemos aqui utilizar o questionamento de Eliade para 

ilustrar essa situação: 

 
Qual seria o significado da vida para um homem que pertence a uma cultura 
tradicional? Acima de tudo, significa viver de acordo com modelos extra-humanos, de 
conformidade com determinados arquétipos. Assim, significa viver no coração do real, 
já que [...] nada existe de verdadeiramente real a não ser os arquétipos. Viver em 
conformidade com os arquétipos significava respeitar a ‘lei’, pois a lei era apenas uma 
hierofania primordial, a revelação in illo tempore das normas da existência, feita por 
uma divindade ou um ser místico (ELIADE, 1992, p. 89). 

 

 Assim sendo, esse modelo arquetípico como superior à própria realidade 

destitui todas as práticas e vivências que fogem ao pré-estabelecido, à tradição 

totêmica e, consequentemente, clânica. Tais práticas passam a ser recriminadas, 

discriminadas e proibidas, resultando na constituição de tabus, limitadores de outras 

possibilidades em todas as esferas da vida, inclusive a sexual e familiar. 

 Dentro da esfera sexual e familiar, retomando Freud,  

 



22 
 

Se os desejos psicossexuais da mulher encontram a sua satisfação no casamento e 
na vida familiar, constantemente não são ameaçadas pelo perigo de insatisfação que 
provém do acórdão prematuro das relações conjugais e o vazio afetivo que delas 
pode resultar (FREUD, 2001, p. 31, tradução própria). 

 

 Como se constata, a vida conjugal e a satisfação sexual da mulher estão 

direcionadas ao ambiente familiar. Freud observa, por sua vez, que esta mulher 

pode estar insatisfeita pelo início prematuro das relações conjugais e a vida afetiva 

que resultar dessas relações. O sistema totêmico e os tabus advindos dele 

asseguram a orientação de conduta dos seres humanos, mas denunciam a 

soberania masculina sobre a feminina. Evita-se, assim, a subversão da ordem 

estabelecida, sem, no entanto, comprometer-se com uma ideologia.  

 “Os tabus se manifestam essencialmente pelas interdições e restrições” 

(FREUD, 2001, p. 35). Com essa constatação, Freud expande a atuação dos tabus 

para além das proibições morais e religiosas. Ou seja, as restrições tabu: 

 
[...] não são trazidas por um comando divino, mas impostas por elas mesmas. O que 
as distingue das proibições morais, é que não fazem parte de um sistema que 
considera as abstenções como, geralmente, necessárias e que tornam precisas as 
razões desta necessidade. As restrições tabu não se baseiam em nenhuma razão; a 
sua origem é desconhecida; incompreensíveis para nós, parecem naturais aos que 
vivem sob o seu império, apesar do vazio afetivo que pode resultar dessas proibições 
(FREUD, 2001,  p. 35-36, tradução própria). 

 

 Segundo Wundt, “o tabu representa o código não-escrito mais antigo da 

humanidade” (WUNDT, 1913, p 306, tradução própria), remontando uma época 

anterior a todas as religiões. Embasado no artigo Tabou de Northcote W. Thomas, 

Freud (2001) enumera as principais designações do tabu: primeiro, uma 

característica sagrada (ou impura) de pessoas ou coisas; segundo, o modo de 

limitação (interdição) decorrente dessa característica; terceiro, enfim, as 

consequências sagradas (ou impuras), que resultam da violação dessa interdição. 

 Dentro de um ponto de vista mais amplo, ainda citando Thomas, Freud (2001) 

aponta outras variações do tabu, a saber: primeiro, um tabu natural ou direto, 

resultado de uma força misteriosa (Mana); segundo, um tabu transmitido ou indireto, 

que emana dessa mesma força; terceiro, enfim, o tabu intermediário entre os dois 

anteriores, compondo-se dos dois fatores precedentes (direto e indireto), como, por 

exemplo, a apropriação de uma mulher por um homem. A palavra tabu é aplicada 
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ainda a outras limitações rituais, mas que não deveriam ser consideradas como 

tabu, já que estão muito mais relacionadas a proibições religiosas.  

 Freud (2001) continua sua abordagem, com base no artigo Tabou, elencando 

os principais objetivos tabu, que se mostram variados. Apresentamos a seguir (de 

forma didática, para uma melhor visualização!) esses objetivos: 

 
a) Proteger pessoas eminentes, como chefes, pais, e objetos aos quais se une certo 

valor, contra qualquer prejuízo possível; 
b) Proteger os fracos - mulheres, crianças, homens em geral - contra o potente 

Mana [força mágica, tradução própria] dos pais e dos chefes;  
c) Preservar de perigos que decorrem do contato com cadáveres, da absorção de 

certos alimentos, etc.;  
d) Prevenir as perturbações que podem ocorrer no cumprimento de certos atos 

importantes da vida: nascimento, iniciação dos homens, casamento, função 
sexual, etc.;  

e) Proteger os seres humanos contra a potência ou a cólera de Deus e de 
demônios;  

f) Proteger as crianças que estão por vir ou os pequenos contra os diversos perigos 
que os ameaçam devido à dependência emotiva na qual se encontram em 
relação aos seus pais [...] 

g) Proteger a propriedade de uma pessoa, os seus instrumentos, o seu campo, etc., 
contra os ladrões (FREUD, 2001, p. 37, tradução própria). 

 

Tais objetivos deixam claro que o contato humano com os tabus implica 

obediência, pois esses asseguram uma vida pacífica. Inicialmente, numa fase 

mitológica de veneração, onde não havia separação entre o sagrado e o impuro, a 

proteção dos tabus provinha das mesmas fontes dos instintos mais primitivos e 

duráveis do homem: a crença na ação de seres demoníacos, cuja vingança é 

aplacada pela obediência aos tabus. Os tabus serviam até mesmo para aplacar a ira 

dos deuses e a violação aos seus preceitos implicava em consequências 

proporcionais à intensidade da força mágica inerente ao objeto, pessoa ou coisa 

sagrada. Freud, nesta perspectiva, esclarece: 

 
As proibições tabu, mais antigas e mais importantes, são representadas por duas leis 
fundamentais do totemismo: não se deve matar o animal totem e deve-se evitar o 
envolvimento sexual com indivíduos do sexo oposto, que pertencem ao mesmo totem 
(FREUD, 2001, p. 51, tradução própria). 
 

Numa segunda fase, tida como superior, os objetos de veneração se 

transformam em objetos de execração, a partir da violação ao sagrado ou do uso 

impuro desses objetos consagrados. A ressignificaçao do tabu, sob a ótica 

freudiana, perpassa sobre “um ato proibido, para o qual o inconsciente é empurrado 
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por uma tendência muito forte” (FREUD, 2001, p. 53, tradução própria). Freud assim 

resume essa tendência de transgressão do inconsciente: 

  
A tendência a transgredi-lo persiste no seu inconsciente; os homens que obedecem 
ao tabu são ambivalentes em relação ao que ele significa. A força mágica, atribuída 
ao tabu, se reduz ao poder que possui de induzir o homem em tentação; se comporta 
como um contágio, porque o exemplo continua contagioso e o desejo defendido se 
desloca no inconsciente sobre outro objeto. A expiação pela violação de um tabu 
prova que é a renúncia que está na base do tabu (FREUD, 2001, p. 57, tradução 
própria). 
 

Freud (2001) observa bem que a renúncia, ainda que ressignificada no âmbito 

do inconsciente, é a base do tabu. Ou seja, a obediência às prescrições do tabu se 

constitui numa renúncia a qualquer coisa, fruto dos desejos voluntários. Assim, a 

não-observância a uma renúncia é expiada por uma renúncia a outras coisas. Neste 

caso, a expiação é mais primitiva do que a purificação. Freud acaba por associar as 

neuroses do tempo presente com o totemismo. Os tabus presentes existiam desde 

os tempos primitivos e o homem tornou-se civilizado levando consigo esses tabus. 

Todos os seres humanos, independente do tempo e da cultura, na qual se 

encontram, têm uma estrutura psicológica equivalente àquela que os primitivos 

realizaram. Em suma, o que caracteriza as ações humanas é o inconsciente. 

A grande diferença existente entre os tabus, nos contextos explicitados 

anteriormente, reside justamente na sua evolução. O tabu primitivo não funciona da 

mesma maneira que hoje.  Atualmente, eles têm o poder de inibir comportamentos e 

desejos, atuando no universo simbólico, diversamente dos primitivos, que atuavam 

na realidade. O parricídio primitivo, incentivado pela forma primária do tabu, não 

pode ser concebido pelo processo civilizatório. Esse não permite que o homem 

expresse seus desejos, acarretando em expressões como a histeria. Freud (2001) 

reforça sempre a necessidade da ética na conduta humana, devido à 

impossibilidade de se criar um sistema social organizado, tendo como ameaça a 

voracidade dos desejos latentes.  

Para conter o estado primevo, a cultura funciona como elemento dissociador 

do amor sexual e o amor, inibido através da escolha de objetos, que substituam 

aquilo que mais se ama. Institui-se, assim a lei contra o incesto. Por sua vez, essa 

ambivalência de sentimentos resulta no ódio ao pai, que impunha obstáculos ao 

objeto de amor e, contraditoriamente, no amor e na admiração, pois era Forte e 

detinha o que eles desejavam ter. Mesmo dispondo de impulsos mortíferos contra o 



25 
 

pai, as moções ternas abriram espaço para sua expressão. Neste momento, surge o 

sentimento de abandono frente aos hiperpoderes totêmicos e a nostalgia do pai 

protetor. O pai terrível ressurge na figura de um semideus, como pai ideal. 

Segundo Freud, “a religião totemista resultou da consciência de culpa dos 

filhos como uma tentativa de acalmar esse sentimento e fazer as pazes com o pai 

ultrajado mediante a obediência ulterior” (FREUD, 2001, p. 173, tradução própria). A 

presença do sentimento de culpa leva os membros da tribo a uma tentativa de 

reconciliação com o morto: sua imagem é transportada para a de um deus 

(representado pela figura de um animal) que passará a receber todos os tratos que o 

pai deveria um dia receber. As duas leis fundamentais do totemismo – não matar o 

pai primevo, simbolizado pelo totem; e não se unir às mulheres com parentesco 

totêmico – acabam por se constituir nas primeiras leis de convívio social. Entretanto, 

não apresentam o mesmo valor psicológico (FREUD, 2001). Ao passo que o 

assassinato do animal totêmico tem um papel meramente sentimental de reconciliar 

com o pai morto e lamentar a sua morte, a proibição do incesto tem um propósito 

prático de evitar que cada indivíduo queira todas as fêmeas para si e se estabeleça 

o estado primitivo de luta de todos contra todos. 

Em Totem et Tabou, o complexo de Édipo não se limita ao psiquismo 

individual, mas torna-se uma questão à que todo o corpo social deve responder para 

chegar à cultura. Neste sentido, a sociedade tem de se constituir com um sistema de 

proibições, que impede o retorno ao primeiro objeto de amor. A partir do momento 

em que o princípio de realidade se estabelece, o de prazer passa a ser visto como 

algo assustador, e, uma vez erigidas as normas sociais de conduta, deparamo-nos 

com o medo e o sentimento de culpa. Da mesma forma, o evento psicológico que 

separa o clã dos irmãos da horda primordial é o aparecimento da culpa. Satisfeito o 

ódio, os componentes amorosos da relação com o pai ressurgem, assim como o 

arrependimento pelo ato cometido. Deste modo, o processo civilizatório pressupõe a 

culpa, que mantém as principais proibições e restrições, as quais sustentam a 

cultura. 

O próprio sistema totêmico se organizou a partir da extinção da prática 

exogâmica da instituição totêmica, como forma de inibir os incestos e as rivalidades 

filiais. A promiscuidade sexual conduzia à imoralidade das práticas humanas, já que 

era isenta de qualquer caráter ético. Freud (2001) vincula sempre o desejo humano 
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ao dever. A existência humana é conflituosa por envolver duas vertentes opostas: o 

desejo e a moral. Quando esses se chocam, percebe-se o nascimento das 

neuroses. Os desejos sexuais entram em choque com o que é permitido, 

moralmente, fazer. Consequentemente, a repressão é um mecanismo necessário 

para delimitar os desejos, humanizando e diferenciando a conduta humana da 

conduta animal. 

Os valores morais servirão como controle diante dos desejos e não como 

mecanismo de extinção deles. O processo de socialização exige do homem uma 

conduta mais racionalizada, portanto atitudes incontroláveis se tornaram 

insustentáveis na organização que a sociedade impôs. Chama à atenção de Freud 

(2001) a interação entre o desenvolvimento da espécie humana e do indivíduo, pois, 

sem as restrições morais atuando em conjunto com o sentimento de culpa, os clãs 

correm o risco de uma subversão. 

Diante disso, a sucessão de acontecimentos que tira o homem do estado de 

natureza e o leva à vida em comunidade, numa espécie de transição do “proto-

homem” para “homem da cultura”, caminha lado a lado com a supressão do ódio 

mútuo entre os indivíduos do grupo e o abandono do primeiro objeto de amor. Os 

eventos edipianos da cultura criam imagens ideais para os indivíduos, aspirando à 

transformação do homem em “sobre-homem”. Para alcançar isto, a repressão da 

agressividade se faz à custa do controle da sexualidade. 
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2.2  ESTUDOS DE GÊNERO E REPRESENTAÇÕES 
 

2.2.1 Fonofalologocentrismo e representação 
  

Inicialmente, há que se considerar que o legado, tradutor da memória do 

discurso dominante etnocêntrico, quando aplicado à escrita literária, reitera a visão 

androcêntrica de mundo. Nesta perspectiva, sem reificar a masculinidade, a 

insuficiência das definições acerca dessa expressão aponta para a importância das 

suas características históricas, a sua força de arregimentação social, a imbricação 

com outros lugares simbólicos estruturantes e o seu poder de orientar a formulação 

de juízos. Essa construção social da masculinidade endossa a existência de uma 

substância imutável em cada coisa, uma espécie de núcleo duro, fixo, atemporal, 

que seria responsável pela identificação. 

O termo masculinidade, do latim masculinus, passou a ser cunhado no Século 

XVIII devido a “esforços científicos no intuito de estabelecer critérios mais explícitos 

de diferenciação entre sexos” (PETERSEN, 1998, p. 13). Por sua vez, há que se 

considerar que a masculinidade não existe, enquanto característica, traço de caráter 

ou aspecto da identidade dos indivíduos, já que, muitas vezes, existe apenas como 

ideologia ou fantasias variadas, mas que participa ativamente nos processos de 

subjetivação dos agentes. Assim sendo, a masculinidade é importante para a 

tomada de posição identitária do sujeito em seu discurso. 

Endossando o escopo do referido projeto de dominação unilateral da 

masculinidade; a tradição e o apego às regras e aos ditames religiosos tornaram as 

relações de gênero uma simbiose, considerada verdadeira e determinante para a 

constituição das identidades de gênero, em que o gênero decorre do sexo 

morfológico e a ele se refere. Tal concepção se corporificou como um centro de 

referência enquanto marco norteador de toda a sociedade ocidental: um universo 

branco, masculino, heterossexual, europeu; um enquadramento sexual esperado de 

uma sociedade patriarcal e machista, numa espécie de naturalização da cultura. Nas 

palavras de Lima, “naturalizar a cultura é portanto [sic] um remédio eficaz contra os 

estados emocionais desagradáveis. Mas é também o caminho para que o 

etnocentrismo se implante” (LIMA, 2003, p.85, grifos do autor). 

Dentro dessa perspectiva, as relações de gênero, que atribuíam sentidos ao 

ser homem, foram socialmente manipuladas de forma a conter as fraturas na 
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representação e a descontinuidade dos significados disponíveis. Desta forma, o 

patriarcalismo inflexível seria o parâmetro a ser seguido em todas as esferas sociais. 

Esse moderno ideal masculino esteve amparado em uma série de transformações 

sociais, econômicas, políticas e culturais, advindas com a formação do Estado 

nacional moderno (OLIVEIRA, 2004). 

Nicholson (2000) corrobora tal análise, demonstrando de que forma, nesse 

período, se processaram profundas modificações nas percepções a respeito de 

diferenças psicológicas, comportamentais e corporais entre homens e mulheres. 

Com base nos estudos de Thomas Laqueur sobre literatura médica, o autor 

evidencia que, até o século XVII, a representação do corpo feminino se dava de 

forma invertida, uma versão menos desenvolvida do corpo masculino.  Homens e 

mulheres dispunham da mesma essência, sendo que nestas o desenvolvimento se 

dava de forma pior ou menor. Dentro de um mesmo eixo vertical, os corpos 

masculinos e femininos e os seus respectivos caracteres psicológicos eram 

percebidos, estando as mulheres numa posição inferior e os homens, no topo. 

Somente a partir do século XVIII, uma visão do corpo bissexuado, forjando dois 

pólos qualitativamente distintos, foi consolidada. 

Compartilhando com essa abordagem, Lipovetsky (1989) observa que, até o 

século XVIII, no universo da moda, o luxo com suas extravagâncias e 

ornamentações preponderava na moda masculina. A associação da elegância 

masculina a características como a discrição, a sobriedade e a rejeição das cores e 

ornamentação só viria a se concretizar no século XIX, o que acabou por tornar a 

moda e seus artifícios como prerrogativa feminina. O exemplo da moda realça o fato 

de que, neste período, as distinções entre homens e mulheres se tornaram 

polarizadas e binárias, caracterizando-os como seres de natureza diversa. 

Evidencia-se, assim, o caráter temporal dessas determinações. 

A análise de Oliveira (2004) sobre a emergência de um ideal moderno de 

masculinidade, atrelado à formação dos estados modernos, haja vista a criação de 

exércitos para a manutenção da autonomia e soberania das nações, cujo efeito mais 

emblemático foi o alistamento militar compulsório, em nome de uma causa nobre; 

demonstra de que forma o heroísmo, o destemor da morte e a coragem para lidar 

com a dor e o perigo eram, além de uma preparação para a guerra, um treinamento 

para a autêntica masculinidade. A força desse modelo se fez visível na exaltação da 
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aparência daqueles que passaram por essa experiência: seus corpos esguios, 

flexíveis, musculosos, suas faces impressionantes, com olhos que presenciaram 

milhares de mortes. Tais ideais permearam um longo período da história, inclusive 

as duas grandes guerras. 

Somam-se a ele, os ideais burgueses – a disposição para o trabalho, a 

modéstia, a perseverança – que também ganharam força a partir do século XIX, 

passaram a ser cultivados e associados à masculinidade. Ao devotado soldado 

guerreiro, acresceu-se outra face do ideal moderno de masculinidade: o trabalhador 

e pai de família exemplar. 

 
No século XIX, a religião se incumbia, principalmente, de promover a moralidade 
tipicamente burguesa, enquanto o exército e os esportes cultivavam valores 
masculinos para a educação da virilidade. Uma das instituições mais importantes e 
que serviu de modo fundamental para veicular esse tipo de moralidade, foi o 
casamento, visto como conseqüência natural na vida do cidadão comum e também 
como uma barreira contra os vícios e a degeneração. [...] Isso terá uma influência 
decisiva para os processos de subjetivação modernos e também para a questão do 
poder, pois “será digno de governar outros, aquele que adquiriu domínio de si”, ou 
ainda, “o melhor será aquele que exercer um poder sobre si mesmo” (OLIVEIRA, 
2004, p. 49). 

   

OLIVEIRA (2004) advoga, neste sentido, que a masculinidade como lugar 

simbólico/imaginário fundamenta valores e se constitui um valor social, mantendo-se 

e se reproduzindo nessa condição. Desta forma, pressupõe-se que a masculinidade 

tenha uma importância inegável em processos sociais diversos, bem como pode 

funcionar como uma lei que prescreve comportamentos, além de influir como 

catalisadora na reatualização de identidades, transformando-se num elemento 

fundamental para a subjetivação. Portanto, a masculinidade compreende todos os 

objetos da vida social – leis, instituições, símbolos, valores – e se articulam com (e 

ou lado a lado) com outros elementos, a saber: nacionalidade, religião, profissão, 

grupos de status, inserção social, região de origem, etnia, grupo de idade etc. 

Nesta perspectiva, o ideário de masculinidade, advindo deste mito de 

superioridade, apresentou-se como “uma significação social, um ideal culturalmente 

elaborado ou sistema relacional que aponta para uma ordem de comportamentos 

socialmente sancionados” (OLIVEIRA, 2004, p. 13). Tomam corpo, assim, os lugares 

simbólicos de sentido estruturante, onde: 

 
não é possível estabelecer uma relação meramente causal ou unilateral entre alguns 
fatores históricos e os ideais modernos, dentre os quais o de masculinidade, pois o 
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mito, ainda que gerado na confluência de formações sociais distintas, acaba por nelas 
refluir, participando ativamente de seus destinos (OLIVEIRA, 2004, p. 20). 

 
Neste sentido, a formação e a manutenção do cânone ocidental, a partir da 

tradição greco-latina, geraram um legado fonofalologocêntrico. Isto é, fono, com a 

pretensão de o signo ser a própria coisa evocada e não sua representação; falo, 

como fonte do domínio do homem branco, europeu, sobre a mulher, sobre outras 

minorias, sobre outras etnias e sobre outras nações; e logo, cuja lógica excludente e 

dominante nega a contingência, o instante, em nome do repouso, em síntese, da 

tradição (SACRAMENTO, 2009a).  

Tal pensamento esteve amparado em monismos, como o conceito de verdade 

(logo) e da palavra viva (fono), ancorado na metafísica, quando essa vincula a 

retórica à lógica e o estilo ao significado, como se esse estivesse imune aos efeitos 

da escrita. Este a priori previsível do monismo refuta qualquer tipo de 

descontinuidade, negando o pluralismo e diluindo a parte em nome do todo. Eis a 

pretensão da tradição ocidental: aplainar a ruptura, a descontinuidade em sua ânsia 

de totalidade (SACRAMENTO, 2009a). 

Assim, procurou-se, com a escrita totalizadora, através dessa visão masculina 

sobre a mulher, evidenciar a naturalidade da índia que aqui vivia à época dos 

colonizadores, a calidez da negra escravizada, o recato da européia treinada para a 

dissimulação e o rigor da dama da colônia contida em espartilhos. Como se vê, as 

obras literárias de autoria masculina evidenciam a submissão e a inferioridade da 

mulher através de personagens femininas idealizadas, meras espectadoras ou, no 

máximo, simples coadjuvantes da história. Ressalte-se, neste sentido, que “o texto 

literário não deve ser visto como um simples reflexo da realidade histórica, mas essa 

última fornecerá subsídios para melhor entendimento da realidade ficcional” 

(WANDERLEY, 1996, p. 26).     

Ora, se a interpretação da condição feminina na escrita literária, advinda 

desse legado fonofalologocêntrico, nos remete à condição histórica da mulher, 

acabamos por endossar os mitos de fragilidade e inferioridade, que se incorporam a 

esta, conferindo-lhe caráter de naturalidade. Isso nos atém nos aporia desse mesmo 

racionalismo ocidental, preso a sistemas lógicos dominantes e impostos a todos de 

forma etnocêntrica. 

Sob esta ótica, Hegel, em Fenomenologia do Espírito (1992), advoga a 

passagem da consciência imersa em si, destacando a inserção do humano a partir 
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dessa última, na dimensão histórico-cultural, chegando, no fim da obra, na revelação 

histórica do Espírito Absoluto, alcançando as três formas: de arte (intuição), religião 

(representação) e filosofia (conceito). Ele destaca a possibilidade de homologia entre 

o espírito e a cultura, ou entre o conceito e a história, rumo a uma história 

conceituada. Por sua vez, atrela o sujeito cognoscente, enquanto mediador, ao 

espírito absoluto, impossibilitando-o de alterar o devir.        

Mencionando a crítica feita por Benjamin ao historicismo ainda de base 

hegeliano, Olgária Matos assim reflete: 

 
A natureza e a história designam, aqui, o lado obscuro, sombrio, subterrâneo da 
revelação, isto é, da própria história, aquele aspecto para o qual o encantamento dos 
eventos e seu sentido se revelam irredutíveis ao continuum da narrativa histórica, 
estruturado por um a priori, ou por um telos. A natureza, mais que o extra-histórico ou 
o outro da história, é o intra-histórico e, paradoxalmente, a historicidade em sentido 
próprio (MATOS, 1993, p. 147). 
 

 Platão (1956), ao escrever o Mito da Caverna, exemplifica de que forma 

podemos nos libertar da condição de escuridão que nos aprisiona através da luz da 

verdade. Como base para o nosso raciocínio, a razão das sombras, banida da 

filosofia ocidental, renegada pelo discurso da modernidade em sua forma de poder 

disciplinar, está pronta para se fazer presente, porque dá chance à vida, ao instante. 

Ao serem libertados de suas cadeias e curados de sua ignorância, os prisioneiros da 

caverna erguem os olhos para a luz. Assim sendo, o saber vigilante do eu diurno 

cartesiano, discurso do Ocidente, na esteira platônica, ao se opor ao eu noturno, é 

posto em xeque ao ser relativizado por uma doxa, não identificável em torno de um 

único logos. A escrita de autoria masculina, expressa pelo eu diurno cartesiano, não 

conseguiu, em sua pretensão redutora, evitar o erro, o excesso atrelado ao eu 

noturno. Isto se apresentou como condição sine qua non do pensamento, 

possibilitador de todas as outras escrituras que não a masculina, para se abrir à 

diferença, às inúmeras formas de organização, à experiência, ao sensível, à 

alteridade. 

 Gómez et alli (2008), em apresentação da Revista Aletria, revista de estudos    

literários, com a temática Alteridades Hoje, assim refletem sobre o operador 

alteridade: 

 
O operador alteridade supõe constantes irrupções de zonas de obscuridade, 
oscilação de níveis, porque está sempre ensaiando um movimento paradoxal que se 
revela cada vez  mais  atravessado por sucessivos desafios de indecidibilidade: por 
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uma lado, são perturbadas as leituras e as reflexões teóricas pela constante incursão 
de complicações impossíveis de serem homogeneizadas; por outro, uma vez que 
criam uma urdidura de relações antes impensáveis, dão lugar à possibilidade de se 
articular cenas culturais e literárias totalmente diferentes (GOMEZ et alli 2008, p.7-8). 
 

  “Obscurece-se, assim, o incognoscível, com traduções interpretativas 

reducionistas, obliterando-se as interseções inquietantes” (GOMEZ et alli 2008, p. 8). 

A pretensa homogeneização fonofalologocêntrica evidencia, portanto, uma série de 

discursos redutores, calcados em uma lógica fundante ocidental, com as categorias 

de sujeito e varão como parâmetro de legitimação dos discursos. 

As categorias de sujeito aqui evocadas percorrem o tema da subjetividade, 

sugerindo que há algo, senão tudo, em nosso “eu”, que nasce e sobrevive apenas 

dentro de nós. Assim sendo, a formação de nossa auto-imagem não é o espelho das 

atribuições (ou imposições) de nossos papeis sociais. Apesar disso, são esses 

papeis que formam a identidade masculina, não na perspectiva fragmentada de Hall, 

mas na pretensa homogeneização do sentimento, da razão em nome da ordem 

social. 

Ao tentar aplainar a constituição do “eu”, com papeis sociais bem definidos, a 

lógica ocidental fundante advoga a tese de que nossa identidade está formada antes 

de começarmos a interagir com nosso meio. Tal imposição reforça as oposições 

binárias e relega sempre o segundo dos pares (mulher, negro, oriental, pobres, 

primitivos etc.) à condição natural de inferioridade. Esse tema se traduz na critica ao 

sujeito moderno. 

Com a característica marcante da racionalidade, o sujeito moderno é 

kantiano. Sob essa ótica, a razão está com o seu sujeito antes do seu ingresso nas 

relações sociais. As relações sociais agregarão especificidades a cada indivíduo, 

mas a racionalidade, sentido mais profundo de “ser humano”, permanece inabalável. 

A razão é, enfim, o fundamento primaz da universalidade da natureza humana: a 

igualdade está diretamente ligada à racionalidade. Essa pressupõe ainda a liberdade 

e a possibilidade do conhecimento, o qual nos permite julgar e gerir a vida de modo 

autônomo. 

A abstração da universalidade moderna, não importa qual seja o contexto, 

pressupõe sempre o potencial de todos os seres humanos de se liberarem das 

amarras que a sociedade lhes impõe. O fato de a razão ser permanente e universal 

é, por si só, o requisito necessário ao indivíduo para o desenvolvimento de sua 
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capacidade crítica de avaliar e reagir às desigualdades reais. Até certo ponto, a 

igualdade e a liberdade modernas acabam por se constituir em formas de questionar 

hierarquias sociais e culturais, que ameaçam o valor do ser humano como fim em si 

mesmo. 

Entretanto, a cegueira do sujeito moderno às nossas vinculações sociais e 

históricas funciona como instrumento de dominação ou ainda como forma legítima 

de mascarar, atrás de uma concepção de natureza humana universal, as 

desigualdades sociais, culturais e históricas. O universo masculino dominador e 

excludente é corroborado por essa concepção de sujeito moderno como senhor de 

si e do seu meio. 

As grandes e dolorosas feridas da construção social da masculinidade são um 

tema caro aos Estudos Culturais, especialmente aos Estudos de Gênero. Desvelar o 

indizível e dar voz àqueles excluídos – à margem – por tal construção são o 

anverso, riquíssimo em contradições e questionamentos, da masculinidade. Os 

marginais não são aqui contemplados apenas por aqueles que se encontram à 

margem das relações sociais vigentes, mas marginalidade corresponde, conforme 

definem Heilborn (2004, p. 80), à “postura de questionamento frente ao tradicional” e 

à “crença na potencialidade de subverter regras sociais vigentes”. 

Nesta perspectiva, dentro de uma estrutura maior, histórica e discursiva, a 

masculinidade foi sendo reforçada a cada nova representação, configurando-se 

nesse panorama, ainda hoje, delineador de todas as outras posturas. Essas 

representações engessaram as concepções sobre a sexualidade, as relações de 

gênero e, dentro dessas, a liberdade de encarar e conceber o múltiplo (em verdade, 

não havia nem espaço para o excêntrico, ou que tivesse identidades vistas como 

desviantes). Esse caráter biologizante e essencialista corrobora, reforça e esclarece 

a construção das relações de gênero sob a ótica do macho dominador.  

Dentro dessa interpretação da masculinidade hegemônica, há que se 

considerar, além da rígida imposição do universo masculino na construção das 

relações de gênero, “o modelo da dominação masculina, intrinsecamente 

monogâmica, heterossexual e reprodutiva” (ALMEIDA, 2000, p. 16). Tais 

mecanismos que compõem e constroem as relações assimétricas do masculino em 

relação ao feminino realçam os discursos de poder, sobre os quais essas relações 

estiveram fundamentadas. No dizer de Magalhães: 
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A história da desigualdade entre os sexos não se constituiu em razão da ‘vontade dos 
homens contra as mulheres’; ela se instaurou e perpetuou num processo social no 
quais homens e mulheres foram cúmplices ao se identificarem com as 
representações sociais de papéis propostos (MAGALHÃES, 2001, p. 173).  

 
 

Tal cumplicidade não impediu que as relações entre masculino e feminino 

fossem colocadas como forças opostas, separadas por uma constante tensão que 

pouco lhes permitiu achar pontos de conexão. Dentro dessas relações desiguais, ao 

homem, cabia a imposição dos moldes da masculinidade; às mulheres, por sua vez, 

os grilhões da feminilidade. É pertinente, neste sentido, a definição de gênero, 

adotada por Scott: “o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais 

baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e o gênero é uma forma 

primária de dar significado às relações de poder” (SCOTT, 1995, p. 86). 

O mapeamento dessas relações de gênero em diferentes épocas e contextos 

culturais, sociais, históricos e políticos, remonta a uma variada gama de práticas 

discursivas, sintetizadas por Boff (2002) em três linhas de pesquisa: a corrente 

biologizante, na qual se entende que homens e mulheres são caracterizados por 

matrizes biológicas prévias, ou seja, há sempre uma memória sexual prévia; a 

corrente que se filia a uma idéia de condicionamentos sociais, não havendo, de 

pronto, homens e mulheres com características imutáveis e pré-determinados, mas 

sim, indivíduos construídos cultural e socialmente; e, por fim, a corrente formada 

pelo imbricamento das duas anteriores, reconhecendo que há um capital biológico-

sexual prévio nos seres humanos, bem como um intricado processo de 

aprendizagem nos ambientes aos quais as pessoas são expostas. 

A compreensão histórica do modo como essas relações de gênero foram se 

construindo e afirmando reforça o conceito de papeis sexuais, considerado, sob a 

ótica dominante androcêntrica, como tudo aquilo que o individuo faz como forma de 

indicar para si e para os outros em que grau se é homem ou mulher. O legado 

fonofalologocêntrico, neste sentido, firmou a concepção de que tais relações fossem 

algo da ordem do “natural”, determinadas biologicamente, uma construção 

puramente essencialista da sexualidade humana. Há, com isso, uma associação 

automática entre sexo e gênero, ou ainda, um engessamento nos modelos 

sexualmente aceitos pela sociedade. O fonofalologocentrismo sequer considerou o 
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aspecto cultural dessas relações, numa espécie de Inquisição do gênero, que acaba 

por especializar as categorias pelo sexo morfológico, limitando sobremaneira as 

potencialidades humanas.  

Ocorre, com isso, que os traços humanos são socialmente especificados 

como comportamentos e atitudes de um único sexo em detrimento do outro. Em 

suma, o comportamento socialmente imposto é natural a um sexo e inatural ao 

outro, criando seres desajustados quanto às suas sexualidades (essa fissura 

possibilitou o surgimento dos estudos queer).5 Essa pecha do desajuste em relação 

às condutas esperadas para o seu sexo morfológico é, em última instância, a pena 

para a manutenção da ordem social, do status quo, compatível com os modelos 

esperados. 

Esses modelos socialmente aceitos formatam as identidades de gênero pelas 

redes de poder e conveniências da tradição nas sociedades em que estão inscritas. 

Em relação à masculinidade, as características atribuídas aos homens são exaltadas 

e segregadas como exclusividade dos homens, fato que aliena as mulheres do 

universo de potencialidades e sobrecarrega os homens de pesos aos quais eles 

devem se moldar e conformar sob pena de não serem considerados homens, tal 

qual se espera deles. Concebida como algo imutável, a sexualidade está aqui 

vinculada aos limites e enquadramentos morais e sociais, numa camuflagem 

constante da nossa cultura patriarcal.  

Essa cultura tem, em seu bojo, valores atribuídos na modernidade à lógica 

ocidental excludente, à eugenia, ao casamento, à monogamia, à heterossexualidade 

e à procriação como formas de orientação da conduta de todos os seres humanos. 

Todas as outras práticas e vivências que não se enquadrem neste parâmetro 

instituído compulsoriamente se tornam práticas discriminadas, recriminadas, 

proibidas, nominadas e perpetuadas pejorativamente com rótulos como: solteironas, 

titia, boiola, bicha, sapatão, encalhadas, neguinha, neguinho, loira burra, piriguete 

etc. Essa codificação social nos fornece uma amostra de como atitudes ou valores 

                                                
5 A Teoria Queer (Queer Studies), desenvolvida a partir do final dos anos 80 na esteira dos Estudos    
culturais, é uma teoria dentro dos Estudos    de Gênero que advoga que a orientação sexual e a 
identidade sexual ou de gênero são resultado de um construto social. Assim sendo, não existem 
papéis sexuais biológica ou essencialmente inscritos na natureza humana. Estes papéis são, assim, 
formas variáveis de desempenhar papéis sexuais socialmente aceitos. 
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foram delineados com uma carga mais ou menos masculina, nesta longa via de mão 

única do androcentrismo. 

Diante do exposto, observa-se que as percepções e significados de “ser 

homem” repousam na aparente estabilidade de instituições e regras sociais que 

exercem o controle social, pautado no risco de ingresso num modelo de sociedade 

que se decompõe. Além disso, os atos corporais, sexuais e reprodutivos foram 

estreitamente concebidos na esfera da biologia, numa tentativa de coibir novos 

significados do gênero. Esta visão fonofalologocêntrica estabeleceu hierarquias 

sociais, numa percepção “naturalista”, cujas relações de poder eram de dominação e 

subordinação. Esse engendramento das lógicas de poder teve importante papel para 

a construção de comportamentos socialmente considerados como autenticamente 

masculinos. Nesta perspectiva, a literatura e a formação do cânon absorveram 

essas representações sociais, que impõem papeis masculinos superiores aos 

femininos. 
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2.2.2 Identidade feminina e desconstrução 
 
 

Não é rigorista de modas; não sabe dançar nem tocar; não serve de ornato à janela com 
leque e com o lenço, não sabe tomar visitas nas salas...6 

 

A título de ilustração, o trecho da carta acima, fragmentada, destacado como 

epígrafe, traduz a expectativa da sociedade, nos primórdios do século XIX, sobre os 

principais atributos de uma moça distinta. A figura feminina a ser perpetuada reflete 

bem a reclusão imposta à mulher, em sua condição de ser inferior, submisso à 

vontade do macho dominador. A mulher, dita prendada, era aquela que dominava 

bem os afazeres do lar, sem se ater a outras atividades (especialmente as 

intelectuais), banalizada a contento pela sociedade machista, que, em seu exercício 

de controle social, soube construir um legado legitimador de todas essas posturas. 

Neste sentido, ao tentar desconstruir este legado, ancorado no pensamento 

logofonocêntrico - este amparado em monismos – Derrida, em De la Grammatologie 

(1963) e em L’Ecriture et la différance (1967), lança as bases da teoria da 

desconstrução. Derrida advoga que a escrita não deve ser vista em sujeição servil à 

fala, em substituição a esta, já que toda linguagem é metafórica. Neste sentido, tanto 

a filosofia, quanto o direito, como a literatura trabalham sempre para tornar a 

ambigüidade como injunção da verdade, constituindo-se, assim, enquanto 

linguagens figuradas. Derrida retoma a conceituação de Saussure, quando 

desacredita de qualquer significado fixo e estável, cunhando o conceito de 

significado transcendental (gramatologia). Em suas palavras, “tem de haver 

significado transcendental para que a diferença entre significado e significante seja 

absoluta e irredutível em alguma parte” (DERRIDA, 1997, p. 30). Desta forma, a 

gramatologia desconstrói o pensamento metafísico, legitimador de uma hierarquia 

de significações, fundamentadas em princípios tidos como inquestionáveis. 

Um rápido repassar de páginas sobre o périplo da mulher através dos 

tempos e encontrá-lo-emos na taciturna base familiar, vinculada à proximidade da 

figura masculina. Desconstruir tal legado e sua base de significações, construídas 

historicamente, não se constituiu, nem se constitui numa tarefa fácil, mesmo para as 

primeiras feministas, que acabaram por reproduzir a imagem social da mulher 

                                                
6 Carta citada por Wanderley Pinho in Salões e Damas do Segundo Reinado. 40 ed. São Paulo: 
Martins, 1998, p. 17. 
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condizente com o universo masculino. Note-se que o papel feminino passou a ser 

redefinido a partir da ascensão da classe burguesa, no início do século XIX, apesar 

de o universo da mulher continuar atrelado ao interior do espaço doméstico. 

Michelle Perrot, por sua vez, reflete como a história da mulher continua 

sendo negligenciada, em conseqüência de uma sociedade sexista, que coloca o 

papel da mulher como secundário (PERROT, 2007). 7 Era como se essas mulheres 

fossem “destinadas à obscuridade de uma inenarrável reprodução, estivessem fora 

do tempo, ou pelo menos fora do acontecimento. Confinadas no silêncio de um mar 

abissal (PERROT, 2007, p. 231). 

Frente a isso, algumas questões e inquietações são levantadas, com relação 

ao papel da mulher, no que diz respeito à identidade feminina. É preciso desmitificar 

esta formação histórico-literária de dominação excessiva do homem, em que as 

relações de dominação engendram situações de refinada sutileza. As 

representações de gênero, como conseqüência das artimanhas do poder, estiveram 

assimetricamente vinculadas a estereótipos de classe, gênero e etnia, perpetuando 

a visão sobre a mulher, enquanto ser doméstico e objeto sexual, sempre à 

disposição do macho dominador. Em suma, a escrita literária vigente, antes da 

crítica feminista, dos Estudos Culturais e, na esteira destes, dos Estudos de Gênero 

e dos Estudos Feministas, esteve a serviço de uma ideologia patriarcal que 

transpunha todas as esferas da sociedade e reforçava a submissão das mulheres. 

A explicação biológica que serviu de base para a teorização sobre a 

incapacidade racional e profissional da mulher, cuja estrutura era mais apropriada 

para a criação dos filhos e para os afazeres domésticos, habitualmente enquadrava 

essa mulher como o “sexo frágil”. Nessa teorização, entretanto, restou uma lacuna: 

essa pretensa naturalização do determinismo biológico – uma mise en scène da 

artificialidade que subsidiava as relações de gênero – não conseguiu obliterar a 

descentralização dos processos de subjetivação, até então determinados por uma 

lógica androcêntrica, que relegava à mulher o papel de extrema submissão, 

resultado de complexas elaborações culturais do ideário masculino. Hutcheon (1991, 

p. 85) reflete que essa “nova descentralização do sujeito e de sua busca no sentido 
                                                
7 As assimetrias de poder em relação aos homens e entre as próprias mulheres, bem como os 
conflitos de interesse, levaram o movimento feminista, progressivamente, a questionar a 
representatividade da mulher. Inicialmente, uma mulher universal falava em nome de todas. Ao longo 
do tempo, a mulher do feminismo variou conforme o contexto histórico de cada fase do movimento. 
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da individualidade e da autenticidade teve importantes repercussões sobre tudo”. 

Com isso, a própria natureza da subjetividade é indagada, pois já não se presume 

que o indivíduo perceptor seja uma entidade coerente, geradora de significados 

(HUTCHEON, 1991).   

Observe-se que a não-confiança em uma matriz homogênea de feminilidade 

aponta para essas relações sociais diferenciadas, porque “estas fragmentações 

multiplicam as margens e as localidades discursivas, além de estimular os 

deslocamentos de posições de enunciação, exigidos pela nova multiplicidade 

heterogênea do eu” (RICHARD, 2002, p. 157). Tal heterogeneidade produz fissuras 

de representação, as quais promovem a mobilidade operatória nos processos de 

definição e constituição da identidade e da diferença (RICHARD, 2002). 

Assim sendo, a identidade feminina apresenta uma “operacionalidade 

estratégica”, que permite: 

 
deslizar das coreografias pós-modernas da indeterminação, para o desenho de novas 
políticas e poéticas da subjetividade: da torção desconstrutiva (problematização da 
identidade e crítica da representação) para o desejo emancipatório (as lutas pela 
significação, através das quais as pulsões de outridade abrem caminho) (RICHARD, 
2002, p. 158).    
 

Nesse contexto, a representação feminina, nesta dissertação, endossa a 

constatação pós-metafísica da crise do sujeito, porém não cede ao ceticismo pós-

moderno da crise de valor e de fundamento. Além disso, no dizer de Richard (2002, 

p. 157), o diferencial “também se encontra no desejo do feminismo de ‘combinar a 

incredulidade pós-moderna para com as metanarrativas’, com a força crítico-social 

de querer impulsionar novas articulações de identidade que não deixem de lutar 

contra o peso das configurações hegemônicas”, em favor do diverso, do 

heterogêneo, do múltiplo. Desconstroem-se, com isso, as “estruturas petrificadas da 

metafísica ocidental, que hierarquizava o conhecimento, tanto envolvendo numa 

espécie de aura certos tipos de discurso, como o estético, quanto privilegiando 

certas culturas e erigindo-as como modelares” (COUTINHO, 2008, p. 33). 

Kamuf (1982, p. 15) advoga que “as mulheres ajudaram a desenvolver a 

valorização pós-moderna das margens e do excêntrico como uma saída com relação 

à problemática de poder dos centros e às oposições entre masculino e feminino”. 

Essa derrocada das hierarquias influenciou substantivamente os processos de 

constituição de identidade e subjetivação dos agentes. 
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Ressalte-se que, em algumas obras de autoria masculina, a exemplo da 

obra de Adonias Filho, nesse embate entre o masculino e o feminino, a performance 

das personagens e suas construções identitárias terminam desenhando, com a sutil 

matéria da subjetividade, seres que em nada se adequam  ao pré-estabelecido, 

estabelecendo o viço emancipatório do novo. Irrompendo com as atividades 

comumente atribuídas às mulheres ou mesmo reforçando estereótipos necessários 

ao alinhamento de uma figura masculina, a identidade feminina se mostra presente 

nem sempre denunciando, mas evidenciando a supremacia de um sexo em 

detrimento de outro. Esse aspecto, por si só, consegue estabelecer fraturas nessa 

dicotomia cristalizada socialmente, de ser homem ou de ser mulher. As condutas e 

padrões discriminatórios internalizados são, em última instância, o parâmetro a ser 

desconstruído. Isso já é desconstrutor, se observarmos que o cânon ocidental de 

autoria masculina, ao construir personagens femininas, o fez de forma idealizada, 

realçando caracteres físicos em detrimento do intelecto da mulher, seus desejos e 

ideais. 

Nelly Richard (2002) defende, neste sentido, que a efetiva emancipação da 

mulher centra-se nas referências e representações, que sempre a identificaram, 

mas, ao mesmo tempo, de modo atento e vigilante, deve transpor o pré-dado, em 

um processo de resistência/negociação, resultando no seu empoderamento, 

enquanto ser dotado de razão e querer. Na medida em que os projetos 

emancipatórios, de direita ou de esquerda, da modernidade, não conseguiram 

colocar a mulher em uma dimensão de sujeitos, a partir da diferença, salvamos o 

melhor da dialética, porque entendemos que o melhor da dialética é um por 

enquanto das articulações contingentes do eu com o nós. 

Cabe aqui o conceito de performatividade, sugerido por Judith Butler (2003), 

enquanto produção de identidade, porque “descola” o fenômeno da produção 

discursiva do mesmo. A partir desta produção, é possível perceber que os sistemas 

de representação estão inevitavelmente ligados ao poder e, ao resgatar a 

materialidade do significante, evidenciam a pretensão clássica de priorizar o 

significado. Neste momento, a diferença surge, em contraponto, ao mesmo, 

representado pelo etnocentrismo ou pelo gênero. 

Para Butler (2003), a subjetividade se forja por meio de repetidas 

performances, as quais são resultantes de discursos reguladores pré-exixtentes – a 
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diferença sexual, a raça ou a sexualidade. A identidade é, assim, efeito do discurso 

e não dele precursor ou gerador. Em síntese, a identidade é resultado da repetição 

de atos discursivos. Os sujeitos não escolhem uma identidade, antes a moldam nos 

discursos reguladores da sociedade.  

 Longe de uma identidade feminina universal, em sua pretensão de 

representar os interesses de todas as mulheres, legitimando o sujeito feminino;8 

Butler (2003) traz à tona os conflitos que estiveram presentes na construção da 

categoria mulher. Tal aspecto permite expandir a representação política da mulher 

em suas várias formas de viver a condição feminina. Butler (2003) considera ainda 

que a função precípua do feminismo é reconstruir o processo de formação das 

identidades de gênero. A categoria mulher, uniformizada mesmo pelo discurso 

feminista, precisa ser “desconstruída”. Ou seja, ao refazer o trajeto da construção da 

mulher universal, Butler demonstra que sua universalidade e naturalidade são uma 

farsa. Isto não faz senão revelar os jogos e tensões de poder no qual o construto 

“mulher” esteve amparado, revelando a que interesses a categoria “mulher 

universal” atendia. 

 A proposta de Butler (2003) é problematizar as identidades de gênero 

masculina e feminina, desvinculando as diferenças anatômicas e os 

comportamentos esperados em razão dessas diferenças. Esses comportamentos, 

segundo a autora, são construtos sociais, pautados em “regras disciplinares”, que 

definem o conjunto de características que distinguirão a “regra da feminilidade” da 

“regra da masculinidade”. Butler herda de Foucault (1971) a concepção de “regra 

disciplinar”, em que o sujeito é produzido pelo poder.  

 Judith Butler (2003) usa essa ideia para questionar o caráter científico e 

natural da “mulher”. Nesta perspectiva, ela sustenta que a dicotomia sexo-gênero 
                                                
8 Esta concepção de sujeito universal pautou a 1ª. e 2ª. onda do Feminismo. Na primeira onda, a 
demanda feminista por excelência foi o direito à participação política. As relações de gênero 
estiveram pautadas na dimensão da falta, sustentada em preceitos hierárquicos de subordinação e 
autoritarismo. Por sua vez, acrescentando à luta contra a desigualdade de participação política, a 
crítica à desigualdade social e cultural foi a mola propulsora da “segunda onda” do feminismo, no 
segundo pós-guerra. Com o slogan “o pessoal é político”, as diversas teorias que emergiram dessa 
etapa do feminismo procuraram problematizar a dicotomia liberal público/privado. Obras como O 
segundo sexo de Simone de Beauvoir (1949), A mística feminina de Betty Friedan (1963) e O tráfico 
nas mulheres: notas sobre a economia política do sexo de Gayle Rubin (1975) são destaques nessas 
duas fases. 
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sustenta a existência de apenas dois gêneros, o que limita o processo de construção 

do gênero ao aspecto meramente biológico do sexo. Ou seja, há características 

biológicas imutáveis, detentoras de uma essência, à qual a cultura atribui sentidos, 

que jamais desafiam o núcleo duro da identidade de gênero, a biologia. Segundo 

Butler, a dicotomia sexo/gênero (ou natureza/cultura) pressupõe uma distinção entre 

o mundo interno e o externo que é insustentável. Tal dicotomia presume a relação 

causal entre sexo, gênero e desejo por meio da proibição a determinadas condutas. 

Em outras palavras, essa dicotomia assegura estabilidade e universalidade à 

identidade de gênero, em que a anatomia do corpo é o seu fundamento absoluto. 

 Retomemos à desconstrução derridiana para ilustrar de que forma a 

performatividade sugerida por Butler encontra guarida na identidade feminina não 

presa a modelos cerceadores da mulher. Tais modelos, marcados pela 

autorreferencialidade, pela via da padronização e da racionalização, estabeleciam 

como princípios a unidade, o fechamento, a ordem, o anseio do absoluto e a 

racionalidade. A identidade feminina, por sua vez, sugerida pela performatividade 

butleriana, constrói, nas brechas do discurso central fonofalologocêntrico, seu 

próprio discurso. A desconstrução aqui constitui a base de uma nova episteme, 

assinalando caminhos diversos e levando a ruir discursos de teor hegemônico e o 

ideal de um universalismo a-histórico. A presença de sujeitos em deslizamento, 

como sugere Derrida, flagra a não valência de preceitos essencialistas na 

constituição da identidade feminina9. Diante disso, seria possível conceber uma 

identidade feminina que fugisse dos grandes fardos que nos impõe a tradição 

metafísica, ancorada na unidade, na semelhança, na continuidade, na permanência 

no tempo? 

 À luz de uma dialética da inclusão, a representação feminina periférica, 

através de personagens femininas, que respondem ao dimensionamento da 

diferença, seja pelas relações interpessoais pautadas em regras próprias, seja pela 

presença marcante do matriarcado; em nada se adequam à origem discursiva do 

                                                
9 Mesmo dentro do movimento feminista, esse caráter essencialista não deixou de existir. Nota-se 
que, apesar das aparentes divergências entre as feministas da primeira e segunda onda, ambas 
compartilham de um mesmo lema: a igualdade dos sexos. Cada uma delas se mobiliza em torno de 
uma concepção de igualdade, num caráter essencialista. 
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externo. “Desaparece, assim, a segurança ética, ontológica e epistemológica que a 

razão garantia no paradigma da modernidade” (COUTINHO, 2008, p. 29). Desta 

forma, a identidade feminina, enquanto desconstrutora do legado patriarcal, sinaliza 

a arena de emergência de algo novo e desestrutura figuras e vozes narrativas 

estáveis, desarticulando processos ancorados em pressupostos externos, alheios a 

nós. A identidade feminina se identifica, assim, com a afirmação de uma 

subjetividade descentrada, que desierarquiza as relações de gênero e estabelece 

uma dialética entre a continuidade e a ruptura. Retorna-se, assim, à questão da 

representação e do sujeito. 

Neste caso, é preciso perscrutar uma pluralidade de linguagens que permitem 

que as inúmeras vítimas (mulheres e outros grupos minoritários) dos construtos 

machistas anti-representacionistas e autorreferenciais falem por si mesmas. Neste 

caso, a ausência da representação permite saber quem produziu ou quem controla 

uma determinada representação. A ênfase recai aqui sobre a ideia de poder. 

Foucault, analisando as relações de poder, reflete: “Onde há poder, ele se exerce. 

Ninguém é, propriamente falando, seu titular; e, no entanto, ele sempre se exerce 

em determinada direção, com uns de um lado e outros do outro; não se sabe ao 

certo quem o detém; mas se sabe quem não o possui” (FOUCAULT, 1999, p. 75).  

No dizer de Foucault: 

 
As relações entre desejo, poder e interesse são mais complexas do que geralmente 
se acredita e não são necessariamente os que exercem o poder que têm interesse 
em exercê-lo, os que têm interesse em exercê-lo não o exercem e o desejo de poder 
estabelece uma relação singular entre o poder e o interesse (FOUCAULT, 1999, p. 
77).  

 
Foucault trata, neste caso, das lutas contra a submissão da subjetividade a 

uma identidade e aos outros. Desta forma, o poder se constitui numa correlação de 

forças de qualquer relação social, sendo que essa, entre poder e resistência, se 

mostra sempre móvel e tensa. A ação, antes vista como um exercício de 

adestramento de indivíduos e grupos em sua face produtiva, conduz agora condutas 

no eventual campo de atuação de outros e de si. Nesta perspectiva, a liberdade de 

resposta (fugir, resistir, reagir), a partir de relações entre sujeitos livres, é a 

possibilidade de se dizer das relações de poder. A essas, se devolve uma dimensão 

produtiva, positiva, que, normalmente, lhe é negada. Nessa construção discursiva, o 

poder é uma estratégia com um sujeito que produz subjetividades.  
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Logo, a descentralização do sujeito, a partir da identidade feminina, ganha em 

suplemento, no sentido de Derrida (1973), ou seja, diante de preceitos racionalistas 

e construtos identitários limitadores androcêntricos, a representação feminina 

responde simbolicamente, ressemantizando valores e crenças, com suas diferentes 

formas de expressão, em contraponto aos pares dicotômicos. Assim, a vivência 

feminina, apesar de esteada em vínculos societais bem definidos, acaba por 

deslocar o dado posto, valorizando o residual.  

Esse deslocamento do significado, que é, de fato, um significante, interrompe 

o jogo de disseminação, já que a linguagem constitui o elemento mediador entre a 

realidade, enquanto experiência do significado, e o efeito da différance:    

  
O neologismo funde as noções contidas em différer (adiar, diferir, procrastinar) e 
diférer (citar, deferir). Tomar a différance como condição para a linguagem significa 
que suas peças ao mesmo diferenciam, citam, adiam. Ou seja, em vez de revelarem 
uma presença (um referente que seria indicado) a simulam, a citam, a adiam (LIMA, 
1988, p. 338). 
 

 Nesta perspectiva, a identidade feminina, expressa em representações 

femininas periféricas, foge ao pré-dado das narrativas hegemônicas, auto-centradas, 

do etnocentrismo europeu. Como toda linguagem é uma metáfora, as relações não-

hierarquizadas de gênero, arroladas nas produções culturais de países periféricos (a 

exemplo da obra de Adonias Filho), demonstram de que forma as metáforas 

alternativas (neste caso, as representações femininas) surgem como possibilidade 

de entendimento efetivo do real com o simbólico. Ocorre, com isso, que o gênero 

constitui um fenômeno inconstante e contextual, “um ponto relativo de convergência 

entre conjuntos específicos de relações, cultural e historicamente convergentes” 

(BUTLER, 2003, p. 29). Enfim, a identidade feminina, enquanto manifestação do 

gênero, implica um efeito, com a expressão da performatividade elaborada e 

reelaborada, através de um processo contínuo de diferenciação, de différance. 

Esse processo acaba por impossibilitar o estreitamento a paradigmas 

amparados em pré-conceitos, porque o discurso da modernidade, pautado na razão 

etnocêntrica, na tradição socrático-platônica e na moral judaico-cristã, esteve 

ancorado na manutenção de pares dicotômicos, cujos segundos elementos são 

sempre evidenciados pela falta. O elemento simbólico constitui, assim, uma força 

reativa, que valoriza a descontinuidade e a ruptura. As mulheres, enquanto seres de 

vontade, alteram o sistema cultural eurocêntrico, permitindo a diferenciação do 
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gênero, enquanto realidade linguística, simbólica e histórica. Há aqui uma brecha na 

representação, em sua dimensão subjetiva de espacialização da voz feminina. No 

dizer de Bhabha, “a história do sujeito descentrado e seu deslocamento da 

metafísica europeia é concomitante com a emergência da problemática da diferença 

cultural dentro da etnologia” (BHABHA, 1998, p. 96). 

Assim sendo, o etnocentrismo hierarquizador da colonização não consegue 

conter a ressignificação das relações de gênero e etnia, muito além da norma 

esteada no falso ou verdadeiro. Reivindica-se, aqui, a memória do vivido e não a 

memória do esquecer para lembrar, conforme postulou a modernidade. A identidade 

feminina, através do desejo, se coloca como negadora de qualquer pretensão ao 

uso de uma racionalidade, que não reflita suas existências periféricas. Assim, as 

personagens femininas se colocam como sujeitos periféricos, que buscam a 

construção de uma identificação a partir de referenciais próprios, porque internos. 

Há, com isso, a inserção de vozes silenciadas, em processo de construção da sua 

própria historicidade. A representação feminina, sob essa ótica, resgata o universo 

cultural e altera o acontecer ficcional alicerçado na ideologia vivenciada. 
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3. MITO, TOTEMISMO E TABU EM LUANDA BEIRA BAHIA E O FORTE DE 
ADONIAS FILHO 

 
3.1 TRAJETÓRIA MÍTICA  

 

Em nossas considerações sobre o mito, enquanto narrativa pré-lógica 

ocidental fundante, defendemos que esse se coloca como uma forma de denúncia 

ao relato lógico-racional do Ocidente que privilegiava os detentores do poder nas 

sociedades ocidentais, procurando estabelecer uma identidade unívoca e estática. 

As obras literárias Luanda Beira Bahia e O Forte de Adonias Filho, em análise nessa 

dissertação, traduzem a condição humana, o âmago do ser individualizado, marcado 

pela tragédia e pela violência, tal como nos mitos gregos. E contraditoriamente, na 

busca de um estado ideal, o homem adoniano procura a explicação e o sentido de 

viver em existência e essência e expande os limites da identidade.  

Essas narrativas de violência, ódio, ambição e amor explicam o caráter 

proposital das obras literárias, forjadas a partir de um prólogo que anuncia o tema do 

texto, como ocorre na tragédia grega. Destarte, deixa claro que a ficção de Adonias 

Filho não é apenas algo que reflete o que se passa. No dizer de Simões (1996, p. 

80): “O mundo adoniano possui uma espécie de força mágica, elemento textual que 

funciona como dissimulador de violência e da luta pelo poder”. 

Sobre este acontecer ficcional adoniano, Simões reflete: 

 
O acontecer ficcional ligado à memória, seja do narrador, seja do personagem, flui 
alicerçado na ideologia vivenciada. A estrutura do poder revelador da ambição e da 
dominação (sustentados pela violência, pelo medo, pelo ódio) própria do território, 
fundamenta a obra. A violência, o medo e o ódio só são superados por valores como 
o amor, a promessa e a honra. Então, a ‘realidade’ ficcional, nesses momentos líricos, 
se distancia da realidade das Terras do Cacau (SIMÕES, 1996, p. 81). 

 

Iniciando pelo que é mais latente em Luanda Beira Bahia e O Forte de 

Adonias Filho, observamos que a trajetória das personagens nessas narrativas 

assemelha-se com o mito de regeneração da realidade. Adonias consegue 

interromper a inaptidão do real e, através da linguagem mítica e do não dito, 

enriquece a gama de possibilidades de descrições do espaço episódico do que se 

quer relatar. Tanto em uma obra, quanto na outra, a solidão humana surge como 

condição cósmica para entendermos a função dos seus cenários míticos, em que o 

fabuloso e o real apontam para uma dimensão maior do que a realidade aparente. 
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Corrobora, assim, a ideia de que “a ‘história’ do Cosmo e da sociedade humana é 

uma ‘história sagrada’, preservada e transmitida por intermédio de mitos” (ELIADE, 

1992, p. 12).  

Ao descrever e demarcar o espaço episódico – em Luanda Beira Bahia, 

Ilhéus, o mar e Luanda; e n’O Forte, Salvador, suas ladeiras e o próprio Forte -, 

Adonias prepara esse espaço para acolher acontecimentos que desbordam o 

procedimento dito civilizado, dando voz aos excluídos periféricos e colonizados. A 

obra adoniana ultrapassa os limites regionais, já que o espaço mítico, por ela 

construído, em suas dantescas proporções, atinge um estágio em que a vida 

justapõe-se à morte, o bem ao mal, contrariando os pares dicotômicos, ainda que 

esses sejam uma referência. O espaço mítico, em questão, encerra seres que 

também excedem sua circunscrição regional e ingressam nos excessos da natureza 

desmesurada, em que os princípios de vida e morte atritam-se para neutralizar-se. 

O resultado é que a transgressão ao mesmo acaba por gerar “uma violenta 

saga humana” (ADONIAS FILHO, 1981, p. 20). Saga esta que, em Luanda Beira 

Bahia e O Forte, são assistidas de forma onipresente e onisciente por uma jindiba e 

por um Forte, respectivamente, gerando uma realidade mítica cerceada por tabus. 

Por intermédio da repetição ou da participação, esses elementos arquetípicos se 

constituem, assim, desencadeadores da esfera mítica. Dessa forma, as 

personagens estão submetidas a leis, religiões, convenções, sentimentos, desejos, à 

sua própria consciência e, é claro, à sua historia e à sociedade em que estão 

inseridas. Logo, um elemento não se liga e nem desliga de outro apenas em 

resposta a um reagente, mas sim, porque esse elemento está condicionado às suas 

vivências em um contexto histórico-social, que o leva a determinadas reações, as 

quais adquirirão contornos próprios na construção da realidade mítica. 

As narrativas em questão trazem, através de seus relatos, a possibilidade de 

compreensão da realidade mítica a partir da memória do vivido. Nesta construção, o 

homem adoniano não se lembra de tudo, nem pessoal nem coletivamente. Lembra-

se daquilo que tem significado, aquilo que é importante. Assim, o sujeito da obra vive 

entre a memória e o esquecimento, talvez porque viva entre o ser e o não ser mais. 

Certamente precisa de ambos para viver. A memória nos faz, assim, lembrar de 

quem somos e o que nos faz querer ir a algum lugar. 
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Essa memória mítica se encontra imersa num tempo mítico, em que os 

avanços e recuos na ordem narrativa, tanto em Luanda Beira Bahia, quanto em O 

Forte, rompem a sucessão linear e instalam um eterno presente, em que passado e 

futuro se encaixam como num jogo nunc stans, provocado pela pluralidade de focos 

narrativos, voltados para as várias camadas temporais: vários momentos de cada 

um dos tempos – presente, passado, futuro –, atritando-se até a exaustão. Como se 

vê, não se trata de um tempo emoldurado num continuum narrativo, pois as 

realidades são representadas num mundo indeterminável, nesta busca constante de 

compreensão do dilema oculto da vida. A trajetória mítica, nas referidas obras, faz-

se pela incursão pela alma humana, em sua singularidade e universalidade, em 

conflitos com o seu ambiente e com o seu passado. Assim sendo, a representação 

da exterioridade é substituída por uma busca constante da verdade, que os recortes 

de experiências permitem entrever. 

Congregando, pois, o saber simbólico das cosmogonias primordiais às 

emoções e vivências psicológicas, proporcionados pela presença de totens em 

ambas as narrativas; Adonias estabelece o relato mítico, tendo como base narrativa 

o uso do acontecido, o que corrobora a sobrevivência do estatuto mítico, pautado 

nos acontecimentos consumados. 
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3.1.1 O Mito em Luanda Beira Bahia 
 

Em Luanda Beira Bahia, o marinheiro louro João Joanes se casa com 

Morena, filha de Olivença. Os anos iniciais desse relacionamento são de amor e 

paz, em que o mar de Ilhéus e a presença totêmica de uma jindiba são elementos 

desencadeadores da memória. Inicialmente, João Joanes, como que atendendo ao 

chamado do mar, parte. Morena cria o filho Caúla sozinha sempre na expectativa de 

que João Joanes, o Sardento, retornasse. Nesta espera, pedia sempre a Deus que o 

filho não tivesse o destino do pai, mas, após a morte dela, a chamada inexorável do 

mar alcança também Caúla. Com uma vida cheia de aventuras, João Joanes teve 

que deixar o Brasil, ao ter sido envolvido num negócio de contrabando. Ao chegar a 

Luanda, adquire um novo nome – Vicar -, uma nova vida e deixa uma filha - Iuta. Em 

Luanda, o Sardento vive algum tempo. Depois de passar por Beira, Caúla, em sua 

nova vida de marinheiro, alcança Luanda. E, atendendo à própria possibilidade de 

ser do homem, o próprio momento gerador, cujas conseqüências se veem no mundo 

presente, neste mundo visível em que vivemos; Caúla e Iuta se encontram. Amam-

se de forma autêntica e plena. Decidem, após alguns contratempos, retornar à casa 

de Caúla à beira da praia e à sombra da jindiba em Ilhéus. Chegam felizes à casa 

que viu Caúla nascer e vêem o Sardento. Ambos, cada um por sua vez, o 

reconhecem: João Joanes para ele, Vicar para ela – o pai. João Joanes mata, então, 

seus filhos e comete suicídio. Pé-de-Vento, o amigo, faz um caixão com a jindiba e 

os lança ao mar para sua última viagem. 

Inicialmente, os mitos cosmogônicos se fazem presentes na narrativa, dando 

conta da origem de todas as coisas. O totem, enquanto ancestral, justifica a 

realidade mítica – uma ontofania – presente na obra. Assim, em Luanda Beira Bahia, 

a jindiba se presentifica e determina a ação: “Quem a trouxe, simples muda em 

pedaço de bambu, e a plantou assim tão perto da praia, jamais se saberá. E ali já 

estava, alta e forte, quando se fez a casa” (ADONIAS FILHO, 1997, p. 7). Ao 

estabelecer-se, a jindiba demonstra que “para as sociedades tradicionais, todos os 

mais importantes atos da vida eram revelados ab origine, pelos deuses ou heróis. 

Os homens limitam-se a repetir esses gestos exemplares e paradigmáticos ad 

infinitum” (ELIADE, 1992, p. 36). O mito aparece aqui como uma mediação simbólica 

entre o homem e o Cosmos, demonstrando como a realidade veio a ser. O mito se 
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constitui, assim, num relato de um acontecimento ocorrido no tempo primordial, 

mediante a intervenção de um ente, com atuação sobrenatural. No dizer de Eliade: 

 
Qual seria o significado da vida para um homem que pertence a uma cultura 
tradicional? Acima de tudo, significa viver de acordo com modelos extra-humanos, de 
conformidade com determinados arquétipos. Assim, significa viver no coração do real, 
já que [...] nada existe de verdadeiramente real a não ser os arquétipos. Viver em 
conformidade com os arquétipos significava respeitar a ‘lei’, pois a lei era apenas uma 
hierofania primordial, a revelação in illo tempore das normas da existência, feita por 
uma divindade ou um ser místico (ELIADE, 1992, p. 89). 

 

Esse determinismo mítico, em Luanda Beira Bahia, dá à narrativa um sentido 

de completude do ser, pois, ao estabelecer seres míticos, “o sagrado manifesta-se 

sempre como uma realidade inteiramente diferente das realidades naturais” 

(ELIADE, 2000, p. 16). Ocorre uma “hierofania, ato da manifestação do sagrado” (Id. 

Ibid., p. 17): “Ela, a jindiba, sabia que o Pontal ficava pequeno para os meninos, 

menos que um quintal, fila de casinhas baixas com os coqueiros atrás” (ADONIAS 

FILHO, 1997, p. 28). A personificação do ente mítico impele as personagens a 

viverem debaixo de sua tutela e determinação. Ante à indiferença em relação a este 

ente mítico, seu veredito persistia: “Quando retornava, para encontrar a mãe sempre 

debruçada na janela, Caúla não via a jindiba. [...] Ela, a jindiba, sabia que o menino 

não tardaria a empregar-se [...]” (ADONIAS FILHO, 1997, p. 29). 

Neste cenário mítico, a solidão humana surge como condição cósmica, uma 

forma de questionamento do mundo, para acolher acontecimentos que desbordam o 

procedimento dito civilizado. O espaço é um território no território, cujas vidas 

sangram e se consomem. Não há como fugir dos destinos traçados e encerrados 

neste espaço, inclusive, o desfecho trágico de suas personagens. Essa situação 

leva o homem a questionar o mundo, em seus excessos da natureza humana 

desmesurada, uma espécie de processo de busca da verdade. Trata-se de uma 

realidade que oscila e que apenas recortes de experiências permitem perceber a 

trajetória mítica:  

 
E, se a jindiba viu quando o menino nasceu, também viu quando ele partiu. João 
Joanes partia ou endoidava. Perguntava, ela perguntava: 
– Que diabo atormentava ele? (ADONIAS FILHO, 1997, p. 15). 
 

[...] 
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Homem de carne e osso, com um filho de dois anos, e boa casa de moradia, e 
amigos nos arredores, que diabo o chamara para as viagens de fim de mundo? 
(ADONIAS FILHO, 1997, p. 15-16). 
 

 
 Em Luanda Beira Bahia, essa trajetória mítica perpassa pelo lugar da 

memória. Esse é, pois, o lugar da imortalidade dos mitos, contra os quais é 

impossível reagir. Os personagens sentem, assim, sua irresponsabilidade perante o 

próprio destino, mas aceitam-no como algo irrevogável, sem qualquer tentativa de 

solução. No caso dos filhos – Caúla e Iuta, perpetua-se a memória do sangue, ou, 

como podemos dizer hoje em dia, dos genes da espécie humana. Em ambos os 

casos, invisível sob o inexorável transcorrer da duração, sob as inevitáveis 

transformações seculares, o passado se presentifica em um gesto, em uma 

reminiscência ou lembrança que eclode na releitura de um mito, na presença de um 

objeto que nos evoca um tempo que já não é o tempo cronológico: “Assim foi, assim 

foi, até que, sentadinho no batente da porta, o menino espiava. Fácil perceber que 

sentia amor pela árvore, aquela jindiba, tão forte e bela quanto o mar” (ADONIAS 

FILHO, 1997, p. 9). 

Em suma, a memória não está apenas no passado trazido à tona pela 

recordação, mas está presente nos lugares da memória, nos corpos, no mito, no que 

se valoriza, no que se teme e no que se espera. A memória permite identificar tanto 

indivíduos quanto a coletividade. Assim sendo, “os lugares da memória são, antes 

de tudo, restos. A forma extrema onde subsiste uma consciência comemorativa 

numa história que a chama, porque ela a ignora” (NORA, 1981, p. 12). 

Luanda Beira Bahia demonstra bem essa situação com as personagens, que 

não chegam a problematizar os fatos, aceitam-nos passivamente e com consciência 

da fatalidade: “Pois é como digo. Ninguém pode amarrar os braços da sorte. 

Ninguém” (ADONIAS FILHO, 1997, p. 34). Desta forma, o acaso é excluído dos 

fatos. A lei da necessidade está presente, conduzindo os acontecimentos ao fim 

inesperado e delineando os lugares da memória. Estes lugares, “míticos” na trama, 

acabam por determinar a certeza contrária aos próprios actantes: 

 
E pela vontade de Gando, naquele momento, o pesqueiro não passaria em Luanda... 
Veremos Xantu de Cabinda, ele chegou a dizer. Mas, fosse lá pelo que fosse, logo 
pensou em Luanda. O destino estava no meio, já disse, e chamava, e puxava como 
se houvesse um imã em Luanda (ADONIAS FILHO, 1997, p. 88).  
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Não entendia porque ele partia, que chamado ouvia, talvez a sina dos marinheiros 
(ADONIAS FILHO, 1997, p. 114). 

 

Constata-se, neste sentido, que  
 

[...] o mundo que nos rodeia, o mundo no qual são sentidas a presença e a ação do 
homem – as montanhas que ele escala, as regiões povoadas e cultivadas, os rios 
navegáveis, as cidades, os santuários –, tudo isso tem um arquétipo extraterreno, 
seja ele concebido como um plano, como uma forma, ou pura e simplesmente como 
uma ‘cópia’, que existe em um nível cósmico mais elevado (ELIADE, 1992, p. 21). 

 

Dessa forma, as personagens estão submetidas a leis, religiões, convenções, 

sentimentos, desejos, à própria consciência e, é claro, à sociedade, em que estão 

inseridos. Logo, um elemento não se liga e desliga de outro apenas em resposta a 

um reagente, mas sim, porque esse elemento está condicionado às suas vivências 

em um contexto histórico-social, que o leva a determinadas reações, as quais 

adquirirão contornos próprios na construção da realidade mítica. Observa-se, neste 

contorno, que a realidade é acompanhada meticulosamente pelo ente mítico, a 

jindiba: 

 
E foi esse silêncio, pondo ouvido na árvore, que lhe permitiu escutasse as vozes da 
casa. Em primeiro, durante certo tempo, vozes de homem e de mulher. Choro de 
criança, a seguir, invadindo o ar carregado de maresia. E, quando no teto as telhas 
escureceram, já o menino, sentadinho no batente da porta, a fitava como se quisesse 
dizer qualquer coisa (ADONIAS FILHO, 1997, p. 10-11). 

 

 Esse experienciar promove a realidade mítica sob a esfera do sagrado. 

“Manifestando o sagrado, um objeto qualquer torna-se outra coisa e, contudo, 

continua a ser ele mesmo, porque continua a participar do meio cósmico envolvente” 

(ELIADE, 2000, p. 18). Os arquétipos surgem, nesta perspectiva, nas figuras e 

objetos de natureza concreta e abstrata – serra, mar, vale, ladeiras, selva, vento; 

elementos que, em Luanda Beira Bahia, rompem a linha do tempo e atuam de forma 

incontrolável na realidade textual, funcionando ainda como energia criadora que 

fornece novos símbolos ao inesgotável tesouro dos mitos. O mito funciona como um 

controlador das esferas social e pessoal de todos os que cruzam o seu caminho: em 

Luanda Beira Bahia¸ a relação de seus actantes com o mar é assistida de forma 

soberana pela jindiba, que se torna confidente desses. As personagens encontram-

se imersas num tempo simultaneamente histórico e mítico. “Vontade de dizer a 

jindiba que um dia, com a mãe, lá chegaria para olhar a cidade e o seu oceano. 
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Deveriam ser lindos nas manhãs de sol, com a luz lavando as nuvens e fazendo 

brilhar as águas” (ADONIAS FILHO, 1997, p. 11). Ocorre que: 

 
Naturalmente, a abolição do tempo profano e a projeção do indivíduo para o tempo 
mítico só acontecem nos períodos essenciais – isto é, naqueles em que o indivíduo 
de fato é ele próprio: por ocasião de rituais ou atos importantes (alimentação, 
geração, cerimônias, caça, pesca, guerra, trabalho). O restante de sua vida é 
passado em tempo profano, que carece de todo significado: na condição de 
‘transformar-se’ (ELIADE, 1992, p. 39). 

 

 O tempo mítico determina, em Luanda Beira Bahia, o caminho iniciático de 

suas personagens em relação ao mar, que exerce uma força mágica sobre os 

destinos. Não há, pois, como fugir de sua implacável atuação: “E o dia em que 

anunciara a partida? Aquele dia jamais seria esquecido. Vinha observando que ele 

mudara muito, gastando os dias no porto de Ilhéus, metido com os marinheiros. Com 

o avô dele, ela sabia, fora a mesma coisa” (ADONIAS FILHO, 1997, p. 16).  

Retomando Eliade (1992), ser-nos-ia permitido dizer, a partir desse ritual de 

iniciação de Caúla, em Luanda Beira Bahia, que: 
 
[...] o mito da repetição eterna, segundo a interpretação que lhe dava a especulação 
grega, tem o significado de uma suprema tentativa no sentido de tornar “estática” a 
transformação, buscando anular a irreversibilidade do tempo. Se todos os momentos 
e todas as situações do Cosmo são repetidos ad infinitum, seu desaparecimento, em 
última análise, é patente; sub specie infinitatis, todos os momentos e todas as 
situações mantêm-se estacionários, adquirindo assim a ontológica ordem do 
arquétipo (ELIADE, 1992, p. 108). 

 

 Esse mito da repetição eterna é exemplarmente tecido por intermédio da 

trajetória das personagens pelo espaço e pelo tempo. O relato constrói a história de 

forma fragmentária e, ao final, entretece-se a totalidade da narrativa. A impotência 

das personagens ante à imposição arquetípica dos seus destinos revela a abolição 

do tempo profano, já que este homem vive mais perto do tempo sagrado: 

 
Caúla ouvia, tinha as mãos no leme, era ele quem dirigia o barco. Sentia-se um 
homem, um comandante, e por isso tomou o jeito de Pé-de-Vento no pesqueiro. No 
leme, fumando, um verdadeiro piloto. 
– Ninguém – e o Baixinho repetiu. – Você, que é moço, não fique por aqui 
caranguejando como um marinheiro de costa. Deixe isso para nós que temos 
mulheres e filhos em Ilhéus. Vá adiante menino! 
 – Para onde? – E foi tudo que conseguiu dizer.  
– Para o mundo! – o outro exclamou, animado, quase gritando. – Faça como o seu 
pai! (ADONIAS FILHO, 1997, p. 48).   

 

 Isso se justifica, pois 
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 O homem das sociedades arcaicas tem a tendência para viver o mais possível no 
sagrado ou muito perto dos objetos consagrados. Essa tendência é compreensível, 
pois para os ‘primitivos’, como para o homem de todas as sociedades pré-modernas, 
o sagrado equivale ao poder, e, em última análise, à realidade por excelência. O 
sagrado está saturado de ser. Potência sagrada quer dizer ao mesmo tempo 
realidade, perenidade e eficácia (ELIADE, 2000, p. 18). 

  

Em Luanda Beira Bahia, o mar é o espaço sagrado por excelência. Nele, a 

realidade se constrói pela incursão na alma humana, em sua singularidade e, 

simultaneamente, sua universalidade: está imutável o homem, em seus anseios e 

conflitos. Diante da impotência do ser humano em relação aos desígnios do ente 

mítico, o homem segue o curso de sua vida, sem nada questionar: “Que se tornasse 

um marinheiro de verdade, como o Sardento, viajando o mundo, sem parar o resto 

da vida, morador de todos os portos” (ADONIAS FILHO, 1997, p. 49). “Para aqueles 

que têm uma experiência religiosa, toda a Natureza é suscetível de revelar-se como 

sacralidade cósmica. O Cosmos, na sua totalidade, pode tornar-se uma hierofania” 

(ELIADE, 2000, p. 18). Caúla, João Joanes, Pé-de-Vento e os demais marinheiros 

se relacionam de forma mágica e religiosa com o mar. Mesmo “as mulheres, todas 

as mulheres do Pontal e do Malhado, falavam da atração do mar sobre os filhos 

quando se reuniam nas festas de aniversário ou nas feiras dos sábados” (ADONIAS 

FILHO, 1997, p. 22). 

Ainda a experiência religiosa se mostra impotente ante à imposição mítica do 

mar, enquanto espaço sagrado: 

 
Crescia o menino e o medo aumentava. Flores ofereciam a Nossa Senhora dos 
Navegantes quando suplicavam, com as cabeças baixas, que lhe poupasse os filhos. 
E flores levavam a Iemanjá [já que Rainha das Águas] para que os esquecesse e não 
os seduzisse porque também a terra necessitava de homens. No íntimo, porém, sabia 
que tudo era inútil. O mar ali se afunilava entre os morros, a areia fechando a barra, a 
força das ondas se enfraquecendo na garganta da pedra. A pequena baía que unia o 
Pontal a Ilhéus, para dentro, águas mansas que mal sacudiam as canoas. O oceano 
livre e aberto para fora e tão sem tamanho que ia ao encontro do céu. Menino que o 
alcançasse, passando a garganta de pedra, estaria perdido (ADONIAS FILHO, 1997, 
p. 23).     

 

 Ao estabelecer-se como espaço sagrado, o mar cria as condições, na 

narrativa, para o delineamento da conduta humana, em seu imaginário arcaico para 

ressignificá-la e, assim, desvelar um processo de autoconhecimento do ser, que 

resulta no alcance do si - mesmo e do “significar” para o Outro. Assim, em Luanda 
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Beira Bahia, o sagrado é um dos elementos norteadores na formação do ser, 

fazendo enxergar limites além do espaço profano. A relevância da relação 

sagrado/formação do ser acaba propondo transformações, quando necessárias, na 

vivência humana: note-se que a experiência sobrenatural, em Luanda Beira Bahia, 

com a manifestação do sagrado, não está vinculada estritamente a questões 

religiosas, mas volta-se para o homem e sua vivência. Este aspecto nos permite 

visualizar a formação da identidade do homem no contato com o sagrado e, em seu 

reencontro consigo mesmo, a partir do encontro com o seu princípio: 

 
[...] Pobre passado de quem apenas tinha dezoito anos! E quanta coisa acontecera – 
euê! –, Luanda como um palco, a mãe e o pai dentro dele como em um inferno. 
Antes, porém, muito antes, a voz da mãe contara o que houve antes. Dura e rouca, a 
voz. A mulher sentada, os olhos no chão, magra como uma tísica, sem forças para 
comer a banana assada. Na voz, estava na voz o pouco que restava de vida 
(ADONIAS FILHO, 1997, p.55). 
  

 Retomando Eliade (1992), o espaço sagrado é categorizado como 

heterogêneo, tendo em vista que a sua manifestação faz diferença no que, até 

então, era homogêneo: “Há, portanto, um espaço sagrado, e por conseqüência 

‘Forte’, significativo, e há outros espaços não-sagrados, e por conseqüência, sem 

estrutura nem consistência, em suma, amorfos” (ELIADE, 1992, p. 25). A hierofania 

não só rompe com a homogeneidade, mas também revela algo novo e real que se 

fixa na experiência humana como centro do mundo; também, denominado como 

ponto fixo: percebe-se, então, que o centro do mundo tem função ontológica e 

existencial para o homem, uma vez que permite a este uma direção rumo à 

fundação do mundo, isto é, à cosmogonia. 

 
A planície se deixava secar pelo sol quando, após as chuvas, grávida ficava a terra. O 
mato baixo se vestia de verde, sobre o chão sem poeira, porque era o tempo das 
plantações. Euê, menina! Os olhos morrerão, um dia, mas aquelas imagens entrarão 
comigo no reino de Deus (ADONIAS FILHO, 1997, p.55). 
 

 Dessa forma, a cosmogonia resulta na realidade absoluta ou ideal e, ao 

mesmo tempo, proporciona a fundação do mundo, fixando os limites para, assim, 

estabelecer a ordem cósmica. Por outro lado, a experiência profana não contribui 

para essa experiência real, pelo contrário: “[...] mantém a homogeneidade e, 

portanto, a relatividade do espaço. Já não é possível nenhuma verdadeira 
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orientação, porque o ‘ponto fixo’ já não goza de um estatuto ontológico único [...] 

(ELIADE, 1992, p. 27). 

 
Muito diferente da terra, o mar. Não há montanhas, cidades e florestas. Planície em 
movimento eterno, a aragem carregada de iodo, único vizinho é o céu. O homem não 
o ocupa, nem o divide, incapaz de marcá-lo como posse. [...] Quanto mais engolia, 
mais falava de Deus! [...] No porre, porém, tudo discutia e – quanto mais se perdia na 
aguardente – mais falava de Deus e do mar (ADONIAS FILHO, 1997, p.84). 
 

 
   Essa impotência do homem frente ao sagrado revela que, quando o homo 

religiosus se encontra no cosmos, no espaço sagrado, ele encontra sua identidade, 

fixa-se na realidade e, por conseguinte, sente-se protegido do caos e da escuridão 

das incertezas. Isso justifica a busca pelo espaço sagrado. 
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3.1.2 O Mito em O Forte 
 

Em O Forte, a trama se desenvolve na cidade de Salvador, com sua 

paisagem, suas ladeiras, o mar. Narra a história de Tibiti, Jairo, Olegário, e, 

principalmente, do próprio Forte. O estudante de Engenharia Jairo conhece 

Olegário, um preto idoso e estranho e é por ele levado ao Forte. Olegário é o pai de 

Damiana, que tem uma filha, Tibiti. Em um acesso de ódio, Olegário matara o genro, 

Michel, já separado de Damiana e que queria levar a neta, Tibiti. Olegário é, então, 

levado ao Forte, onde cumpriria sua pena. Lá, neste lugar mágico, Olegário ouve as 

histórias da fortaleza e todo o passado do Forte lhe é revelado. Ele vive presente e 

passado nos seus delírios. Finalmente, seu tempo de prisão termina e Olegário 

retorna à vida. Depois de tudo relatar, Olegário desaparece. Jairo se torna homem, 

forma-se, viaja. Já casado, recebe uma ordem da companhia para a qual trabalha: 

deverá coordenar a destruição do Forte. A partir disso, todo o passado se faz 

presente: Olegário, sua história, Tibiti. Essa se encontra com Jairo e o amor 

profetizado por Olegário se cumpre. Abandonam tudo: marido, esposa, filhos. O 

Forte os protege. Entretanto, a ordem tem que ser cumprida. O Forte é destruído. A 

figura de Olegário, com suas lembranças, se perpetua, como acima do tempo e das 

ruínas do Forte, mantendo-o vivo. 

 A crise insolúvel destino versus livre arbítrio define a trajetória mítica em O 

Forte (1973). A partir desse trajeto, as personagens, mais do que nunca, têm seus 

caminhos traçados, numa atmosfera mais densa em mistério e misticismo. Como 

essa crise existencial queda sem resposta, o mito mantém o fio condutor dos fatos e 

determina as vidas por ele alcançadas.  

 Mais uma vez, os mitos cosmogônicos se fazem presente na saga adoniana. 

Em O Forte, Olegário revive fantasticamente o que não viveu, em relação às origens 

do Forte. Nesses momentos, a dor de existir inunda os seres de O Forte e dá à 

narrativa uma estrutura de depoimento. Assim sendo, Olegário, no seu depoimento 

delírio-verdade, revê a construção do Forte, da qual, entretanto, ele não participara, 

já que o Forte fora construído séculos antes: 

 
No começo, os machados bateram, e bateram, ensurdecendo a colina. Quando a 
terra ficou nua e a pisaram, para olhar o mar embaixo e as florestas no caminho dos 
sertões, eu estava entre os homens. O índio nos serviu a água, o braço do capitão 
rodou em torno do terreiro, e a sua voz cresceu com a ordem: 
– A cerca será de madeira de lei e as estacas com pontas de lanças. 
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No grupo, com o capitão, éramos quatro homens. O índio com o barril da água, o 
capitão com a pistola de dois canos, o empreiteiro de obras que se chamava Manuel 
Azul, e eu que devia marcar os limites do Forte [...] (ADONIAS FILHO, 1973, p. 20) 
 

Eliade (1992), ao estudar o mito do eterno retorno, constata: 
 

A primeira dança, o primeiro duelo, a primeira expedição de pesca, assim como a 
primeira cerimônia de casamento ou o primeiro ritual transformaram-se em exemplos 
para a humanidade, porque revelavam um modo de existência da divindade, do 
homem primordial, do herói civilizador. Mas, essas revelações ocorreram num tempo 
mítico, no instante extratemporal do princípio; assim, [...], tudo, de um certo modo, 
coincidia com o princípio do mundo, com a cosmogonia (ELIADE, 1992, p. 96). 

  

 Em O Forte, essa atmosfera de depoimento, como se toda a história 

preconcebesse um julgamento do Forte em relação aos seres humanos, como se 

estes se defendessem diante de si mesmos; revela a impotência das personagens 

ante a inexorabilidade dos fatos, que lhes sobrevêm, porque não os escolheram. 

Tais fatos existem sem estarem atrelados a uma moral e acabam por revelar o 

tempo mítico na narrativa: 

 
O calor, o suor, o silêncio. As paredes grossas cercavam, ouvia meu próprio coração 
batendo e, de repente, como se a piedade viesse do Forte, as imagens enchiam os 
olhos. Alguém falava, eu juro. Deitado, o peito nu, escutando. ‘Mandou servir o vinho’. 
A pausa. E logo a carreira da voz como se as mãos de Damiana estivessem no piano. 
Mandou servir o vinho. No terreiro, como se os mortos não estivessem embaixo, 
apenas palmos de terra separando os corpos dos nossos pés, no terreiro estávamos 
quando o novo capitão mandou servir o vinho. O Forte em paz, a bandeira no mastro, 
a corneta chamando [...] (ADONIAS FILHO, 1973, p.29). 

 

 Nesse processo de mitificação, a fortaleza que dá nome ao Forte é elevada a 

um plano superior, atuando sobre os destinos, ajudando-os, por vezes, atraiçoando-

os, outras. Na maioria das vezes, o Forte protege as vidas e seus destinos: “Ela o 

transforma quase em um homem. Sabe que o Forte enxerga como se tivesse olhos, 

o suor nas paredes, é sua respiração que move o ar. Conhece, sim, o Forte conhece 

Tibiti” (ADONIAS FILHO, 1973, p. 4). 

 Essa relação de cumplicidade, a partir da personificação do Forte, leva os 

actantes a excluírem leis, deveres e responsabilidades, numa total submissão do 

indivíduo ao destino, previamente estabelecido: Jairo e Tibiti contrariam deveres 

sagrados e responsabilidades humanas; Olegário, por amor à neta e à filha, é capaz 

de matar um homem, seu genro e, consequentemente, cumpre pena no Forte, que 

passa a ser seu fiel companheiro. As expressões apelativas – “eu juro”, “eu estou 
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dizendo”, “é o que digo” –, predicativas dos depoimentos, revelam essa 

cumplicidade. Além disso, esse processo de mitificação iguala personagens e seres 

inanimados, por instantes, uma vez que esses obedecem à mesma predestinação e 

são vítimas do mesmo destino.  

 Em O Forte, a fortaleza tanto é um totem, quanto é o espaço sagrado na 

trama. Com a cosmogonia, há uma quebra no espaço, que gera o caos e o cosmos. 

Essa intensa narrativa, ao estabelecer o relato mítico, quebra com a ordem familiar 

estabelecida – Olegário mata o próprio genro, é preso, conhece o Forte e é por ele 

envolvido. À primeira vista, essa ruptura no espaço parece conseqüência da 

oposição entre um território habitado e organizado, portanto ‘cosmizado’ e o espaço 

desconhecido que se estende para além de suas fronteiras: “tem-se de um lado um 

‘Cosmos’ e de outro um ‘Caos’” (ELIADE, 1992, p. 32). Portanto, o fato de o cosmos 

ser espaço habitado indica que já foi consagrado e, por isso, é obra dos deuses ou 

está em comunicação com o seu mundo. A personificação do Forte e a necessidade 

constante dos actantes em interagir com ele ilustram bem essa situação: “O Forte, 

porém, foi uma prisão diferente. Em suas noites, dentro da cela, ou em suas tardes, 

dentro do pátio, as vozes chegavam. Eu as escutei, todas essas vozes, e nos meus 

ouvidos ficarão até o minuto da morte” (ADONIAS FILHO, 1973, p. 18). 

O Forte é, assim, espaço que acolhe e protege: 

 
As amuradas, plantadas no chão, fecham o pátio. Os corredores são galerias adentro 
dos paredões de pedra, levam aos antigos depósitos e às prisões, estabelece as 
comunicações entre os alojamentos. No centro, bem no centro, a terra nua. Quase 
um castelo assim em seu tamanho, altas suas torres de vigia, deve pesar como uma 
montanha. Erguendo-se na colina, quadrado pelo muros que sobem, vê as ladeiras, 
as ruas, as praças. E, muito embaixo, o mar de saveiros e o oceano aberto. Os 
canhões enferrujados, para o mar, voltados já estiveram. Pode-se dizer, e sem 
mentir, que a Bahia cresceu com ele (ADONIAS FILHO, 1973, p. 15). 
 

 Em O Forte, o que contribui com a funcionalidade do centro do espaço 

sagrado, confirmando-a, é o fato de que ele proporciona abertura para o contato 

com o transcendente; trata-se de uma ‘porta’ para as zonas cósmicas. Essa ideia 

está contida no termo axis mundi: “[...] quer dizer, ao Pilar cósmico ou a Árvore do 

mundo, que, como vimos, ligam a Terra ao Céu” (ELIADE, 1992, p. 43). Assim, o 

lugar sagrado constitui uma quebra na homogeneidade do espaço profano. Assim: 
 
Naturalmente, a abolição do tempo profano e a projeção do indivíduo para o tempo 
mítico só acontecem nos períodos essenciais – isto é, naqueles em que o indivíduo 
de fato é ele próprio: por ocasião de rituais ou atos importantes (alimentação, 
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geração, cerimônias, caça, pesca, guerra, trabalho). O restante de sua vida é 
passado em tempo profano, que carece de todo significado: na condição de 
‘transformar-se’ (ELIADE, 1992, p. 39). 
 

O Forte se constitui, neste sentido, no pilar cósmico que determina as vidas, 

ligando-as ao transcendental. Nesta perspectiva, o sagrado exerce uma função de 

base com conteúdos significativos para o mito, ou seja, o sagrado é um substrato do 

mito. O relato fantástico, delírio talvez, de Olegário sobre as origens do Forte, ilustra 

bem essa situação: 

 
Os brutos não tinham ouvidos. Machados e sabres, braços de homens, mulheres 
caindo sobre os filhos. O chão escorava as pragas. Foi rápido, muito rápido. Quando 
recuaram, sujos de sangue, as nuvens esconderam o sol. E voltamos, agora sem 
pressa, e subimos em busca do Forte. Esperavam, logo transpomos a paliçada, os 
corpos estendidos. Isolamos os feridos, separamos os nossos mortos [o relato 
fantástico, no tempo mítico, leva a personagem a participar de sua história como se 
fora participante das origens do Forte]. 
– Ficarão no Forte – decidimos [mesmo nas decisões importantes de guerra!]. 
Bateu nas caras o resto de sol enquanto cavamos o chão [aqui está expresso o ponto 
alto do relato (delírio?) mítico]. Uniram-se as pancadas na terra e os gemidos dos 
feridos. Cemitério aberto que, logo fechamos, nele ficaram os mortos. Tamanho o 
cansaço, quando a noite veio, que sobre ele deitamos para dormir. As sentinelas, 
atrás da estacada, viam com as fogueiras [Olegário passa a agir, baseado na rotina 
da fortaleza]. O Forte já não era pagão [expressão máxima do espaço sagrado] 
(ADONIAS FILHO, 1973, p. 23). 
 

Em O Forte, o enredo apresenta ainda personagens em busca de sua 

identidade. Por meio dos mitos cosmogônicos, por exemplo, Olegário mantém viva a 

memória mítica do Forte, mesmo este sendo destruído. A experiência do sagrado, 

portanto, faz despontar “as ideias de realidade, verdade e significação” (ELIADE, 

2007, p. 123): 

 
[...] Ele sabia que dentro, no Forte abandonado, corredores e galerias estavam 
mortos. Deteve-se o negro, comovido um pouco, para dizer: 
– Aqui ficavam os cárceres. Aqui, noites seguidas, eu relembrei os fatos. 
– Que fatos? (ADONIAS FILHO, 1973, p. 19). 

  

 Dessa forma, a manifestação do sagrado promove o rompimento com o 

profano e, também, promove uma experiência ‘supra-empírica’, que tem importância 

além da realidade comum, formando, assim, algo diferente na vida social. Assim, em 

O Forte, podemos afirmar que o espaço sagrado tem função soteriológica, isto é, 

salvífica. Na busca por si mesmo, Olegário busca por um ponto fixo central, que 

forma e resgata o interior e estimula a busca sempre crescente por segurança: “[...] 
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o homem religioso desejava viver o mais perto possível do Cento do mundo” 

(ELIADE, 1992, p. 43): “Escute, Jairo – a pausa, o ar parado, o mormaço – Todos 

nós tínhamos que ouvir. No pátio, no refeitório, nas grades. Era como se o Forte, 

com o seu destino, fizesse esquecer o nosso. Agarrava-me a ele como a salvação” 

(ADONIAS FILHO, 1973, p. 19). Nesse sentido, o sagrado, enquanto substrato do 

mito, resulta no entendimento de que algo existe realmente; “de que existem valores 

absolutos, capazes de guiar o homem e de conferir uma significação à existência 

humana” (ELIADE, 2007, p. 124). 

 Olegário, um dos personagens principais da trama, perfaz este percurso, já 

que ele tem sua postura transformada miticamente: num primeiro momento, quando 

seu núcleo familiar é ameaçado pelo genro, Olegário traz o homem sem rédeas, 

detentor de um resquício do mandonismo paterno. Ao ser preso, por cometer o 

homicídio do genro, Olegário passa a ter contato com o cenário sagrado, o Forte, 

que passa a ser seu fiel confidente: “– Me chamo Olegário – disse – Foi aqui, 

cumprindo a pena, que conheci o Forte” (ADONIAS FILHO, 1973, p. 16). 

 Notamos aqui a importância desse contato na vida de Olegário que, de 

homem sem detença, passa à condição de inocente e injustiçado, acolhido pelo 

Forte: 

 
No mar, muito embaixo, os saveiros dormiam. O ar parado, morno, em torno do Forte. 
Sentaram-se no passeio, ele e o negro, medonho o silêncio naquele minuto. E 
quando a voz voltou, enchendo-se de peso, como que os Conventos se ergueram nas 
cristas dos morros para escutá-la. Talvez rodassem os canhões, dentro do Forte, no 
pátio vazio. Os sinos das trezentas igrejas, batendo finados naquela hora, não 
afligiram tanto.  
– É estranho como todos tomam partido! Os juízes, os jornais, o povo – hesitara 
antes de exclamar – Eu era inocente! (ADONIAS FILHO, 1973, p. 16-17). 

 

 O personagem, nesse início de transformação, toma consciência de sua 

situação, ou melhor, de sua queda: desfaz-se rapidamente o ambiente familiar, mas 

“ele matou para que a filha não perdesse a filha” (ADONIAS FILHO, 1973, p. 18). A 

recorrente justificação de Olegário tem o Forte como sua testemunha. Esse início de 

reconstituição de si mesmo se dá dentro da fortaleza, promovendo o distanciamento 

do ambiente familiar, que o faz rever sua vida: isso provoca uma mudança do ser, 

uma mudança de valores internos da personagem. Note-se, nesse sentido, que o 

espaço sagrado é exaltado: 
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Eu estou dizendo. Noite, o cárcere como uma estufa, o suor lavando o corpo. 
Necessidade de andar, espaço pequeno e estreito, o pássaro na gaiola. E de repente 
– deitado, nu da cintura para cima, a luz nas grades – a pergunta feriu o cérebro: ‘Por 
que o Forte e não um Convento?’ Lembro-me perfeitamente que disse: ‘Isto devia ser 
um Convento. Um Convento ou um solar. Talvez uma igreja’. Mas, coisa de um 
minuto, as pálpebras se fecharam e novamente o delegado exigiu, gritando, quase 
um possesso: ‘Como o senhor matou?’ Existia a menina, a própria Tibiti, ela estava 
no berço (ADONIAS FILHO, 1973, p. 25).  

 

 Essa relação tão intensa com o Forte realça o fluxo da consciência de 

Olegário, criando uma síntese numa única imagem de repercussão emocional. Não 

se trata da negação do passado; os elementos selecionados de muitos estágios da 

história de vida de Olegário presentificam o mito, anunciando as razões dos 

acontecimentos que serão presenciados: 

 
O Forte parecia crescer, uma figura imensa, quando Olegário parou de falar. Longos 
os minutos da espera. Ergueu-se o negro e aspirou o ar. Então, o braço distendido, a 
mão apontando, mostrou um lado da Bahia. As casas, as árvores, as colinas. A terra 
por vezes se abaixava, e logo subia, entrelaçadas as cordas de lâmpadas. Veredas e 
escadas por dentro, as vielas estreitas, panelões abertos como feridas de guerras. A 
seguir, no relevo que a noite provocava, o areal era leite. Os coqueiros altos, as 
praias, o mar. O negro disse, a voz mansa, com a mão aberta: 
– Deus esteve ali, fazendo aquilo, com os próprios dedos (ADONIAS FILHO, 1973, p. 
27). 
 

   Será que se tivesse permanecido na continuidade, na familiaridade 

instaurada pelo cotidiano e pela convivência com seus pares, Olegário teria 

realmente se deixado interpelar pelo puramente vivo espaço sagrado que o Forte é? 

Mas, o que essa descontinuidade, esse hiato aberto pelo Forte tem a ver com o 

surgimento do mito?  

  O que se pode dizer é que, na sequência dos eventos, a ligação inextricável 

presente no fato que é, na cela, que se encontra Olegário, constata-se um 

desmascaramento do vazio, para que algo de um real indizível pudesse emergir. 
 

Ela o transforma quase em um homem. Sabe que o Forte enxerga como se tivesse 
olhos, o suor nas paredes, é sua respiração que move o ar. Conhece, sim, o Forte 
conhece Tibiti. O nome fora pronunciado mil vezes, embaixo na galeria, Olegário 
sempre o tinha na boca. O negro deitado, as grades de ferro, fervendo o cérebro 
entre o chão e o teto. Ele, o Forte, também aguarda a voz (ADONIAS FILHO, 1973, p. 
4). 
 

Dizer de Olegário, conforme sinaliza a narrativa, é dizer de incógnita, de 

mistério, de densidade, pois sua trajetória desvela-se como uma busca permanente 
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de sentido para a vida, e o traçar do seu destino uma “via crucis” que é 

representativa de uma ânsia ímpar: 

 
[...] Fala, quer falar do Forte, e o avô preto, carvão na pele, cresce no corpo enquanto 
arrebenta a voz: 
- Um dia, Tibiti, você verá o Forte [da mesma forma que o Forte marcou a sua vida, 
marcaria também a vida dos seus]. É uma caixa cheia de histórias (Id. Ibid., 1973, p. 
3). 

 

Essas histórias revelam que a busca de Olegário é também silêncio que se 

rende ao que “deve ser”, como concessão feita pelo Forte à sobrevivência de uma 

alma aprisionada, que na introspecção abre asas para refugiar-se no imaginário, 

campo ilimitado dos sonhos e não - fazeres pensados. No dizer de Duch: “O mito 

possui uma natureza complexa, que responde à inevitável complexidade e 

ambigüidade do ser humano. Por essa razão, por muito mais que se intente, nunca 

poderá ser liberado da problemática inerente à existência humana” (DUCH, 2002, p. 

10). A personagem passa, assim, a ser uma extensão do espaço sagrado, 

estabelecido pela realidade mítica:  

 
Levanta-se a imagem, é Olegário, não saiu do Forte. Pesadão e gordo, as pálpebras 
inchadas, a testa larga, as pernas enormes. O negro ocupa a sala, seu peso nas 
tábuas, os braços cercam as colunas (Id. Ibid., 1973, p. 2). 
 
[...] As órbitas mais escuras, os pés na tábua, é como se o ar do Forte a dominasse. 
[...] Permanece onde está, imóvel como uma pedra do Forte, revendo agora Olegário. 
Juntos, ele e o negro, a noite cobre a Bahia. Andam em torno do Forte sem pressa. 
Olegário morto, Tibiti se fez mulher, mas o tempo não passou (Id. Ibid., 1973, p. 6). 
 

 Observa-se, neste sentido, que o tempo mítico é tempo de perpetuação, o 

princípio organizador da narrativa. O presente se caracteriza pela sua suspensão, é 

o lugar onde a protagonista Olegário foge de um passado em que teve uma vida 

caracterizada pela ausência de relações sociais, já que matou o próprio genro e 

recriminava a vida da própria filha: 
 

O suor na testa, escorre pelas bochechas, episódios devem romper a memória. Meu 
rosto avança, o relógio naquele silêncio, o avô move as mãos. 
– Nos cabarés da Bahia. Tinha a pele cor de leite, os olhos azuis, os cabelos louros. 
Seus dedos faziam chorar as cordas. 
 

[...] 
 
[...] Um bêbado, um bêbado abraçado ao violino! Mamãe o conhecera no círculo dos 
músicos, pequena pianista negra, a moça sem resistência, fascinada pelo riso aberto. 
Todos viram, todos, um ao lado do outro nas ruas da Bahia. Nas feiras, nos cinemas, 
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inseparáveis. Vinha deixá-la na porta de casa, os braços em seus ombros, já 
dominada como uma escrava. Logo, porém, deixou de fazê-lo, porque ela se tornou 
amásia, acompanhando-o nos cabarés, passando a morar com ele. 
– A negrinha e o dono! 
 

[...] 
 
– A própria vergonha. Eu soube como a vergonha dói. E doeu muito, sempre evitando 
as ruas e os amigos, até que Damiana voltou com a filha nos braços. 
 

[...] 
 
– Voltou com a filha, uma pobre mulher, voltou chorando. Perdera o que tinha, os 
vestidos e as jóias, expulsa como uma cachorra. Espancada, enxotada, a negrinha na 
rua. Foi assim, Tibiti, que você veio (ADONIAS FILHO, 1973, p. 8). 
 

 As duas últimas falas evidenciam a projeção num futuro em que tenta a 

construção de uma identidade reconhecível pelo outro. Ou seja, o presente resume 

a tentativa de assumir uma máscara que o coloque na ordem das relações 

socialmente estabelecidas. Já o passado guarda o lugar da experiência a ser 

esquecida, lugar de uma entrega involuntária e absoluta. Portanto, “o mito é o último 

– e não o primeiro – estágio no desenvolvimento de um herói” (ELIADE, 1992, p. 

43). 
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3.2 TOTEM E TABU  
 
 

Citando Rudolf Otto, ao estudar as modalidades da experiência religiosa, 

Eliade constata “o sentimento de pavor diante do sagrado, diante desse mysterium 

tremendum, dessa majestas que exala uma superioridade esmagadora de poder; 

encontra o temor religioso diante do mysterium fascinans, em que se expande a 

perfeita plenitude do ser” (ELIADE, 1992, p. 16). 

Nesta pesquisa, tais modalidades são desencadeadas a partir da presença 

marcante, onipresente e onisciente da jindiba e do Forte, que apontam inicialmente 

para a constituição do totemismo ao longo das narrativas. Frazer ressalta que: “a 

relação criada pelo totem é mais forte do que a relação de sangue ou de família, no 

sentido moderno da palavra” (FRAZER, 2010,10 tradução própria). Desta percepção, 

compreendemos que a jindiba em Luanda Beira Bahia (1997) e o Forte em O Forte 

(1973) funcionam como elementos totêmicos desencadeadores de outras 

representações míticas, bem como constroem tabus ao longo das narrativas. Este 

fato nos permite uma análise aprofundada das personagens e suas relações com o 

sagrado e o profano. 

Nesta perspectiva, tanto a jindiba em Luanda Beira Bahia, quanto o Forte, em 

O Forte estabelecem uma relação com as personagens mais intensa do que os 

laços de sangue ou familiares. Eles assumem os contornos de dois mundos – o 

sagrado e o profano –, numa relação muito mais irmanada de que se supõe desses 

dois pólos. Os totens reorganizam o mundo, a partir da construção de um espaço 

sagrado nas narrativas em apreço.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 FRAZER, Totemism and Exogamy. Disponível em: 
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/600524/Totemism-and-Exogamy>. Acesso: 17/07/2010, 
às 14h30. 
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3.2.1 A jindiba: um prenúncio da saga em Luanda Beira Bahia 
 
 

Em Luanda Beira Bahia, há que se realçar a presença mítica e totêmica da 

jindiba na trama: “Era como se o diabo daquela árvore, fosse gente” (ADONIAS 

FILHO, 1997, p. 21). Neste sentido, em Luanda Beira Bahia, a jindiba se deifica e 

preside o destino daqueles que a ela se ligam. E ela os acompanha desde o 

nascimento até a morte:  

 
Uma jindiba, aquela árvore. As raízes vinham do chão, espalhavam-se como 
suportes, base do tronco imenso que, muito em cima, se abria em galhos e na copa 
gigante. O sol, com dificuldade, filtrava entre a folhagem. Os pássaros da terra e as 
aves do mar nessa folhagem se abrigavam, venciam os ventos e as grandes chuvas, 
ninhos faziam, em torno voavam todas as tardes. E, com essas aves, aprendera o 
mar distante, por cima de Ilhéus, saveiros e barcaças no balanço das ondas 
(ADONIAS FILHO, 1997, p. 7-8). 

 

Em relação a Caúla, isso ocorre de forma marcante: “Escutara o choro na 

noite em que nascera e o vira nu entre os braços da mãe” (ADONIAS FILHO, 1997, 

p. 29). Da mesma forma, serviu-lhe de caixão: “... deviam por um velame. Um 

velame de saveiro pequeno na canoa, que era o caixão...” (Id. Ibid., 1997, p. 139). 

Assim sendo, na narrativa, encontramos a total sujeição e aceitação à 

presença da jindiba:  

 
Ergueu a cabeça, o homem, parecendo mais alegre que assombrado ao vê-la. Tinha 
sardas no rosto, feliz era, sempre a cantar. Não a tocou e, se cortou o capim com a 
foice e limpou a terra com a enxada, trouxe toda a madeira – para a armação, o teto, 
as portas, as janelas e a varanda – em junta de bois de arrasto. Outros vieram para 
ajudá-lo naquele trabalho de todos os dias, os tijolos empilhados, o barro na areia, 
levantaram uma casa. As paredes, a sala, os dois quartos, a cozinha, a varanda. 
Tudo, inclusive as telhas arrumadas, tudo a jindiba viu (Id. Ibid, 1997, p. 8) 

 

A jindiba torna-se a confidente e integrante do espaço episódico: “Vontade de 

dizer a jindiba que um dia, com a mãe, lá chegaria para olhar a cidade e o seu 

oceano. Deveriam ser lindos nas manhãs de sol, com a luz lavando as nuvens e 

fazendo brilhar as águas” (Id. Ibid., 1997, p. 11). Desta forma, funciona como um tipo 

de organização social e acaba por manipular os indivíduos que compunham esta 

realidade. Dessa maneira, traz um embasamento mítico para a construção de 

regras, que vigoravam naquela sociedade, através da construção de tabus: 
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Ali defronte, tudo vendo, e desde que entrou na casa com ele carregando-a nos 
braços, aquela árvore. E, se a jindiba viu quando o menino nasceu, também viu 
quando ele partiu. João Joanes partia ou endoidava. Perguntava, ela se perguntava: 
– Que diabo atormentava ele? (ADONIAS FILHO, 1997, p. 15). 
 

 A jindiba aqui passa a ser a chefe do clã, no qual seus membros estão 

sujeitos à sua soberania. Ao impor limites, a jindiba estabelece tabus, como uma 

forma de controle social. Observe-se que há uma ressignificação desse controle, já 

que a árvore se mostra como testemunha dos fatos: “Erguesse o corpo e, pela 

janela aberta, veria a jindiba com os ventos nas folhas. Árvore impassível, muda 

como as pedras, sempre a testemunha. Velozes, movendo os bilros, os dedos não 

perturbavam a vitória” (ADONIAS FILHO, 1997, p. 13, grifo nosso). 

 Em Luanda Beira Bahia (1997), como vimos anteriormente, o espaço sagrado 

está demonstrado na atuação impassível do mar, recrutando os homens da baía do 

Pontal em seu domínio (fascínio) irreversível. Mesmo esse espaço se vê direcionado 

pela atuação totêmica: “A jindiba, porém para o menino, era o centro de tudo. O mar 
e as colinas tinham nela o ponto de referência. A testemunha, assim de pé e sem 

voz, a dez metros de casa, mas a testemunha” (ADONIAS FILHO, 1997, p. 12, grifo 

nosso). Além de testemunha dos fatos e ponto de referência ao sagrado, a jindiba 

adentra no sagrado, porém, participa, enquanto árvore, do “meio cósmico 

envolvente”. A subordinação à jindiba é, assim, a base das obrigações sociais: 

 
Escutara o choro na noite em que nascera e o vira nu entre os braços da mãe. 
Crescido, brincando na porta, a árvore em frente talvez enxergasse e ouvisse como 
ele próprio. Incapaz de comover-se, porém, em sua curiosidade medonha. A maior 
testemunha porque sem cérebro, sem sangue e sem coração. E aquela árvore, 
como a mãe, devia ter esperado o pai (ADONIAS FILHO, 1997, p. 12–13, grifo 
nosso).  
 

 Note-se que os laços são maiores que os meramente afetivos. A jindiba 

participa da vivência, das angústias, mas, acima de tudo, determina as vidas. 

Mesmo a distância provocada pela sina dos marinheiros, ao serem seduzidos pela 

vida no mar, não destrói o elo da jindiba com os componentes do clã: 

 
– Somos amigos, o Sardento e eu. E ele pediu, dona, pediu um ramo da jindiba. Um 
pedido maluco, sei lá! 
Não pode deixar de rir-se. João Joanes pedia um ramo da jindiba, lembrava-se da 
árvore, era o que estava vendo. Uma coisa viva, que talvez plantasse como muda em 
uma lata com terra de Ilhéus, com a recordação na casa, na mulher e no filho. Levaria 
aquilo pelos mares afora, parte de sua bagagem, para não esquecer o que ficara 
(ADONIAS FILHO, 1997, p. 21).  
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 A jindiba pré-estabelece e acompanha os papeis sociais, desempenhados 

pelos actantes, como que na expectativa por tudo que lhes sobrevirá: 
 
Logo depois do casamento, assim que chegaram de Olivença, detiveram-se à sombra 
da árvore. Isso não esqueceria nunca porque fora depois do meio-dia e o sol 
escaldava o Pontal. O Sardento a puxou para a sombra e parecia feliz ao fitar a casa 
em frente. [...] A jindiba espiava com os galhos abertos esperando vento (ADONIAS 
FILHO, 1997, p. 15). 
 

 O pré-estabelecido aqui não se trata de um mandonismo humano, mas de um 

modelo extra-humano, já que a vivência do real está condicionada aos arquetípicos, 

uma hierofania primordial das normas de existência, especialmente em relação ao 

espaço sagrado: 

 
O mar era mais fundo e salgado quando Deus morava nele – ri, Fabrício Beato, 
mostrando os dentes. Medo é que Deus retire o sol e o mar que pôs no mundo. Já 
pensou, companheiro, já pensou? Um pequeno mundo, sujo e cego, rodando nas 
trevas, a apodrecer em  torno de si mesmo (Id.Ibid. , 1997, p. 85). 

 
 

 Sardento, diante das palavras de Beato, expressa a luta em seu interior, pois 

tem consciência das limitações, impostas pelas designações do tabu: 

 
Naquela noite, e logo se deitou no chão, urinou-se como um bicho. Encolhido, deitado 
e ofegando, os olhos tristes no Sardento. Disse muito claro como se estivesse em 
plena consciência: 
– Estão lutando e, desde que nasci, sempre lutaram dentro de mim. 
– Quem? – ele indagou. 
– Deus e o diabo! – exclamou , mais se encolhendo. – É dentro de nós, em cada 
homem, que disputam a vitória (Id. Ibid., 1997, p. 85-86).     

 

 A aparente dicotomia bem versus mal, expressa em figuras judaico-cristãs, 

mascara, em verdade, a impotência humana diante da realidade mítica, com suas 

interdições, que ocasionam consequências quando há violações a essas interdições, 

dentre as quais, o incesto totêmico ou clânico. 

Se a união entre os descendentes de um mesmo totem é tida como 

incestuosa na obra freudiana, em Luanda Beira Bahia, essa condição é 

ressignificada, a partir do espaço sagrado. O mar é a imposição mítica que impede a 

união estável, o ambiente familiar clássico, composto por pai, mãe e filhos. Isto 

ocorre de forma impositiva, como se fora natural: “Mulher sem homem, no Pontal, a 
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mãe não era a primeira./– A culpa é do mar – as mulheres diziam (Id. Ibid., 1997, p. 

13). Tais papeis sociais culminam na trágica situação, ao final da narrativa: 
 
Mortos no chão eles estavam, Caúla e Iuta quase abraçados de tão unidos, João 
Joanes um pouco distante. Encostado na parede, acurvado, o revólver na mão, o 
Sardento. Atirara, o poço completamente fechado, atirara para matar. O seu próprio 
sangue no sangue dos filhos, seco nas tábuas, ele ainda o vira a escorrer antes de 
atirar em si mesmo. E o tiro, na cabeça, como de misericórdia (Id. Ibid., 1997, p. 172). 
 

 A relação incestuosa entre os filhos do Sardento se constitui, assim, numa 

proibição do tabu: não se unir às mulheres com parentesco totêmico. Em Luanda 

Beira Bahia, é dupla essa relação: tanto está inserida no âmbito clânico, quanto no 

âmbito familiar, já que Caúla e Iuta são irmãos sanguíneos, por parte do pai. Ao 

matar os próprios filhos e cometer suicídio, João Joanes cumpre uma forma de 

expiação pela violação ao sagrado: além de serem irmãos, Iuta estava grávida de 

Caúla. A atuação do tabu, neste sentido, não tem qualquer conotação religiosa. 

Assim sendo, a violação à interdição do tabu resultou em consequências trágicas, na 

narrativa adoniana, em apreço. 

A forma primária do tabu, em que a ambivalência de sentimentos resulta no 

ódio ao pai, está nítida na narrativa, quando do encontro com o Sardento: 

 
E na sala, vindo da cozinha, encontraram o homem, camisa de marinheiro, cachimbo 
na boca, um pouco surpreso. Iuta logo o reconheceu como Vicar, era ele quem 
estava no retrato ao lado da mãe, o pai. Caúla o identificou como João Joanes, o 
Sardento, ali estava o retrato na parede, o pai. 
– Ele é meu pai – Caúla disse. 
– É meu pai – Iuta disse. 
Abriu uma das maletas, as mãos tremiam, Iuta mostrou o retrato. Sangue no rosto, 
lágrimas nos olhos, Iuta. Raiva na cara, dor no peito, na boca o fel, Caúla. Ele, João 
Jones, o Sardento, um crucificado. E no momento mesmo em que Pé-de-Vento 
chegava, tudo vendo ainda sem entender, Caúla não conteve a exclamação: 
– Pai dos infernos! (Id. Ibid., 1997, p. 169). 

 

Analisando a mímesis11 entre os gregos, Lima observa que: 

 
                                                
11 A título de ilustração, já que não exploraremos tal conceito de forma aprofundada, Lima, sobre a 
teorização grega da mímesis, afirma: “a teorização grega da mímesis supõe a concepção prévia das 
relações entre linguagem e realidade, assim como supõe, um conjunto específico de condições 
sociais. O que vale dizer, como qualquer outra teorização, os fundamentos desta não são discerníveis 
se não compreendermos a que interesse responde” (LIMA, 2003, p. 31). Lima constata ainda: “A 
partir do predomínio do pensamento racional, com a filosofia clássica dos séculos V e IV a. C., 
alethéia, a verdade, se torna o termo capital da indagação. É dela que se ocupa, o pensador, que 
intenta afastar-se do discurso mítico” (LIMA, 2003, p. 31). 
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[...] na tragédia, a “sentença”, quando há, é um mero recurso de encerramento do 
mythos, do enredo [na narrativa adoniana, a sentença de Sardento aos filhos e a si 
mesmo ilustra bem esse aspecto]. Nela, o decisivo não é a afirmação de que uma 
parte tem sua pretensão sancionada contra a pretensão da contraparte, mas a 
reflexão sobre o próprio conflito. [...] O produto mimético é um microcosmo 
interpretativo de uma situação humana. Nela, o que mais importa não é a declaração 
de quais os vencidos e quais os vencedores, mas o entendimento interno do que leva 
à porfia e à tensão (LIMA, 2003, p. 45). 
 

A mímesis não é imitação, acaba se constituindo como um simulacro (LIMA, 

2003). Em Luanda Beira Bahia, ao se deparar com as normas sociais erigidas, uma 

forma de simulacro da realidade mítica, através da imposição de tabus, o sentimento 

de culpa toma corpo em Sardento, que jamais poderia prever tal destino, que 

funciona aqui como o microcosmo interpretativo da situação humana: Seus filhos, 

separados pelo espaço sagrado, o mar; vivendo em lugares periféricos, Luanda, na 

África, Ilhéus, no Brasil; como que por um castigo ou cólera dos deuses ante o 

abandono dos seus respectivos núcleos familiares; reaparecem juntos e vivendo 

incestuosamente. Esse sentimento de culpa, aliado à sua impotência diante dos 

fatos, o levou à decisão trágica. Não lhe faltou a advertência anterior: 

 
– Cuidado, Sardento, cuidado. Deus tem ódio quando a injustiça é demais. 
Língua de assustar marinheiro, aquela, de Fabrício Beato. As palavras saiam em 
cardume e, úmidas da saliva grossa, ficavam paradas no ar. Nonata jamais 
entenderia, nem mesmo mãe Filomena, o bêbado como um padre no sermão 
(ADONIAS FILHO, 1997, p. 85). 
 

O pai ignora, assim, tal advertência. Ao expressar o ódio, Caúla, o filho, 

externa o arrependimento pelo ato cometido, pois os desejos sexuais, que nutria 

pela própria irmã, entram em choque, com o que é, moralmente, permitido fazer. 

Neste caso, o risco de subversão do clã está aqui expresso na violação das 

restrições morais, às custas do controle da sexualidade.  

Observa-se ainda em Luanda Beira Bahia (1997) que, ao destruir o clã, seu 

totem denominador perde a razão de existir. Não à toa, a jindiba, enquanto árvore, 

tem sua vida ceifada e serve de caixão ao pai e seus filhos: 

 
Quatro homens, canoeiros que construíam as próprias canoas e faziam a travessia 
entre o Pontal e Ilhéus, chegaram para ajudar. Pé-de-Vento explicou o que queria. 
Trouxeram as ferramentas, serraram o tronco, cavaram fundo a jeito de um grande 
caixão. Não chovia ainda, as nuvens baixas, e tanto não chovia que usaram o fogo n 
escavação da madeira, lentamente adquiriu forma, era como uma canoa de bom 
tamanho, João Joanes e os filhos nela embarcariam para sempre. Os pescadores, 
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que não saíram ao mar por causa do tempo, aproximaram-se ao perceber que o 
caixão estava pronto (ADONIAS FILHO, 1997, p. 173). 
 

 Retomando Freud, ao tentar elucidar o enigma da natureza totêmica, o autor 

observa: 

 
Tudo é, com efeito, enigmático no totemismo; as questões decisivas são aquelas 
relativas às origens da genealogia totêmica, com a motivação da exogamia (e do tabu 
do incesto, ao qual ela [a genealogia] serve de intermediária) e aos papéis entre a 
genealogia e a exogamia, quer dizer, entre a organização totêmica e a proibição do 
incesto (FREUD, 2001, p. 153-154, tradução própria). 
 

 Ora, se essa organização totêmica foi afetada pelo incesto, gerando o tabu de 

sua proibição, sua incidência encerra as vidas, que compõem o clã, e, numa espécie 

de morte do totem, que é o substituto do pai, a jindiba encerra também a sua 

atuação:  

  
Os mortos na sala, deitados, esperando. Todos escutavam as pancadas do machado 
e poderiam ver Pé-de-Vento, nu da cintura para cima, o suor na cara e nos peitos a 
derribar a jindiba. O machado cortara as velas que também eram raízes e já feria o 
tronco. Desequilibrava-se, a árvore. Pé-de-Vento a inclinara para que caísse com os 
galhos no mar. E, quando estremeceu, caindo, o Pontal soube (ADONIAS FILHO, 
1997, p. 172). 
 

 Ocorre, conforme Freud, que: 
 

A morte se torna mais poderosa do que tivesse sido o sujeito em vida, do que todas 
as coisas que constatamos ainda hoje nos destinos humanos. Isto porque o pai havia 
imposto restrições, anteriormente, pelo fato da sua existência, aos filhos; que se 
defendiam deles mesmos, em virtude desta ‘obediência retrospectiva', característica 
de uma situação física que a psicanálise nos tornou familiar (FREUD, 2001, p. 201, 
tradução própria). 

 
 E, numa espécie de retorno ao sagrado, restabelecendo a ordem no caos, na 

narrativa em análise, o cortejo fúnebre e o enterro em terra firme são formas de 

purificação do espaço sagrado: 

 
E, logo os homens ergueram o caixão e andaram na direção do cemitério, a chuva 
caiu como se viesse para lavar o mundo. Pé-de-Vento atrás, a seguir sem pressa, 
a pensar que deviam por um velame. Um velame de saveiro pequeno na canoa que 
era o caixão, largá-lo em mar alto, João Joanes e Caúla gostariam [aqui o tempo 
futuro do pretérito expressa a impossibilidade do intento] daquela viagem como bons 
marinheiros. O negro, pensando, a andar. 
E, com o velame aberto, fariam [novamente, a impossibilidade de retorno ao espaço 
sagrado] novamente a viagem por Luanda, Beira e Bahia (ADONIAS FILHO, 1997, p. 
173, grifos nossos). 
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 Essa forma de purificação é também um tabu, um guia de interpretação do 

comportamento dos membros do clã, estabelecendo os papeis sociais esperados. 

Há, com isso, a disseminação de uma ideologia igualitária, em que o arquetípico 

vem a ser internalizado de forma natural. Restaura-se, com a banição dos membros 

clânicos, ante a infração à determinação do tabu, a tradição totêmica.  
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3.2.2 O Forte: o lugar determinante em O Forte 

 
Ao diferenciar totem de fetiche, Frazer (2010), em sua obra Totemism and 

Exogamy, considera: 

 
O totem se distingue do fetiche, vez que não continua nunca como um objeto único, 
como este último, mas o representante de uma espécie, animal ou vegetal, mais 
raramente de uma classe de objetos inanimados, e mais raramente ainda, de 
objetos artificialmente fabricados (FRAZER, 2010, grifo nosso, tradução própria).12 
 

 No caso da narrativa adoniana O Forte (1973), a fortaleza, que a nomina, se 

enquadra nesta última classificação, por se tratar de uma estrutura artificialmente 

fabricada. Sua atuação totêmica se dá tanto pela sua personificação, enquanto ente 

do clã, quanto pela sua aclimatação aos elementos tropicais, chegando a ser 

considerado como uma extensão da própria natureza. 

 
No ar, carga do vento do mar, o cheiro do peixe. Parado, imóvel no sono, o Forte era 
um pedaço da natureza. Um pico, quase, como se nele terminasse a montanha. Os 
saveiros – as brancuras das velas, nos mastros longos, em mar aberto – sabiam que 
era a fortaleza inquebrável. Os raios podiam batê-lo e um dilúvio podia escorrer 
(ADONIAS FILHO, 1973, p. 34)  
  

Nesta perspectiva, o realce de algumas características do sistema totêmico se 

faz necessário para que esse enquadramento seja devidamente justificado. Freud 

distingue ao menos três variedades de totem, organizadas didaticamente, a saber: 

 
1º. o totem tribal, que se transmite de geração em geração;  
2º. o totem particular a um sexo, ou seja, que pertence a todos os membros, machos 

ou fêmeas, de uma determinada tribo, em exclusão dos membros do sexo oposto;  
3º. o totem individual, que pertence a só uma pessoa e se transmite aos seus 

descendentes. As duas últimas variedades de totem têm uma importância 
insignificante em comparação ao totem tribal. Tem-se razão de crer que não 
apareceram senão tardiamente e representam apenas formações pouco 
essenciais (FREUD, 2001, p.147-148, tradução própria). 

 

 O Forte (1973), de Adonias Filho, traz a manifestação do totem na primeira e 

terceira variedade. Isto porque o Forte tanto é manifestação do totem coletivo nas 

                                                
12 FRAZER, Totemism and Exogamy. Disponível em: 
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/600524/Totemism-and-Exogamy>. Acesso: 17/07/2010, 
às 14h35. 
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memórias de suas origens, quanto é individual, já que alcança Olegário e seus 

descendentes. Poder-se-ia dizer que a última manifestação se dá, como sugere 

Freud, de forma tardia, posto que, na narrativa, aparece como uma consequência de 

sua transformação de fortaleza, que abrigava, envolvia e protegia os seus; para 

prisão, que servia para o recolhimento dos excluídos sociais. Neste sentido, Olegário 

tem o Forte como uma manifestação individual do totemismo, mas, em suas 

memórias, o remete à condição de totem tribal. 

 Esse aspecto particular da narrativa adoniana remete também às formas de 

interação humana com o religioso e com o social, com contornos próprios, já que: 

 
O totemismo é um sistema, ao mesmo tempo, religioso e social. Do ponto de vista 
religioso, consiste em relações mútuas de respeito entre o homem e o seu totem; do 
ponto de vista social, em obrigações recíprocas que existem entre os membros do clã 
e as obrigações com a tribo. Durante o desenvolvimento ulterior do totemismo, estes 
dois aspectos tiveram uma tendência a separar-se um do outro; o sistema social se 
sobrepôs ao sistema religioso e, contraditoriamente, reencontram-se restos de 
totemismo na região de países, nos quais, o sistema social fundado sobre o 
totemismo já desapareceu (FREUD, 2001, p. 148, tradução própria). 
 

 Se, em sua forma primitiva, o Forte envolve todos os componentes do clã, 

manifestando o religioso, nas formas de interação desse homem com o Ente 

Supremo, o que acaba por gerar tabus, como forma de controle social, em sua forma 

ulterior, ele atua restritamente no clã de Olegário, marcando e determinando a sua 

vida e de seus descendentes, no plano religioso apenas. No plano social, sua 

expressão está destituída do significado original – não é mais uma fortaleza e, sim, 

uma prisão. Daí, a necessidade constante de Olegário em justificar as suas histórias 

com expressões como: “eu juro”, “eu estou dizendo”; e a sua inserção nas origens 

do Forte, pois se sente como integrante de seu clã.  

Ainda sobre o totem, Frazer pontua: 
 
Um totem [...] é objeto material, ao qual, o primitivo devota um respeito supersticioso, 
porque crê que entre a sua própria pessoa e cada um dos objetos desta espécie, 
existe uma relação completamente particular. As relações entre um homem e o 
tabu são recíprocas: o totem protege o homem, e o homem manifesta o seu respeito 
para o totem de diferentes maneiras, por exemplo, não o matando, quando é um 
animal, não o colhendo, quando é uma planta (FRAZER, 2010, grifo nosso, tradução 
própria). 
 

Essa reciprocidade e, consequentemente, a proteção do Forte, vista como 

uma fortaleza inquebrável, podem ser devidamente constatadas na narrativa em 
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análise. Ao remontar as histórias de suas origens, o Forte demonstra sua atuação, 

em tempos de guerra e de mazelas: 

 
Era o Forte que esperava a gente com o portão escancarado, no pátio os guardas 
armados, o bando suado e faminto. Erguida, a terra seca por baixo, também esperava 
a forca. Naquele momento, quando entramos, já era meio dia porque o sol estava na 
cumeeira do céu. Tambores bateram, as bocas se fecharam, no Forte agora o 
enorme silêncio. Ouvíamos o vento roçando leve as folhas das três árvores 
(ADONIAS FILHO, 1973, p. 52). 

 

Observe-se que, mesmo enquanto espaço físico, o Forte revela sua 

grandiosidade: “As paredes são muros de pedras, largas como um saveiro, o teto 

com altura de dois metros. Pequenos, ele e ela como anões, no grande espaço” 

(ADONIAS FILHO, 1973, p. 2). Ao analisar a relação entre o espaço sagrado e o 

profano, Eliade observa: “Para o homem religioso, essa não-homogeneidade do 

espaço constitui uma experiência de uma oposição entre o espaço sagrado – o 

único que é real, que existe realmente – e todo o resto, a extensão informe, que o 

cerca” (ELIADE, 2000, p. 25).  

Tal trecho resume a atuação do Forte, em O Forte de Adonias Filho, no que 

diz respeito à realidade totêmica, em sua forma primitiva, tribal. Isto porque o Forte, 

em sua atuação soberana, estabelece tabus, a serem seguidos por todos. Esses 

tabus, na narrativa, cumprem com algumas de suas funções: preservar as vidas dos 

perigos, decorrentes do contato com cadáveres; e proteger os seres humanos contra 

o poder ou cólera de deuses ou demônios. Isso está evidente quando da 

proliferação da peste, em decorrência do assassinato do Pregador: 

 
– O Forte é o isolamento. 
É preciso compreender o que acontecia. Para o povo, apesar dos anos decorridos, a 
peste tinha uma origem. Ele, o Pregador. Sabíamos como morrera, no pátio do Forte, 
espancado pelos soldados. [...] 
 

[...] 
 

[...] Coincidência ou o que fosse, e logo depois que encontraram os restos do 
Pregador, os primeiros casos surgiram. Um, hoje. Outro, amanhã. Era o começo da 
peste. [...] 
 

[...] 
 

É terrível de ver como a peste anda. Entra em uma porta, o menino brincando, e põe 
a febre. O suor, a agonia e a morte. É a mãe que a leva, nas próprias mãos, para os 
vizinhos. Contorna duas ruas, assalta uma casa e como se esconde. Reaparece 
adiante, sem pressa, com paciência de pescador. E cresce o medo, cresce o pânico, 
cresce o luto. Foi assim naquele tempo, aqui, na Bahia. Enquanto o povo tudo 
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atribuía ao Pregador, a peste abrindo os braços sobre a cidade, apenas o Forte se 
encompridava (ADONIAS FILHO, 1973, p. 37). 
 
– A luta será entre o Forte e a peste (Id. Ibid., 1973, p. 38). 
 
O Forte derrotou a peste. Vencida, sumindo sem pressa como chegara, dela restou o 
luto na roupa dos homens e das mulheres. [...] Em silêncio, todos dormindo, o Forte 
de pé (Id. Ibid, 1973, p. 39). 

 

 Constata-se, com isso, que o Forte tanto é espaço sagrado quanto se 

constitui num totem. Este aspecto revela uma dupla hierofania, tornando a sua 

atuação ímpar. Assim sendo, o espaço sagrado e o totem revelam uma fase anterior 

do seu desenvolvimento. Interessa-nos aqui voltar  nosso olhar para o Forte (grafado 

em toda narrativa com letra maiúscula, não gratuitamente), enquanto elemento 

totêmico na narrativa; e os tabus advindos de sua imposição na narrativa. 

 
O ar os envolve, aquele ar carregado de pó, dono dos espaços vazios. O corredor, 
nele avançam, os passos repercutem. Outros, centenas de outros estiveram ali ele, o 
Forte, conhece os homens. Muito foi o tempo com uma humanidade dentro. Reinou a 
morte com as guerras e as pestes (ADONIAS FILHO, 1973, p. 1). 
 

Sabendo-se que “o totem se transmite hereditariamente, tanto em linha 

paterna quanto em linha materna” (FREUD, 2001, p. 13, tradução própria), o Forte é 

uma herança que se torna extensão das vidas, com as quais cruza. Olegário é o 

melhor exemplo de transmissão hereditária, em linha paternal: 

 
A ladeira é a mesma, os sobrados iguais, o Forte em sua crosta escura. Todas as 
palavras de Olegário, todas estão nele. Voltam sempre, água em um tanque, 
estagnadas. Sabe o que há por baixo, ele e Tibiti unidos, a cidade, o mar e o Forte 
naquele amor (ADONIAS FILHO, 1973, p. 6). 
 

 Ele mantém com a fortaleza uma relação tão intrínseca que, por vezes, chega 

a confundir-se com o próprio Forte, fazendo parte de sua história, ainda que de 

forma extraordinária, já que ocorre com a manifestação do mito. 

 
O negro envolveu o busto com os braços como se estivesse com frio. Parecia querer 
esconder-se em si mesmo, um pouco trêmulo, enquanto o vento do mar penetrava na 
Bahia. Perto, muito perto a madrugada. Soprando, apesar do silêncio, o vento não 
trazia um ruído. O cheiro, que conduzia para a cidade, era de maresia e peixe. 
Olegário, o negro, bateu com a língua: 
– O Forte tem sofrido muito. 
Na zona deserta, eles dois apenas (ADONIAS FILHO, 1973, p. 33). 
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Olegário, a partir de seu contato com o espaço sagrado, perpetua a atuação 

do Forte e estende seu alcance à própria neta, que tem o destino traçado pelo Forte, 

ainda criança, a contragosto de sua mãe:  
 
Mamãe intervém, um pouco trêmula, espanta-me. Energia no rosto, os pés nas 
chinelas, agressiva. Arranca-me dos braços do avô, zangada, e percebo que, muito 
próximos, se fitam com raiva. Há o que decifrar. A conversa entre eles, em tom 
baixo, é sempre difícil (ADONIAS FILHO, 1973, p. 3, grifo nosso).  
  

 Tal qual o enigma da Esfinge, “decifra-me ou devoro-te”,13 o Forte submete 

Tibiti a um rito de iniciação, ao passar da infância à fase adulta, época em que 

conhece verdadeiramente o amor. Nesse processo, ela se torna outra pessoa, adota 

um novo personagem: 

 
Há o silêncio, o Forte calado por dentro, o sol nas tábuas. [...] não fosse a 
necessidade do encontro – o encontro de Tibiti com o Forte – e avançaria para 
abraçá-la. Diria, muito alto, quase gritando: “Vamos, Tibiti, vamos ver a Bahia!” Estão 
detidos, porém, ela e ele, detidos pelo Forte (ADONIAS FILHO, 1973, p. 4, grifo 
nosso). 
 

O totem não só mantém a ordem, numa relação com os homens que se 

estabelece no tempo mítico, como também determina um clã. Observe-se, neste 

sentido, que ao estabelecer o amor de Jairo e Tibiti, não ocorre o amor incestuoso, 

já que esses são de clãs diferenciados. O Forte, então, os acolhe, mesmo sabendo 

(a personificação é justamente a expressão maior de sua atuação totêmica!) que 

seria demolido em seguida, pelo próprio Jairo, engenheiro responsável pela 

destruição: 

 
[...] O Forte, respira como homem, as torres são olhos, a sombra nas próprias trevas. 
E Olegário, seus braços envolvem tudo – a cidade, o mar, o Forte – criando o amor, 
dele e Tibiti, o sangue de um nas veias do outro, a mesma carne. Atabaques, estão 
batendo, Olegário de pé entre a Bahia e o Forte (ADONIAS FILHO, 1973, p. 7, grifo 
meu). 

 
Detidos pelo Forte, os actantes perpetuam a atuação totêmica, que não está 

vinculada à temporalidade e à imperfeição humana, realçando, assim a relação entre 

o sagrado e o profano.  Nesta perspectiva, Frazer considera: 
                                                
13 Na mitologia, “o enigma coloca o problema da continuidade social, da manutenção do status, das 
funções, dos cargos dentro das culturas, apesar do fluxo das gerações que nascem, reinam e 
desaparecem, cedendo lugar à seguinte” (VERNANT, Jean-Pierre. O universo, os deuses, os 
homens. Trad. Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 176). 
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Os juramentos estavam no princípio das provas [neste caso, dos rituais de iniciação], 
é, dessa forma, que isto se remete à decisão do totem, quando se trata de resolver as 
questões de descendência e de autenticidade. O totem assiste aos homens em seus 
males, dispensando ao clã sinais e advertências (FRAZER, 2010, tradução própria). 

 

  Esses prenúncios totêmicos asseguram, em O Forte, a manutenção da 

tradição, numa tentativa de estabelecer a ordem social, já que os papeis sociais dos 

membros do clã giram em torno da vontade soberana do totem. A autenticidade do 

amor de Jairo e Tibiti passa inicialmente pela aprovação e determinação do Forte e, 

como ocorre em tempo mítico, esse traçar dos destinos se dá em tempo mítico, 

anterior à infância de ambos:  

 
Seu destino esperá-los, tranqüilo e poderoso, enorme sobre a montanha. Muito o 
tempo [aqui está a expressão maior da cosmogonia na narrativa], tinha a missão, em 
sua sombra o amor de um homem e de uma mulher. Amor maior que ele próprio, o 
Forte, e que protegeria como guardava o ar em suas galerias. Três séculos aguardou, 
dia e noite, incansável. Veio Olegário, viu Damiana, conheceu Jairo. E Depois, Tibiti. 
Já podia morrer, a mais velha testemunha da Bahia, oferecendo o chão (ADONIAS 
FILHO, 1973, p.135). 
 

Observe-se que, ao se deparar com o Forte – “Escutara, Olegário escutara os 

fantasmas em sua jaula de condenado, nascendo o encontro do homem com o 

Forte” (ADONIAS FILHO, 1973, p. 79) –, Olegário reconstroi seus valores: 

inicialmente sentia vergonha pelo envolvimento da filha negra com o gringo de olhos 

azuis; depois aceita a determinação do totem em relação à neta, mesmo se isso 

viesse a representar uma relação adúltera (a caracterização aqui não tem qualquer 

juízo de valor, por não estar atrelada a qualquer moral); e, no leito da morte, reafirma 

como que em uma profecia: 

 
– Você é Jairo. Eu sei que você é Jairo. 
– Como sabe? 
– O avô me disse. Muitas vezes, durante anos, ele me disse. E repetiu, na hora da 
morte, com a vela na mão. Espere, espere, Jairo virá um dia (ADONIAS FILHO, 1973, 
p. 83). 

  

 Como se constata na narrativa, o clã totêmico está acima de qualquer moral, 

apesar do Forte caráter normativo do totemismo. As proibições e restrições, 

componentes dos tabus estabelecidos, asseguram a sobrevivência do clã, mas não 

estabelecem os mesmos significados da cultura ocidental. Sob essa perspectiva, a 
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relação entre Jairo e Tibiti não leva em conta o fato de Jairo e Tibiti já terem seus 

respectivos núcleos familiares formados – “Casada? Tem filhos? (ADONIAS FILHO, 

1973, p. 81) –; a única restrição do tabu está na abstenção de relações sexuais 

entre homens e mulheres, pertencentes ao mesmo clã totêmico, fato que não se 

aplica, já que Jairo e Tibiti, como dissemos anteriormente, não compõem o mesmo 

clã.  

Com a narrativa mítica e o sistema totêmico, os padrões comportamentais 

fogem à norma do que se concebe como justo, moral, aceitável.  É o totem, pois, 

que determina as vidas, em sua inexorável ação acima do tempo cronológico e do 

espaço meramente profano. Assim sendo, em O Forte, os fatos não seguem uma 

cronologia lógica, tampouco seus actantes estão confinados em espaços 

ideológicos, previsíveis e demarcados por uma moral. Antes, o viço do relato mítico 

possibilita a ruptura e a representação do novo, do emancipatório. 
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4. REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO EM LUANDA BEIRA BAHIA E O FORTE 
DE ADONIAS FILHO 

 

Ao analisar a linguagem enquanto produtora de sentido e de identidade, tal 

qual propõe o Mestrado em Linguagens e Representações; nesta dissertação, as 

questões de hegemonia e resistência são redefinidas, a partir da constituição do 

mito, tanto em Luanda Beira Bahia, quanto em O Forte. Em reforço ao nosso 

raciocínio, confirmando a hipótese desta dissertação, podemos utilizar o raciocínio 

de Lima: 

 
Deuses, mitos e heróis são molduras (frames) destinadas à canalização dos 
comportamentos sociais, seja sob a forma do culto a eles prestados, seja sob a forma 
de representação explícita e previamente estocadas para que os indivíduos 
estabeleçam laços de identidade com o seu grupo e seus interesses (LIMA, 2003, p. 
87). 

 

 Torna-se evidente, nesse sentido, o imbricamento do linguístico com o 

ideológico, produzindo os efeitos de sentido da linguagem: o mito redefine as 

representações de gênero, por não estar atrelado a uma moral. Reforce-se que o 

fato de não estar fixado numa forma definitiva, o mito possibilita flagrar, por exemplo, 

a dominação do masculino em relação ao feminino, em seu caráter reducionista 

biologizante, sem, no entanto se submeter a essa imposição. 

 Dentro dessa perspectiva, o mito torna possível trazer para o círculo os 

discursos tidos como marginais, tal qual propõe os Estudos Culturais, já que Adonias 

faz uso de espaços periféricos, com personagens marcadas pela ressignificação do 

pré-estabelecido e, algumas vezes, sob a forma de resistência. Assim sendo, as 

análises, que seguem, tomam a ideologia enquanto representação discursiva, tal 

como propõe Hall (2003); e, consequentemente, as marcas deixadas pelo texto, sob 

a ótica da Análise do Discurso, servirão de base para a ilustração dessas análises. 

 Retomando a citação inicial deste capítulo, os “laços de identidade com o seu 

grupo e seus interesses” (LIMA, 2003, p. 87) promovem novos construtos nas 

formas de representar. Se as narrativas míticas possibilitam, mutatis mutandis, a 

recontextualização das relações de gênero, a diffèrance, proposta por Derrida, se 

faz presente, já que põe em xeque a mediação fixa entre a chamada realidade e  

sua representação, numa espécie de hierarquia de significações, construídas pelo 

significado transcendental. 



81 
 

 Nessa perspectiva, os laços identitários, nas narrativas adonianas, sob 

análise, são estabelecidos pela presença totêmica nas narrativas – a jindiba, em 

Luanda Beira Bahia e o Forte, n’O Forte. Assim sendo, as representações de gênero 

ganham em suplemento, como afirma Derrida, pois nos interstícios desse, surge a 

possibilidade de mudança, uma vez que credita à diffèrance o novo, o inusitado. 
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4.1 O UNIVERSO MASCULINO  
 

4.1.1 O Masculino em Luanda Beira Bahia 
 

Luanda Beira Bahia traz em sua narrativa um espaço sagrado determinante 

das vidas que o perpassam. Os espaços periféricos, Luanda, Beira e Bahia, em que 

a trama se desenvolve demonstram não só uma opção, que em nada se adequa ao 

etnocentrismo, como também realçam os particulares contornos da sociedade 

representada. Nesta perspectiva, o universo masculino está delineado numa 

sociedade de base patriarcal, pautada na tradição, estabelecida pelo sagrado 

espaço, o mar: 

 
Os homens de Ilhéus, ali do Pontal e do Malhado, tinham apenas dois caminhos – 
dois caminhos e nada mais. Entravam matas adentro para o ventre das selvas ou 
saíam mar afora para os portos do mundo. Preferiam o mar, os brancos e os negros, 
os de sangue português e africano, enquanto os caboclos de sangue índio escolhem 
os sertões. O mar, assim começavam a andar, era o primeiro brinquedo (ADONIAS 
FILHO, 1997, p. 19). 
 

 Adonias, ao elencar as bases dessa sociedade, remete à própria formação do 

povo brasileiro, em suas principais matrizes. Dentre elas, brancos e negros, 

enquanto optantes do espaço sagrado, reescrevem o universo masculino em sua 

impotente condição ante à atuação do mar e da jindiba. Observe-se que o espaço 

mítico acaba por reiterar a visão androcêntrica do mundo sem, no entanto, reificá-la. 

A identidade masculina é pré-estabelecida, vista como norma atemporal, 

responsável pela identificação dos homens de Ilhéus, tendo o mar como o lugar 

simbólico estruturante de suas condutas e a jindiba como totem que orienta a 

formulação de juízos: 

 
João Joanes entrou, sentou-se no batente da janela da sala e, com as costas para a 
jindiba, a fitou como se fosse uma desconhecida. A água do mar estava no sangue e 
era fácil enxergar que ele não ficaria em Ilhéus. Esperou, embora com o coração 
saltando, mas esperou que ele falasse. 
– Eu vou embora – disse. – Já assinei os papeis. 
– Vai como marinheiro? – perguntou sem reprimir as lágrimas. 
– Marinheiro. Um navio bom (ADONIAS FILHO, 1997, p. 16). 
 
 

 Percebe-se, com isso, que o processo de subjetivação está diretamente 

vinculado à condição de marinheiro, imposta aos homens, cuja tomada de posição 

identitária traz em seu bojo a construção discursiva do sujeito: 
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O mar levava os homens para muito longe. Voltavam alguns, quando voltavam, e 
outros desapareciam como se morressem. Não adiantava perguntar aos gringos, 
marinheiros que vinham buscar o cacau, se conheciam João Joanes, o Sardento. 
Eles não entendiam a língua, imenso o povo do mar – quem o poderia ter visto em 
um dos portos do mundo? Aqueles navios, porem, levavam os homens sem que 
ninguém os prendesse. Tinham que ir e iam como enfeitiçados (ADONIAS FILHO, 
1997, p. 17). 
 

 A submissão quase cega aos desígnios míticos realça algumas 

características tidas como essencialmente masculinas, dentro do enquadramento 

sexual, esperado de uma sociedade patriarcal e machista. O relato mítico aqui flagra 

essa realidade, sem, no entanto, se ater a tais construções. Ou seja, ao evidenciar a 

estrutura machista da sociedade, o mito funciona muito mais como uma denúncia do 

que como uma conformação ao imposto: “Homem nascera o seu filho, nele o sangue 

do pai, talvez chegasse o dia em que também se fosse. Pensou vender a casa e 

entrar nas roças de cacau para protegê-lo contra o mar” (ADONIAS FILHO, 1997, p. 

20).  

 Nesta perspectiva, os horizontes de expectativas em relação à decisão, 

tomada por João Joanes, o Sardento, de se tornar marinheiro, revelam a forma 

como as atribuições de ser homem são socialmente construídas e manipuladas: ao 

passo que o núcleo familiar pauta sua percepção na descontinuidade do significado 

disponível, os pescadores, enquanto representantes do universo masculino, 

demonstram inflexibilidade, como uma estratégia de conter as fraturas na 

representação: 

 
– Homens de Ilhéus estão nesses mares – concluía. 
Muito cansada, agora, com o olhar de febre nos rostos dos meninos. Homens de 
Ilhéus e, dentre eles, João Joanes, o Sardento. O pai devia conhecer os mares assim 
engajado em um navio e sem temer as tempestades. A mãe e os parentes de 
Olivença referiam-se a ele como um doido, o irresponsável que largara mulher e filho, 
talvez morto no grande mundo de Deus. Os pescadores, porém, falavam dele com 
respeito, um marujo nascido, descobridor seria nos tempos das caravelas. E a jindiba, 
ali parada em frente da casa, era como se aprovasse o procedimento do pai 
(ADONIAS FILHO, 1997, p. 25). 

 

Enfatiza-se aqui sua invisibilidade perante o olhar narcisista do mesmo, numa 

tentativa de ilustrar o fracasso da alteridade como forma de fuga do mesmo. Tal 

enquadramento do olhar realça a tentativa de reafirmar a própria essência. Sob essa 

ótica, como dissemos anteriormente, o gênero decorre do sexo morfológico e a ele 
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se refere, numa espécie de naturalização da cultura. Se o ato do Sardento em 

abandonar a família não se constituía num ato reprovável dentro do universo 

masculino, seria natural entender tal imposição como uma forma de diferenciação do 

macho dominador em relação à frágil mulher, reclusa em sua solidão e abandono. 

Essa situação está bem expressa na apreensão das mães do Malhado e do Pontal 

em relação ao destino dos filhos, seduzidos pelo mar: “Não precisava ser cigana 

para adivinhar. Bastava voltar-se um pouco, na direção do armário, e fitar Caúla. 

Ninguém, a não ser Deus, evitaria que fosse um marinheiro” (ADONIAS FILHO, 

1997, p. 26). 

O viço do relato mítico, nesse sentido, se põe tanto como uma forma de 

manutenção do status quo, já que a imposição mítica homogeneíza a ação; como 

põe em xeque o ideal moderno de masculinidade do trabalhador e pai de família 

exemplar: Sardento, ao abandonar os seus, apesar de manter a unidade na 

significação essencialista do “ser homem”, não demonstra qualquer vínculo com a 

moral burguesa, estabelecida socialmente. Ainda que nutra sentimentos pela esposa 

e filho no Brasil, João Joanes constitui outra família na África. Esse fato contraria os 

votos de fidelidade, de cumplicidade, de vivência compartida, até que a morte os 

separe; pré-estabelecidos pelo casamento, instituição burguesa naturalizada para 

conter os vícios e a degeneração, numa tentativa de significar e garantir a presença 

social do cidadão de bem (OLIVEIRA, 2004): 

 
Não foi por dinheiro, pois, que João Jones se engajou como marinheiro. E por que foi, 
por que foi? Ninguém sabia e talvez nem ele próprio soubesse. 
Homem de carne e osso, com um filho de dois anos, e boa casa de moradia, e 
amigos nos arredores, que diabo o chamara para as viagens de fim de mundo? 
(ADONIAS FILHO, 1997, p. 15-16). 

 

A dúvida existencial em contraponto ao lugar simbólico/imaginário da 

masculinidade burguesa, com comportamentos socialmente sancionados, flagra as 

lacunas nesta forma de representar, cuja máxima é a previsibilidade. Ao assumir, 

enquanto condicionante existencial, que os enunciados legitimadores do logos 

burguês europeu amparam-se em determinadas formações ideológicas; a realidade 

construída pelo mito se coloca como uma espécie de “acerto de contas” com o mito 

de superioridade da masculinidade, enquanto lugar simbólico de sentido 

estruturante.  
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Retomando a narrativa adoniana, a tradição, amparada em monismos, é 

ressignificada: a imposição mítica ao destino dos homens de várias gerações – 

“Disseram que ele, o Sardento, tinha o doido sangue dos marinheiros herdado de 

pai, avô, bisavô” (ADONIAS FILHO, 1997, p. 14) – ao mesmo tempo em que revela 

que o sujeito cognoscente está impossibilitado de alterar o devir, reafirmando o 

legado fonofalologocêntrico, também realça o processo progressivo de corrosão dos 

parâmetros convencionais: 

 
O marido, aquele João Joanes, ali deixará o filho como um órfão. Não era, porém, o 
único órfão. Os meninos dos marinheiros – e assim o povo os chamava – reuniam-se 
em bando como os donos das praias, queimados de sol, mais moradores do mar que 
das próprias casas (ADONIAS FILHO, 1997, p. 27). 

 

 Em Luanda Beira Bahia (1997), as categorias de sujeito e varão, como 

parâmetro de legitimação do discurso dominante, revelam, paradoxalmente, 

interseções inquietantes, já que valores essencialistas dos homens de guerra como 

a honra e a coragem são transferidos aos marinheiros por força mítica. A virilidade 

adquire, então, outros contornos, que não o estabelecido pela lógica fundante 

ocidental: 

 
O filho de João Joanes, o Sardento, tinha que ser marinheiro como o pai e aquilo era 
tão certo como Deus escolhe os melhores para o serviço do mar. Servição arriscado, 
quase de guerra, por vezes a luta contra as próprias forças de Deus. Não escapava, 
porém, quem fosse chamado. Tinha de se engajar para uma vida de coragem porque 
eterno era o desafio dos monstros (ADONIAS FILHO, 1997, p. 44). 
 

 
 Torna-se evidente, neste sentido, a constituição do “eu” sob uma perspectiva 

não atrelada à racionalidade kantiana moderna e, consequentemente, à 

universalidade da natureza humana. Isso porque a razão, dentro da abstração 

moderna, está com o seu sujeito antes do seu ingresso nas relações sociais. Por 

sua vez, o mito, apesar de seu forte apelo normativo, libera os homens de suas 

responsabilidades burguesas, pautadas na moral de chefes devotados de família. 

Não há aqui nenhuma acepção moral, pois o mito não está comprometido com os 

pares dicotômicos: certo/errado, moral/imoral, bem/mal. Sua atuação redefine a 

masculinidade, mas não anula o discurso de poder. 

Isso está bem nítido na iniciação sexual de Caúla, em que se reitera o modelo 

de dominação masculina e se reafirmam as relações assimétricas de poder do 
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masculino em relação ao feminino. O ritual de iniciação sexual parece uma 

imposição social, mas consiste numa concessão do mito: os actantes cumprem o 

ritual numa espécie de caminho iniciático: “Moveram-se as mãos na cabeça da 

moça, e não mais o rapaz, estava em frente. Homem tão poderoso que a tomou nos 

braços, apertando-a, fechando-lhe a boca com a própria boca” (ADONIAS FILHO, 

1997, p. 96-97). 

Não se trata aqui de imposição das representações sociais de papeis 

propostos. Sua condição anterior reflete bem a necessidade mítica de iniciação 

sexual, posto que Caúla adentraria no espaço maior de iniciação,o mar, e seria 

cidadão de todos os portos do mundo: Não mais o moço inocente, marcado pelo 

matriarcalismo, agora, o homem, iniciado por outra mulher. 

 
Calou-se, de repente, com certa desconfiança. Manteve os olhos parados no rosto de 
Caúla. Ele esperava, curioso e inquieto, bom o perfume que vinha da mulher. As 
mãos se apertaram, junto à garrafa do licor, na mesa. E o silêncio. Três anos apenas 
e se sentia cem anos mais velha, vendo-o assim, a timidez domando o desejo. Mulher 
ainda não possuíra, era fácil verificar, e seria o primeiro que nela se faria homem. 
Moço inocente e Forte (ADONIAS FILHO, 1997, p. 93-94).  
 

 Não se pode negar que o caminho iniciático, proposto pela realidade mítica, 

em Luanda Beira Bahia (1997), reafirma as matrizes biológicas prévias, não 

havendo qualquer ruptura na memória sexual prévia: “O porto é o perigo com gente 

do mundo a passar, aventureiros e ladrões, contrabandistas e vagabundos, rameiras 

caçando homens” (ADONIAS FILHO, 1997, p. 81). Entretanto, o caminho iniciático, 

enquanto norma mítica, por não estar vinculado a uma moral, ganha em suplemento, 

no sentido de Derrida, pois ressemantiza valores e crenças, cujas origens radicam 

na formação do ideário de masculinidade. Isso se dá porque, ao flagrar uma 

construção puramente essencialista da sexualidade humana, o mito o faz em 

ambiente tido e concebido pela tradição ocidental como impuro: os cabarés. Não só 

a hipocrisia burguesa é denunciada, como a aparente ordem social é abalada: “Os 

cabarés nas ruas do porto, quase amancebado com a lourona de peitos fartos, um 

pouco tonto pela cerveja de todos os dias, alegria naquela farra. Sem navio, sem 
destinos, sem cuidados” (ADONIAS FILHO, 1997, p. 76, grifos nossos). 

 Essa patente anomia contraria a pretensa formatação das identidades de 

gênero, compatível com os modelos esperados pela cultura patriarcal, delineada a 

partir da formação do estado moderno burguês: “Andar no cais da Bahia entre 
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Mestre Vitorino e o Baixinho. Sentia-se homem, agora um marinheiro, pisava com 

força. Caúla ouvia, ali chegavam os mil ruídos da cidade, atravessavam a grade de 

ferro que separava o porto das ruas” (ADONIAS FILHO, 1997, p. 73). 

 Note-se que o ato de sentir-se homem desvincula-se dos limites e 

enquadramentos morais e sociais, numa camuflagem constante da cultura patriarcal. 

Os valores modernos da cultura ocidental – eugenia, casamento, monogamia, 

heterossexualidade e procriação – são contrariados, posto que, ao se tornar um 

marinheiro, Caúla adquire todos os “vícios”, que em nada se coadunam ao devoto 

homem pai de família, chefe do lar: “E, porque se sentia um homem, gostaria de 

estar fumando como Pé-de-Vento, falando alto, na mão a marmita com o almoço” 

(ADONIAS FILHO, 1997, p. 34). 

 Em Luanda Beira Bahia, esse processo de desadaptação desierarquiza a 

dominação androcêntrica, mas não anula o seu discurso de poder. O modelo de 

sociedade que se decompõe, na narrativa, em apreço, é retomada como uma 

espécie de reajustamento social, quando Caúla retorna a Ilhéus, para, finalmente 

viver como um homem de bem, pai de família, fora da conturbada vida no mar e da 

“devassa” vida dos portos, com seus cabarés, jogatinas, bebedeiras etc: 

 
Com bagagem e mulher, Deus louvado! O Baixinho perto, vendo, mas não 
acreditando no que via. O grumete em carne e osso, com a moça que era ele em cara 
de mulher, a voltar para Ilhéus. E, senhor dos Navegantes, de onde vinha aquela 
aparição? Caúla explicou, que soubessem, uma africaninha de Luanda, encontrara a 
sua costela. Moraria no Pontal, seria um pescador ou sapateiro, tinha sua casa, sorte 
alcançar mestre Victorino na hora da partida. Lamentava apenas que Iuta não 
conhecesse Salvador da Bahia (ADONIAS FILHO, 1997, p. 167). 
 

 Esta vivência, que encerra a concepção do “lar, doce lar” burguês, com o pai, 

chefe de família, ao lado da rainha do lar, está pautada na concepção judaico-cristã 

de completude, a partir da visão da criação de Eva, mãe de todos os viventes, a 

partir da costela de Adão, homem primaz criado por Deus. Ao voltar para Ilhéus, 

Caúla tenta contrariar aquilo que foi estabelecido pelo mito, em tempo e espaço 

sagrado, pela jindiba, totem denominador do seu clã. Contrariaria, assim, a sua 

vivência anterior: 

 
Falavam muito, os marinheiros. Contavam as próprias vidas, referiam-se a lugares e 
amigos, usavam a memória para não se desligarem da terra. Tornavam-se 
agressivos, os nervos cada vez mais tensos, à proporção que o tempo passava. Céu 
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e mar, dia e noite, o mesmo tombadilho, o mesmo corredor, os mesmos homens. E, 
sobretudo, as mesmas vozes (ADONIAS FILHO, 1997, p. 131). 

  

 Além disso, interromperia a hereditária condição de marinheiro, estabelecida 

pelo mito: 

 
Um estranho, o pai, ao mesmo tempo tão perto e tão longe. O pai, porém, e para o 
Baixinho, era o exemplo. Devia fazer como João Joanes e embarcar em navio, 
ganhar os oceanos, contornar os continentes. Que se tornasse um marinheiro de 
verdade, como o Sardento, viajando o mundo, sem parar o resto da vida, morador de 
todos os portos (ADONIAS FILHO, 1997, p. 49). 
 

 Prevalece, no entanto, a vontade mítica, numa espécie de volonté suprême 

da jindiba, elemento totêmico que encerra sua participação junto com os seus 

actantes, servindo-lhes de caixão. Observe-se, como dissemos anteriormente, que o 

incesto totêmico ou clânico, e não o incesto judaico-cristão, foi o responsável pelo 

trágico desfecho. Esse fato os impossibilitou a adentrarem novamente no espaço 

sagrado, o mar, em que “fariam novamente a viagem por Luanda, Beira e Bahia” 

(ADONIAS FILHO, 1997, p. 173). 
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4.1.2 O Masculino em O Forte 
 

Em O Forte, a masculinidade se delineia em dois tempos: antes da 

manifestação do mito, em tempo cronológico; e depois do aparecimento totêmico, 

em tempo mítico. Inicialmente, em tempo chronos, temos as figuras de Olegário e 

Michel: este, representante eurocêntrico, segundo a própria descrição de Olegário: 

“– Nos cabarés da Bahia. Tinha a pele cor de leite, os olhos azuis, os cabelos louros. 

Seus dedos faziam chorar as cordas” (ADONIAS FILHO, 1973, p. 8). Aquele, homem 

sem detença, pai de família, marcado pela exclusão social e estereótipos de etnia, 

ante ao envolvimento da filha Damiana com o homem branco: “[...] ela se tornou 

amásia, acompanhando-o nos cabarés, passando a morar com ele./– A negrinha e o 

dono! (ADONIAS FILHO, 1973, p. 8). E acrescenta: 

 
Foi essa música, eu estou dizendo que a levou a Michel. Ele tinha o violino, a fala 
atravessada, os cabelos louros e os olhos azuis. Era um boneco que, por dentro, vivia 
a danação. Nos bordéis, nas feiras, nos salões, ele tocava. O gênio, emborcado no 
álcool, podre. E fez de Damiana o que quis, a própria pobre Damiana! 
Alugaram a casa, na ladeira da Palma, nasceu a menina. Afastaram-me, fui tangido, o 
expulso. Procurava notícias na vizinhança, visitava o armazém, a quitanda, falava 
com o açougueiro. Eu sei o que ouvi, tudo o que ouvi, a miséria. ‘Ele espanca ela, são 
bofetadas, há gritos”. “Leva a mulher para os cabarés, mistura a negrinha com as 
marafonas”. “Tem outra mulher” (ADONIAS FILHO, 1973, p. 25-26).  

  

Percebe-se que Olegário aceita os estereótipos étnicos como uma verdade, 

apesar de serem uma imposição social, uma forma de naturalização da cultura. Nas 

palavras de Lima: 

 
Quanto mais nos sentimos integrados em uma cultura, dentro desta, em uma classe, 
dentro da classe, em uma camada social, dentro desta, em um meio profissional, 
tanto mais perdemos a possibilidade de saber o que significa esta inserção. A 
ambiência social nos atravessa como se fosse nossa própria natureza. Cultura, 
classe, camada, meio profissional [estereótipos de gênero] parecem-se então a 
roupas muito leves, tão leves que a pele não sente que as transporta (LIMA, 2003, p. 
85). 
 

Em O Forte, Olegário reforça a imposição assimétrica dessa sociedade 

machista, como se fosse “uma roupa muito leve”, que sua forma de tratar a filha traz 

uma caracterização marcada pelo preconceito racial: “Espancada, enxotada, a 

negrinha na rua” (ADONIAS FILHO, 1973, p. 8). Apesar de todas essas limitações, a 

forma de conceber as relações sociais remete à formação do lar, enquanto regulador 

do meio social (OLIVEIRA, 2004). Para assegurar o valor moderno burguês da 
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honra, o devoto pai de família faz justiça com as próprias mãos, quando sente que a 

estabilidade de seu núcleo familiar está ameaçada: “– Eu matei, matei seu pai com 

minhas próprias mãos” (ADONIAS FILHO, 1973, p. 9). Está nítida aqui a figura do 

macho dominador, em defesa das suas crias. A imposição machista reforça o 

discurso dominante etnocêntrico, pois Olegário, apesar de matar um homem branco, 

aceita os estereótipos étnicos e de gênero como uma verdade. Neste caso, ele 

encarna a figura do macho, numa espécie de núcleo duro, fixo, atemporal, 

essencialista, que seria responsável por sua identificação. 

Em relação a Michel, vemos a representação do homem branco europeu 

exercendo fascínio sobre os colonizados periféricos. A vida fácil dos cabarés é um 

construto, que revela a concepção estereotipada europeia da mulher dos trópicos 

como disponíveis aos seus superiores desejos sexuais, sob a forma de “não existe 

pecado no lado de baixo do Equador”, uma concessão engendrada de superioridade 

étnica:   

 
– Um estrangeiro, grande músico, mas um homem ruim. Chamava-se Michel, vivia 
nos cabarés, um violino mágico. 
O suor na testa, escorre pelas bochechas, episódios devem romper a memória. Meu 
rosto avança, o relógio naquele silêncio, o avô move as mãos. 
Nos cabarés da Bahia. Tinha a pele cor de leite, os olhos azuis, os cabelos 
louros. Seus dedos faziam chorar as cordas (ADONIAS FILHO, 1973, p. 8, grifo 
nosso). 

 

 A privilegiada condição de Michel, enquanto conquistador, de vida dobre e 

“fácil”, demonstra um enquadramento sexual, ancorado na percepção de gênero 

decorrente do sexo morfológico, em que há uma mascaração da realidade social. 

“Ser homem” adquire, neste sentido, contornos essencialistas, marcados pela 

hipocrisia social: 

 
A princípio um resto de respeito, mantinha as aparências, Damiana na casa da 
Palma. Depois, com a outra na porta, enxotou a própria filha. Ela veio, com a menina 
nos braços, reencontrou o piano. 
[...] Queria a menina, ele, Michel. Foi então que o procurei, desejava uma explicação. 
Damiana já sofrera muito. Recebeu-me como a um trapo – “Eu sou o pai, sabe, eu 
sou o pai!” – e, no cabaré onde o fora procurar, todos riram. Ele também riu, a 
pústula, zombando (ADONIAS FILHO, 1973, p. 26). 
 
 

Essa rápida aparição do homem branco, em sua tomada de posição 

identitária do sujeito em seu discurso dominador, revela, na narrativa em apreço, um 
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enquadramento sexual como forma de “naturalizar a cultura”, nas palavras de Lima 

(2003), contra os estados emocionais desagradáveis: neste caso, a rejeição de 

Michel a Damiana e, posteriormente, seu desprezo ao pai ferido, Olegário. A 

inflexibilidade do olhar branco, europeu, centralizado em si, reflete a percepção do 

europeu, que criou uma imagem especular, desenhando a imagem narcísica do 

próprio rosto. Tal imagem de si mesmo, sobre a qual se inclina o colonizador, não 

lhe traz, em sua semelhança, suficiente segurança, pois em si mesmo, o reflexo é 

um duplo, quer dizer, ao mesmo tempo apresenta-se como um outro e um mesmo. 

A ressignificação da concepção de masculinidade se dá a partir do contato de 

Olegário com a realidade mítica. O Forte, em sua atuação totêmica, redefine as 

concepções de masculinidade e põe em xeque o mito da superioridade racial. Assim 

sendo, Adonias consegue, com sua escrita, desvestir as dicotomias clássicas, 

estabelecidas pela tradição da cultura ocidental, em que os segundos dos pares 

binários (mulher, negro, povos periféricos, homossexuais etc) sempre estiveram em 

condição de inferioridade, numa percepção de falta: 

 
As lâmpadas já acesas, as árvores encolhidas, mais uma noite de Salvador. O 
Terreiro de Jesus, naquela hora, era uma atração para ele. Ouvir os cantadores, 
escutá-los perdido na multidão, e andar em paz na grande liberdade. Guardava as 
palavras, via os dedos nos violões, o negro agigantado sempre muito perto. Noites 
começaram assim: a multidão, ele e o negro, os cantadores (ADONIAS FILHO, 1973, 
p. 13, grifo nosso). 

 

 Observe-se que não mais o diminutivo é utilizado para qualificar o negro. 

Agora, ele aparece agigantado por seu elo identitário com o Forte: “E, muito perto, 

brilhando na luz as bochechas, o negro enorme” (ADONIAS FILHO, 1973, p. 14, 

grifo meu). O universo branco masculino dominador cede espaço ao negro enorme, 

assim constituído pela realidade mítica. De homem embrutecido pelas 

circunstâncias, que envolviam sua condição social e sua submissão ao pré-

estabelecido, Olegário passa à condição de homem sem amarras. Tal qual o Forte, 

ele começa a pautar suas ações num tempo e espaço mítico, sem se limitar por 

qualquer sistema moral, que mantenha o significado disponível: 

 
Fitou o negro com espanto, a luz estava na cara, os lábios como que inchados. E por 
que dizia a ele, ainda não um homem, por que o escolhera? “O filho do médico”, 
talvez por isso. A explicação viria, Olegário estava falando, tinha que esperar. Enorme 
a curiosidade, contendo-se na espera, quando o negro disse: 
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– Eu conheço você, muito menino na polícia. Estava sentado, era o réu, e você entrou 
na sala com seu pai. O doutor fora chamado para o depoimento (ADONIAS FILHO, 
1973, p. 17).  

 

 Após a manifestação do mito, ao reencontrar Jairo, Olegário refaz seu 

pensamento na memória cronológica, porém, essa não tem mais qualquer peso 

sobre suas decisões. Há, com isso, uma quebra na linearidade do que foi pré-

estabelecido, uma vez que o devotado pai de família põe em descrédito qualquer 

significado fixo, estável. Tal como a gramatologia derridariana, que “desconstrói o 

pensamento metafísico, fundamentado em princípios inquestionáveis que legitimam 

uma hierarquia de significações” (SACRAMENTO, 2009b, p. 135). Dentro dessa 

perspectiva, n’O Forte, percebe-se a construção paulatina do sujeito cognoscente à 

medida que se sente mais integrado ao elemento totêmico: quando da visita do 

frade, a mando de sua filha, há um questionamento dos pares dicotômicos da cultura 

ocidental fundante e dos valores morais e religiosos, estabelecidos socialmente: 

 
Entrou pisando leve, as sandálias, os cordões de franciscano, muito magro, palidez 
de cera. Levantei-me, enorme a desconfiança, o pensamento claro: ‘o assassino e o 
santo. Não quis sentar-se, permaneceu de pé, manhã fria nos olhos azuis. Para que 
recordar? Para que recordar? Palavras, palavras, palavras. A frase, porém, ficara. E 
ficara corroendo, penetrando, um parafuso. ‘Há o momento da cobrança’ – ele disse 
– ‘e Deus então caminha para o interrogatório’. Surpreendeu-me a pergunta, eu 
próprio a gritava, devia ter o rosto congestionado. ‘E Deus tem pernas?’ Ainda mais 
alto, quase uivo de um animal, o guarda na porta: ‘Tem pernas?’ Sentado na cama. 
Latejavam as têmporas, ardiam os olhos (ADONIAS FILHO, 1973, p. 36, grifos 
nossos).  

 

 Os elementos grifados nos permitem perceber que, na construção discursiva, 

os elementos tidos como inquestionáveis são postos em xeque: não há mais, por 

parte de Olegário, uma submissão cega aos valores, tidos como corretos e 

invioláveis. Primeiro, evidencia-se a frieza do olhar eurocêntrico, em seu processo 

de dominação unilateral, ao estabelecer uma verdade universal, imposta aos 

demais. Depois, Olegário se desvincula da memória chronos, com seu Forte apelo 

normativo aos códigos de civilidade e preocupação com a ordem. Por fim, o apelo 

religioso judaico-cristão, como legitimador de todas as coisas, é repensado. Olegário 

rechaça essa imposição e encontra guarida no Forte, que passa a ser o seu 

isolamento. 

 Perceba-se que o ideário de masculinidade, advindo de todas essas 

construções, encerra os seres em papeis pré-concebidos, como uma forma de 
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controle social: ao homem, herói destemido, chefe exemplar de família, os 

comportamentos socialmente sancionados reservam os lugares simbólicos 

estruturantes de todas as outras condutas (OLIVEIRA, 2004); o seu desvio de 

conduta implica uma punição, numa espécie de trancafiamento do corpo físico, para 

uma possível expiação da culpa; e, ad eternus, numa punição divina, baseada nos 

“olhos azuis”. A percepção aqui está ancorada em monismos, numa tentativa de 

aplainar a ruptura, em defesa da tradição.  

 Retomando a narrativa, Olegário passa a pautar seu pensamento no 

deslocamento do dado posto, valorizando o residual, pelo viés disjuntivo do 

suplemento (cf. DERRIDA, 1973). Quando da visita de sua filha ao Forte, 

percebemos esse deslocamento do olhar: ao passo que Damiana está 

completamente dominada pela imposição fonofalologocêntrica, Olegário opta pela 

memória do “tudo esquecer”, numa espécie de abandono às amarras sociais que o 

encerram num julgamento: 

 
[...] Damiana trouxe o retrato, entregou-me, e eu o fitei. Tibiti, própria Nossa Senhora, 
era Tibiti! Aprendia a ler, gostava de cantar, um pequeno peixe nas águas. Vi o 
cartão, nele a imagem, o semblante infantil com o olhar que me devorava. Os cabelos 
corridos, sem tranças, caíam nos ombros. Indaguei, Damiana em frente, no último 
instante da visita: ‘A pele escureceu?’ [aqui a desconstrução realça o orgulho pela 
cor da pele, ao invés de embranquecimento, Olegário opta pelo escurecimento como 
reafirmação identitária] E a resposta ficou, deitou comigo, novamente a luz e as 
grades. ‘É quase branca, puxou ao pai, muito Forte o sangue de Michel’ 
[expressão máxima do fonofalologocentrismo: o embranquecimento, como forma de 
purificação da raça]. A vontade foi vontade naquele momento: romper as grades com 
o corpo, voar como um morcego [mais uma vez, pelo viés disjuntivo da 
desconstrução, Olegário, enquanto expressão do ‘eu noturno’ cartesiano, associa a 
liberdade a um animal com hábitos noturnos, guiado não mais pela visão mas pelo 
tato e olfato], e andar, os pés na Bahia. Ter na cara o vento do mar, cansar-me 
subindo as ladeiras, tudo esquecer [refuta, assim, a presunção do historicismo 
continuísta, com seu tempo homogêneo e vazio, do esquecer para lembrar]. A vala 
comum [uma forma de desierarquizar o pré-dado], Michel entre outros cadáveres 
[‘olhos azuis’, não mais como referencial das escolhas], a terra por cima [expressão 
máxima da total desvinculação com a lógica ocidental falocrática fundante] (ADONIAS 
FILHO, 1973, p. 42, grifos nossos). 

 

 Ao reivindicar a memória do vivido, ainda que em tempo mítico, Olegário 

questiona os aporia do racionalismo ocidental, preso a sistemas lógicos redutores do 

etnocentrismo. Essas memórias, em tom de depoimento, conduzem Jairo ao 

encontro com Tibiti. Além disso, ao interromper a memória tout court moderna, Jairo, 

por intermédio da volonté suprême do Forte, retoma a memória que interessa, para 

assegurar a atuação soberana do mito: 
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Estranho o que acontecia. A necessidade de ver e falar com o negro maior que a 
vontade de ficar com a mulher e os filhos. Anos, e anos seguidos, dele não se 
lembrara, esquecido na memória, alguém que não existia. E, acorda, de repente, 
como se o tempo não houvesse passado (ADONIAS FILHO, 1973, p. 73, grifo 
nosso). 

 

Não mais atrelado à moral do casamento e lar burguês, Jairo abandona a 

família e cumpre seu destino, estabelecido pelo Forte, totem e espaço sagrado, na 

narrativa. A noção de devotado pai de família é aqui contrariada, sem, no entanto, se 

atrelar a qualquer moral. Senão vejamos: 

 
O grande portão aberto, Jairo o transpõe, Tibiti a seu lado, e o que disse atinge o 
pátio antes dos próprios pés. A terra escura o peso do Forte não a esmaga, sustenta 
as três árvores. Andam, os passos curtos, o sol crescendo, a escadaria de pedra 
esperando. Os degraus, levam ao silêncio, curiosidade nas paredes (ADONIAS 
FILHO, 1973, p. 1, grifos nossos). 

 

 Há, com isso, uma ressignificação da masculinidade, em contraponto à ótica 

burguesa, que encerrou o pai de família em suas obrigações de provedor do lar. 

Jairo contaria essa pretensa imposição ocidental ao adentrar no Forte, com a 

convicção de que tudo construído anteriormente não poderia limitar ou mesmo 

impedir o amor, estabelecido em tempo mítico, com Tibiti: 

 
Jairo tem as mãos na cabeça de Tibiti, as bocas se encontram, o sol não recua. É o 
momento da pergunta, vem quando a cabeça se afasta, o Forte atento [indica que 
não está atrelado à moral burguesa]. 
– E sua mulher, Jairo, e seus filhos? 
Os fantasmas respiram, o sol sente a respiração, o sangue se precipita nas veias. 
Jairo se imobiliza, Tibiti é o rosto, o Forte atento. O cérebro pesa carregado de 
imagens. Vê a casa, [expressão do ‘lar, doce lar burguês’] a mulher servindo 
[‘Amélia que era a mulher de verdade’] o jantar [expressão harmoniosa do lar], os 
filhos sentados [conseqüências naturais do típico cidadão de bem]. As três meninas 
– Maria, Sílvia, Mercedes – e o menino, Júlio, o mais velho. É o pai [o autêntico pai 
de família exemplar], a mulher rezando [expressão da religiosidade enquanto 
reguladora social], gritos de crianças nas salas [expressão autêntica da felicidade 
burguesa]. Flores nos vasos, cortinas nas janelas, o aquário de Sílvia. O 
assoalho limpo, os pratos na mesa, os tapetes [uma forma de ilustrar a ordem pré-
estabelecida pelo eu diurno cartesiano]. Ela vem, sua mulher [mulher vista como 
posse], os cabelos louros e os braços longos. A escrava que o adora, incapaz de 
zangar-se, sem vontade quando ele fala. Vem, sua mulher, para dizer: ‘Você, Jairo, 
está diferente’. A resposta: ‘Nada, Ana Teresa, apenas muito trabalho’ [expressão 
autêntica do trabalhador burguês]. E a filha, Mercedes, a pedir beijos, exclamando: 
‘Papai, meu papaizinho!’ Respiram os fantasmas, o Forte atento, o incêndio no 
cérebro. 
– Eu tenho algemas nos pulsos [refere-se às amarras sociais da instituição 
burguesa do casamento, nos moldes ocidentais, pautados na monogamia e na 
fidelidade mútua]  – é o que diz (ADONIAS FILHO, 1973, p. 70-71, grifos nossos). 
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 Esse recorte na memória de Jairo revela o homem marcado por todos os 

dogmas da cultura ocidental fundante. O mito flagra essa realidade, mas desvincula-

se de tal imposição, contrariando os processos de subjetivação modernos. O sujeito 

mítico, marcado n’O Forte, pela liberação de quaisquer amarras que impossibilitem 

os desígnios totêmicos, torna-se conflituoso e fragmentado, tal o sujeito pós-

moderno. Sua decisão em não deixar Tibiti: “– Hoje, Tibiti, não deixarei você” 

(ADONIAS FILHO, 1973, p. 72) – reflete bem essa situação, numa espécie de 

redefinição subjetiva, o que possibilita o aparecimento do outro. 

Assim sendo, debruçar-se sobre o outro consiste em adentrar um terreno 

reversível, onde tudo é passível de transformar no seu oposto. É confrontar-se com 

outras identidades, que se agitam em constelações especulares, como as figuras de 

um caleidoscópio que se compõem, decompõem e recompõem. Esta representação 

da relação de alteridade aponta para a discussão entre o eu e o outro, configurando 

uma tentativa intensa de superação dessa zona de indiferenciação, dos limites 

borrados entre aquele eu e esse outro. Tal relação endossa a constatação pós-

metafísica da crise do sujeito, porém não cede ao ceticismo pós-moderno da crise 

de valor e de fundamento, como dissemos anteriormente. 
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4.2 REPRESENTAÇÃO FEMININA  
 

4.2.1 Representação Feminina em Luanda Beira Bahia 
 

Ao estabelecer os limites borrados entre o eu e o outro, o mito acaba por 

redefinir ou mesmo reafirmar as construções identitárias. Em Luanda Beira Bahia, 

centraremos nosso olhar em três personagens, a nosso ver, reveladoras das 

representações femininas da obra, em apreço: Morena, a mãe de Caúla; Conceição 

do Carmo, responsável pela iniciação sexual de Caúla; e Iuta, irmã de Caúla, que se 

torna esposa deste, culminando em fim trágico. Dentro de suas respectivas 

construções identitárias, inclusive com suas limitações e imposições, defendemos 

que essas personagens se tornam cognoscentes e revelam sujeitos em processo de 

reconfiguração identitária. Ao sugerirem outra ordem cultural que não a eurocêntrica, 

os relatos identitários de sujeitos periféricos – de Luanda, de Beira e da Bahia – 

fazem emergir vozes silenciadas e o espaço do imaginário e da reflexão – 

impensável pelo discurso branco colonizador. 

Comecemos por Morena: 

 
Cabocla de Olivença era, filha daqueles índios, gostando de paisagem de mato. 
Olivença, porém, ficava tão perto que era um pulo até acolá. O povo de seu pai 
trabalhava na lavoura, um sítio grande de mandioca que tinha nos cantos a criação 
de porcos. A casa de farinha, o pai e três irmãos, gente que plantava mandioca e 
vendia a farinha feita (ADONIAS FILHO, 1997, p. 14). 

 

Em Luanda Beira Bahia, vemos a formação familiar, pautada no 

patriarcalismo rural, em que as regras de obediência e submissão são estreitas: à 

mulher, estava destinado o lar, em que os afazeres domésticos e a total submissão 

ao macho dominador, chefe da família, se constituíam numa espécie de perpetuação 

hereditária. Isto está nitidamente expresso quando Morena conhece Sardento:  

 
[...] A mulher advinha, nesses momentos a mulher advinha. Não teve dúvidas, pois, 
de que o homem chegara, o pai dos seus filhos, o dono. Gostar, foram se gostando 
muito, mês atrás de mês, até que se casaram. Ele, João Jones, tinha com o que 
viver. Não possuía muitas coisas, era certo, mas tinha dinheiro junto para comprar um 
terreno e fazer uma casa (ADONIAS FILHO, 1997, p. 15). 

 

A noção de posse faz da mulher um objeto, o que realça o seu caráter 

essencialista, em seu processo de dominação excessiva do homem, que engendram 

situações de refinada sutileza. Perpetua-se, assim, a visão da mulher, confinada em 
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seu ambiente doméstico e, enquanto objeto sexual, sempre à disposição do macho. 

Sardento se enquadraria no perfil moderno do homem, pai de família, dominador. 

Morena, nesse processo de limitação, continua atrelada ao interior do espaço 

doméstico e, em consequência disso, o seu papel é secundário, como bem observou 

Perrot (2007). Em suma, esta sociedade sexista reforçou a extrema submissão das 

mulheres. A matriz homogênea de feminilidade, com caráter biológico determinante, 

pautou o modelo de razão imposto pela cultura ocidental, presa a preceitos que 

submetiam os corpos dóceis para o trabalho doméstico. 

Há, porém, uma quebra, uma rotura, no modelo pré-concebido, a partir do 

momento em que João Joanes, o Sardento, segue sua lida, como que guiado 

cegamente ao sagrado espaço, o mar. Sua condição de marinheiro em nada se 

adequa ao modelo de chefe de família burguês. Ao flagrar essa situação, na 

narrativa, o relato mítico demonstra a fragilidade na forma de representar: 

 
Um ano, ele dissera. Palavra de João Joanes, um ano. E dez anos se passaram, as 
notícias diminuindo, rareando, até que sobre ele nada mais se soube. Nem mesmo se 
vivo ou morto. As cartas do começo se acabaram e foi suspenso o dinheiro que vinha 
pela Delegacia dos Portos. [...] 
No começo, quando as cartas cessaram e as notícias pararam na Delegacia dos 
Portos, ela fez o que sempre faziam as mulheres do Pontal (ADONIAS FILHO, 
1997, p. 17, grifo nosso). 

 

Essa “maldita” herança das mulheres, em suas impotentes vivências ante a 

imposição mítica, reafirma a concepção de identidade da mulher, enquanto ser 

análogo, na dimensão da falta, tendo o homem como referencial de completude. 

Morena e as demais personagens femininas do Pontal perpetuam a memória do 

discurso androcêntrico: seres inferiores, totalmente dependentes do homem, 

dessituadas no tempo e no espaço, envelhecidas pejorativamente, com 

caracterizações e vivências de amargura, como forma de uma realidade 

intransponível, cuja sequência lógica é o abandono e a solidão. A noção de 

completude é tamanha que Morena alenta uma esperança de que o seu dono 

retorne um dia. Em seu encontro com Lina do Malhado, Morena está diante de seu 

protótipo, numa forma de perpetuar a triste sina feminina: 

 
Ela, a velha, estava de frente para o mar e seus olhos se abriram querendo enxergar 
a imensidão. Todos a conheciam, aquela velha, ali no Malhado, desde que nascera 
nos tempos da escravatura. Vira nascer os outros, meninos e meninas se fazendo 
homens e mulheres, o lugar a se encompridar na linha da praia. Conhecera os que 
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estavam no cemitério – o cemitério das mulheres – porque os homens quase todos 
sumiram em viagens de marinheiro (ADONIAS FILHO, 1997, p. 18, grifo nosso). 

 

Mais uma vez, a memória do discurso está cristalizada numa forma fixa, que 

se naturaliza, na medida em que as próprias mulheres são perpetuadoras dessa 

condição: 

 
Iguais, todas as mulheres iguais. Queriam os homens e eles, como os filhos, saíam 
para o mundo. Primeiro, fora o marido, Pedro. Depois o filho, também Pedro. Era 
como se elas, as mulheres, estivessem obrigadas a parir homens para o mar. 
Os dois Pedros já estariam mortos que tantos os anos e os anos se passaram. Todas 
iguais, as mulheres (ADONIAS FILHO, 1997, p. 19, grifos nossos). 
 

Como dissemos anteriormente, a concepção de uma identidade aplainada 

restringe as mulheres enquanto sujeitos cognoscentes. Limitando a ação, 

impossibilita-se a ruptura nas formas de representar: o matriarcalismo, formatado 

pela falta do pai centralizador, se amolda ao detrimento do intelecto, dos desejos e 

ideais da mulher, que se encontra na taciturna base familiar, vinculada à 

proximidade da figura masculina. 

A segunda representação feminina, em análise, é Conceição do Carmo. 

Responsável pela iniciação sexual de Caúla, Conceição traz consigo o estereótipo e 

o preconceito de mulher de “vida fácil”: 

 
Ela, avó, me chama de puta. Sei, porém, que meu corpo pertence a Deus. E como 
posso ser puta se meu corpo pertence a Deus? É claro, é claro, quando a mãe 
morreu, o pai já preso, ela pensou que eu iria pedir-lhe esmola. Me viu, então, na 
fartura. Comprei a sepultura da mãe, contratei advogado para o pai, aluguei esse 
sótão. Que podia pensar? De onde vinha o dinheiro? Me perguntou um dia: “De onde, 
Conceição do Carmo, de onde vem tanto dinheiro?” Fitava-me como se eu fosse um 
bicho nojento, talvez sentisse raiva, não sei (ADONIAS FILHO, 1997, p. 93). 

 

Ainda que não se adeque a uma moral, o mito flagra a condição social da 

mulher. O construto de identidade, advindo de tal condição, remete à 

performatividade, como propõe Butler, conforme afirmamos anteriormente, a 

identidade é, assim, efeito do discurso e não dele precursor ou gerador. Ainda que 

não exerça a profissão de prostituta, como sugere a avó, Conceição do Carmo era 

uma “mulher feita, com experiência do mundo” (ADONIAS FILHO, 1997, p. 94). Há, 

com isso, um deslocamento da identidade feminina para o plural, contrariando a 

pretensa homogeneização do discurso central fonofalologocêntrico. 
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 A desconstrução, conforme já explicitamos, constitui a base de uma nova 

episteme, assinalando caminhos diversos e levando a ruir discursos de teor 

hegemônico e o ideal de um universalismo a-histórico: Conceição do Carmo exerce 

sua independência financeira, alheia aos preconceitos sociais, já que não pode se 

identificar como agente da polícia, na luta contra contrabandistas ou marinheiros 

atravessadores de diamantes. Neste caso, ser “marafona” não lhe traz 

consequências mais negativas de que essa última condição. Assim sendo, a 

performance da personagem, em análise, e sua construção identitária redesenham, 

com a sutil matéria da subjetividade, a representação feminina, estabelecendo o viço 

emancipatório do novo. 

Conceição do Carmo se insere, no dizer de Richard (2003), num processo de 

resistência/negociação, resultando em seu empoderamento, enquanto ser dotado de 

razão e querer: em Luanda Beira Bahia, a referida personagem, enquanto ser de 

vontade, cria suas próprias condições de sobrevivência e opta pelo embrutecimento 

da sensibilidade para esse sobreviver. Aqui, o desdobramento do ponto de vista 

representa a necessidade de a personagem colocar um abismo entre si e sua 

própria experiência, de se transformar em seu próprio duplo, de se converter no 

outro e adquirir suas práticas, a ponto de gerar desconforto entre os ditos seus: 

 
– É um serviço para mulher – o delegado concluiu. – Aceita?  
Aceitei, sim, aceitei. Já um marinheiro seguraram porque denunciei, um argentino 
carregado de pedras. A avó, porém, a avó e todos eles pensam que eu estou me 
vendendo no mercado como mulher da vida. Sei que Dinalva, lá por onde se 
encontre, gosta de ver a filha metida nisso (ADONIAS FILHO, 1997, p. 93). 

 

  Por meio da performatividade, a personagem reconstroi o processo de 

formação da sua identidade de gênero, redefinindo os papeis socialmente 

estabelecidos. Como se vê, a presença de sujeitos em deslizamento, como sugere 

Derrida (1973), denuncia a não valência de preceitos essencialistas na constituição 

da identidade feminina. Mesmo quando Caúla duvida dessa história, ao reencontrá-

la, posteriormente, na cama com outro homem, Conceição do Carmo demonstra 

mesmo não estar atrelada aos aporia desse legado fonofalologocêntrico: “Toda 

aquela conversa, Dinalva e Caetano, contrabando e polícia, todos aqueles rodeios, 

mas o que queria mesmo era dinheiro e machos [a mulher está aqui no controle da 

situação, independente da moral limitadora da ação]. Puta ordinária! Sabia, porém, 

que não seria fácil esquecê-la” (ADONIAS FILHO, 1997, p. 128, grifo nosso). 
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  Por fim, a terceira representação feminina em Luanda Beira Bahia (1997), de 

Adonias Filho, que serve de base ao nosso raciocínio, é Iuta. Aqui, podemos tomar o 

conceito de identidade “Ipse, como propõe Ricoeur (1991), que se constitui a partir 

da interação com o outro. Na narrativa adoniana, em evidência, Iuta também sofre 

com a ausência do pai, marcado pela vida no mar: “Talvez o pai voltasse um dia. [...] 

A verdade era que desaparecera nos caminhos do mar sem adeus e notícias” 

(ADONIAS FILHO, 1997, p. 105). No leito de morte, a mãe, Corina Mulele, revela à 

filha fatos referentes ao pai, Vicar, marinheiro e alerta que o pai não era um 

contrabandista. A partir dessa revelação, Iuta tem sua vida profundamente 

modificada, pois se envolve involuntariamente com o irmão Caúla, e, por atuação 

mítica, tem o seu fim trágico, ao lado do irmão e do pai.  

 Apesar da descrição plana e previsível de Iuta, na narrativa, é possível 

perceber, nas entrelinhas do discurso, no intradiscurso, tanto as marcas de uma 

reconfiguração identitária, quanto as formas de manutenção da memória tradutora 

do legado dominador. Esse aspecto é viabilizado pelo mito, já que, como vimos, Iuta 

e Caúla fazem parte do mesmo clã. Isso é denunciado, antes do desfecho trágico: 

 
Um brasileiro, como o seu pai, ela já sabia. Tinha a voz cheia, os olhos escuros, a 
boca pequena, e muito dele – observara – era igual a ela mesma. Irmãos, se o 
fossem, não seriam tão parecidos. Um jeito semelhante quando movia o rosto, ou 
revelava curiosidade, ainda quando sorria. Sentia-se nele, pois, como em si própria 
(ADONIAS FILHO, 1997, p. 150-151). 

 

Além disso, pela via do desejo, ela recusa um relacionamento com um 

toureiro, expressão máxima da masculinidade viril e heroica eurocêntrica: “O toureiro 

devia estar irritado, talvez a recebesse com estupidez, tinha que ganhar tempo para 

despedi-lo. Não seria fácil. Nizuá, habituado a ver-se aclamado nas arenas, não 

entenderia a recusa de uma mulher” (ADONIAS FILHO, 1997, p. 152). Com essa 

recusa, Nizuá expressa o olhar pautado nos princípios eugênicos europeus. 

Enquanto condicionante existencial, os enunciados legitimadores do logos europeu 

amparam-se em formações ideológicas, que reduzem a mulher à sua condição 

morfológica e, diante das aparentes disfunções, tornam-se em mero objeto do 

preponderante desejo do macho: 

 
[...] Nizuá não o vira! O toureiro era um animal a quem se retirara a comida da boca, 
meio cego pela raiva, um perturbado que só enxergava Iuta. Talvez se sentisse Forte, 
poderoso, invencível como nas arenas. Um passo, avançou um passo para ofender – 
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“Puta do cais!” – e, depois, outro passo para espancar. Ela recuou até à parede e, 
sem saber o que fazia, atirou-lhe o abacate no rosto. A pasta escorreu como o 
sangue verde de um verme (ADONIAS FILHO, 1997, p. 161). 

 

Em outras palavras, ser homem traz em sua essência um processo 

essencialista e unilateral de dominação, a ponto de confundir-se com o próprio touro. 

Assim sendo, ser mulher a remete à condição nada confortável de frágil ser à espera 

dos favores sexuais do macho dominador. Dessa forma, a violência contra a mulher 

é uma forma de dizer que o status quo precisa ser assegurado a qualquer custo. 

Assim, não é possível acreditar em quem está contra o Establishment. Neste caso, 

Iuta se mostra subversiva, inicialmente tímida e atemorizada, para aos poucos 

tornar-se autônoma contra o discurso fonofalologocêntrico, pelo viés disjuntivo do 

desejo. Dessa forma, Iuta, enquanto sujeito cognoscente, opta por trilhar por um 

caminho desejado somente por ela: a vivência do amor com o marinheiro vindo do 

Brasil. Neste sentido, a representação feminina, apesar de não ter direito à voz, 

questiona o ideal de masculinidade, categorizado como aquele que compreende 

noções de vigor, potência, força e virilidade (MOSSE, 1997). Em síntese, “a 

virilidade repousa sobre a representação de um desejo masculino, natural, 

irrefreável, que necessita de um exutório” (PERROT, 1998, p.448). 

Note-se que, apesar desse aspecto, a atuação mítica acaba por flagrar o 

desejo do lar burguês, com a clássica figura paterna, enquanto chefe do lar, como 

sendo a expressão do “verdadeiro”, numa certa referência aurática: em Luanda 

Beira Bahia, Iuta e Caúla desejavam constituir um lar na baía do Pontal, em Ilhéus, 

numa forma de ajustamento social. “Era preciso falar, discutir se necessário, mas 

convencer Iuta de que venderão a barraca e viajarão para Ilhéus. Será um pescador 

no Pontal, alguém como Pé-de-Vento, peixe não faltará” (ADONIAS FILHO, 1997, p. 

163). Neste caso, o sistema totêmico denuncia que a identidade feminina não se 

identifica com uma subjetividade descentrada, que desierarquiza as relações de 

gênero, tampouco estabelece uma dialética entre a continuidade e a ruptura. 

Em síntese, a identidade feminina é construída a partir da interação de Iuta 

com o próprio irmão. Neste sentido, ela contraria, involuntariamente, os valores 

patriarcais judaico-cristãos, em Luanda Beira Bahia (1997), a partir de sua relação 

incestuosa: “– Você será pai – feliz. Alegria no semblante, o riso. – Tenho o seu filho 

comigo”. O mito, porém, não se atém a essa forma de perceber o mundo; apenas 

flagra a fragilidade da condição humana: “Levantou-a com enorme cuidado porque já 
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a via como mãezinha que lhe guardava o filho” (ADONIAS FILHO, 1997, p. 168, 

grifo nosso). A palavra em grifo realça a condição última reservada à mulher: ser 

mãe, em sua reduzida formatação de “rainha o lar”. A explicação biológica, como já 

dissemos, serviu de base para a teorização sobre a incapacidade racional e 

profissional da mulher, cuja estrutura era mais apropriada para a criação dos filhos e 

para os afazeres domésticos; habitualmente enquadrando-a como o “sexo frágil”. 
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4.2.2 Representação Feminina em O Forte 
 

Em O Forte (1973), nosso olhar se volta a duas personagens: Damiana e 

Tibiti, ambas com um ascendente em comum, Olegário. Esse, a partir do contato 

com o Forte, teve sua vida completamente marcada pela atuação mítica. As 

personagens femininas, em apreço, refletem duas formas de representar o feminino: 

Damiana é a clássica expressão da mulher colonizada, dominada, restrita aos 

desejos do macho, numa percepção de falta. Tibiti, apesar do enquadramento inicial 

dentro do lar burguês, por atuação mítica, se desvincula dessa clássica 

representação, expressando uma resistência ao pré-estabelecido. Iniciemos com 

Damiana: 
 
Temos que recuar, esfriar o sangue, tentar unir os detalhes. Estou dizendo: Damiana 
é o piano. Nasceu assim, a música no corpo, seus dedos no teclado transformam o 
mundo. Agora, depois do que houve, é apenas uma professora. Não sai de casa, 
fugiu da cidade, a Bahia já a esqueceu. Antes porém, todos a aplaudiam, todos, a 
própria princesa negra! (ADONIAS FILHO, 1971, p. 25). 
 

 A romântica e engendrada descrição de Damiana a encerra no espaço do 

pré-concebido lar burguês. Após seu envolvimento com um representante macho de 

todos os estereótipos de dominação eurocêntrico, Damiana sofre o preconceito 

social e a rejeição: “ela se tornou amásia, acompanhando-o nos cabarés, passando 

a morar com ele./– A negrinha e o dono!” (ADONIAS FILHO, 1973, p. 8). Esse 

modelo está nitidamente marcado pela autorreferencialidade, pela via da 

padronização e da racionalização eurocêntrica como superior aos demais povos 

colonizados.  

Esse modelo acabou por estabelecer como princípios a unidade, o 

fechamento, a ordem, o anseio do absoluto e a racionalidade. Damiana é a autêntica 

expressão de dominação unilateral: “– Voltou com a filha, uma pobre mulher, voltou 

chorando. Perdera o que tinha, os vestidos e as jóias, expulsa como uma cachorra. 

Espancada, enxotada, a negrinha na rua. Foi assim, Tibiti, que você veio” (ADONIAS 

FILHO, 1973, p. 9). Perceba-se que a vida dúbia de Michel, em nenhum instante, é 

questionada, por ser ele o macho europeu de olhos azuis. 

Percebe-se que, por mais que se tente desvincular dos pares binários, nas 

considerações sobre a representação feminina, não há como desconsiderar, nas 

palavras de Bourdieu (1999, p. 21), que “ser homem é estar instalado, de saída, 
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numa posição que implica poderes”. Partindo desse pressuposto, o status de 

dominante é a essência da identidade masculina. E, dentro de uma tradição 

contínua, o sistema patriarcal ocidental instaurou a diferença dos papéis e das 

identidades sexuais de forma bem delimitada – homem forte versus mulher fraca. 

 De “princesa negra” da música à condição de “amásia”, “cachorra”, 

“negrinha”, Damiana encerra a degradação imposta à mulher e reflete a condição 

feminina e das margens ao longo do processo de subjugação na História. A narrativa 

retrata a situação de duas margens: mulher e negro. A esse, cabia a pecha por sua 

condição subumana da escravidão, mola propulsora da economia colonial. Àquela 

restava a subjugação de seus corpos e ideais através do domínio da vontade e da 

repressão de seus sonhos. Na narrativa, em apreço, os estereótipos formulados 

sobre a personagem feminina negra, presentes no imaginário social brasileiro, são 

denunciados, ao representá-las como símbolos de sexualidade a serviço do homem 

branco, ainda visto como seu dono. 

 Tamanha é a carga simbólica da imposição unilateral dominante, que, mesmo 

com a morte de Michel, Damiana perpetua em sua memória o aparente amor que 

nutria por ele. Esse aspecto, por si só, demonstra claramente o processo de 

naturalização das formas de dominação, aplainando as culturas, em percepções 

reducionistas do gênero: mulher objeto, em seu alienante discurso “eu apanho, mas 

gosto”:  

 
Não aparece, mamãe a ele nunca se referiu, não há uma lembrança, um retrato, 
nada. Ignoro seu próprio nome, se vivo ou morto, em torno dele o silêncio. Sei, 
porém, que está perto. É para ele que mamãe toca o piano e por causa dele o avô, 
quando me beija treme os lábios (ADONIAS FILHO, 1973, p. 5, grifo nosso). 

 

 Essa forma de validar as experiências balizou as condutas na construção da 

categoria mulher. Em uma sociedade de cunho androcêntrico, a repressão ao 

desejo, tal como ocorre com Damiana, n’O Forte (1973), legitima o poder masculino 

de forma atemporal. Podemos, neste sentido, considerar que essa construção 

ideológica, conforme Sacramento, já se delineia desde o século XVII: “[...] ainda no 

século XVII, a família patriarcal reserva à mulher uma condição de subalternidade 

vinculada à tradição europeia [...] impondo-lhe, assim, a um isolamento, capaz de 

elevá-la ao funesto” (SACRAMENTO, 2010, no prelo). Por outro lado, Damiana traz 

consigo valores citadinos burgueses do século XIX, como tocar piano, criar os filhos 
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e, de preferência, falar o francês. Talvez derive daí seu fascínio por Michel. Com sua 

morte, Damiana retroage ao funesto, em que a solidão e a aceitação da reclusão ao 

lar passam a compor sua vida, antes cercada pelo glamour da música e da noite. 

Some-se a isso, o fato de ter se tornado professora, função com total carga 

simbólica de adequação ao pré-estabelecido. 

Damiana, nessa perspectiva, em sua aclimatação, como se fosse ser 

homogêneo, é representante de tantas outras mulheres, que possuem elos em 

comum, já que são frutos de uma relação desigual, de exclusão, de rejeição por sua 

condição feminina e de exploração, como se fossem a imagem uma das outras. 

Ignora-se, com isso, que tais personagens femininas possuam peculiaridades e 

experiências de vida distintas. Foi esse enquadramento que pautou todos os 

sistemas de interpretação da condição feminina, na formação da tradição ocidental.  

O exemplo é uma instrutiva demonstração da natureza ideológica da 

masculinidade (mais uma vez, a necessidade de analisar a identidade feminina, a 

partir do contraponto com o legado opressor). Concepções de identidade, como 

ganhador do pão, ou dona de casa, operam para suportar e legitimar estruturas de 

desigualdade social, como a divisão sexual do trabalho entre homens 

(públicos/produtivos) e mulheres (privado/doméstico). A função ideológica primária 

dessas definições consiste em naturalizar as desigualdades nas relações de poder.  

Assunções, ideologicamente carregadas, recebem, através disto, um incontestável 

status de natural. 

Em O Forte (1973), a vivência citadina e funesta de Damiana sugere a 

existência de uma relação obrigatória e inevitável entre homens e mulheres, 

enquanto personagens acabados, homogêneos, referindo-se a uma universalidade 

tanto interna (só há um 'homem'), quanto na relação entre ambos. A mulher 

moderna, por ser livre, prefere conhecer a vida e conhecer os homens. Esses dois 

fatos são associados com tamanha naturalidade que a inferência a um ideal 

universalista heterossexual se fez bastante clara.  

Mais óbvia ainda é a associação feita, no enredo, ao lar burguês, enquanto 

regulador social e meio a ser perpetuado: "O avô empurra o pequeno portão do 

jardim, os sapatos na areia, mamãe esperando na porta. O quadro se repete todos 

os dias [...]. Mamãe avisa gritando:/ - Tibiti, o velho!” (ADONIAS FILHO, 1973, p. 3). 

Essas associações são feitas também com extrema naturalidade, como se 'a 
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felicidade' e 'o destino' incluíssem necessariamente a relação com o lar perfeito, tal 

como é sugerido. Felicidade e destino comuns.  

Além disso, uma oposição “simples”, como essa entre homens e mulheres 

não só apaga as desigualdades na relação mútua entre eles (dando uma aparência 

de simetria onde ela não existe), mas homogeneíza ambos os personagens, como já 

mencionamos, apagando suas contradições internas enquanto grupos separados (o 

mito permite as redefinições das representações de gênero, como sugerimos).  

A segunda representação feminina, em análise, é a de Tibiti, filha de 

Damiana. Conformada, inicialmente, ao lar burguês e confinada em todas as 

limitações, advindas dessa situação, Tibiti tem o tracejar de seu destino pré-

estabelecido: “Muito moça eu era, tinha os cabelos negros corridos, o coração 

alegre, esperando o casamento. O noivo, abastecedor de leite, dono de quatro 

estábulos, viria morar conosco” (ADONIAS FILHO, 1973, p. 37, grifos nossos). Como 

se vê, a conformação de Tibiti à instituição burguesa do casamento traz consigo a 

figura do homem provedor, trabalhador e chefe exemplar de família.  N’O Forte, a 

insistência no casamento, enquanto central na vida das pessoas, é marcante, visto 

como fundamental na vida a dois, como o destino que une o homem à mulher na 

sua felicidade comum. Dentro do casamento, a divisão dos papeis é bem clara entre 

os sexos, em total consonância com o etnocentrismo. Infere-se, dessa construção, 

que a mulher tem o dever de cuidar dos filhos, cuidar da casa e estar sempre 

atraente, à disposição do marido, quando este quiser.  

A partir da atuação totêmica do Forte, essa instituição burguesa é fortemente 

confrontada. Não há uma escala de valores, mas o mito desveste as clássicas 

dicotomias, estabelecidas pela divisão dos papeis, que enquadram homens e 

mulheres, em compromissos essencialistas:  

 
– Você está doente, Jairo. Agora é um homem bruto. 
Deteve-se Ana Teresa, já medrava a desconfiança, mas hesitou um segundo. Devia 
ter a cabeça descida e os cabelos no rosto. A pergunta veio, áspera, ela jamais falara 
assim: 
– Quem é a outra mulher? 
[...] Respondeu sabendo que ela não entenderia, ninguém entenderia, apenas 
Olegário, ele e Tibiti. 
– Foi própria noiva desde que nasceu. É uma mulher casada e tem filhos como 
você (ADONIAS FILHO, 1973, p. 100, grifos nossos). 
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A explicação de Jairo à esposa, ante sua traição, reflete bem o que 

defendemos nesta dissertação: as representações de gênero são redefinidas a partir 

da atuação mítica. A instituição do casamento é repensada, já que o mito não lhe 

atribui qualquer significado moral; os desígnios totêmicos são os únicos que 

importam. Tibiti passa da condição de “Rainha do Lar” à figura da outra, sem 

qualquer carga simbólica negativa. 

Assim sendo, a textura do vivido, em condições extremas e excepcionais, 

leva-nos a questionar até que ponto, ao proceder à representação de seu percurso 

existencial, as condições de sobrevivência da mulher em sociedades machistas e 

repressoras, nas quais ela parece fadada a conviver com a culpa aliada à satisfação 

do prazer – a proibição sempre mais Forte que o poder de realizar-se, de forma feliz, 

a transgressão: “Por que odeio meu marido?” (ADONIAS FILHO, 1973, p. 100). Em 

O Forte (1973), vemos ainda: 

 
Um delírio do avô, anos no fundo da prisão, o marido dizendo: ‘Tudo acabou, Tibiti, e 
você agora será mãe’. Sentado na poltrona está o marido. Pedirá o chá e, como 
sempre, ela trará a xícara. ‘Beba, Mário, tem pouco açúcar’. 
[...] E diz com veemência: 
– Tenho que sair, os compromissos! 
– Que compromissos? 
– Meu marido me espera – a resposta (ADONIAS FILHO, 1973, p. 100). 

 

Depois do seu envolvimento com Jairo, Tibiti vê-se confrontada com sua 

situação de mulher casada e todos os compromissos do lar tipicamente burguês. 

Este esteve alinhado à necessidade de restaurar a masculinidade dominante, 

demarcada pela excessiva valorização da virilidade, do sentido do dever, do 

sacrificar-se pelo bem da sociedade, do ideal de guerreiro. 

Por sua vez, o mito parece promover um acerto de contas com essa 

tradicional masculinidade, quando da confissão de Tibiti ao marido: “– Eu disse a 

Mário. Disse que estava acima das próprias forças. ‘Jairo chegou!’ eu gritei. O 

homem, meu marido, ele chorava” (ADONIAS FILHO, 1973, p. 101). Neste sentido, 

instaura-se uma crise da legitimidade patriarcal, demonstrando a incapacidade de a 

família regular essas relações de gênero: “Mário chamou os filhos e, mostrando-os, 

indagou: ‘E seus filhos, Tibiti, seus filhos?’ Os cabelos leves, os braços sem peso, 

vazios os olhos de ferrugem. ‘Não tenho filhos’, havia frio na voz” (ADONIAS FILHO, 

1973, p. 101). Essa completa ruptura com o núcleo familiar nos permite ressignificar 
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as representações de gênero, pondo em xeque a desigualdade sexual, ancorada em 

direitos masculinos no casamento e na proibição das relações afetivas 

extraconjugais. Em O Forte, “magia do Forte ou não” (ADONIAS FILHO, 1973, p. 

101) vemos ainda a máxima expressão da desconstrução de valores, tidos como 

inquestionáveis:     

 
Dias e dias aquele massacre, os filho andando na casa, Mário na poltrona. O marido 
na cama, seus braços se alongam, recusa o corpo. Estúpida a vontade de cegar 
ainda mais os olhos fechados, aumentar as trevas [novamente o eu noturno 
cartesiano se faz presente, nesse processo desconstrucionista], não permitir que 
escape qualquer imagem. Vê, porém, como se estivesse com os olhos abertos. Mário 
agora a irrita, seus passos, sua voz, seus gestos. Sente finalmente a primeira repulsa, 
a pele como que engrossa ao toque dos dedos, mas é apenas carinho. Afasta-o, 
quase enojada, o começo do asco. Não entende o que ele diz, é uma surda, não sabe 
como responder às perguntas. Os filhos dormiam, a noite tranqüila, Mário a segura 
nos braços com violência, quer dominá-la. Grita assombrada, o corpo inteiro falando: 
‘Jairo chegou!’ O marido recua, as mãos de Olegário estrangularam seu pai 
(ADONIAS FILHO, 1973, p. 101-102). 
 

O trecho citado resume o que defendemos, ao longo de toda essa 

dissertação: o mito, que dispõe de uma verossimilhança própria e, enquanto 

estrutura rejeitada pela lógica fundante ocidental, apesar de seu forte caráter 

normativo, permite-nos flagrar de que forma as representações de gênero podem 

ser redimensionadas ou mesmo denunciadas. Quando Tibiti rejeita por completo o 

esposo, em nome de um amor, não moldado nos ideais de felicidade burguesa, que 

teve no casamento, no patriarcalismo, as estruturas necessárias para assegurar a 

unidade; ela não o faz sob essa ótica que a limitava. Sua ação expressa claramente 

as rupturas na representação: domínio do próprio corpo, pelo viés disjuntivo da 

volonté; repulsa ao amor romântico burguês, enquanto norteador do lar burguês; a 

não-prevalência da dominação unilateral masculina, expressa na violência 

doméstica, como forma de demonstração viril de força. Tibiti, em sentido 

derridariano, constitui-se num sujeito em deslizamento. Nelly Richard (2002) 

defende, neste sentido, que a efetiva emancipação da mulher centra-se nas 

referências e representações, que sempre a identificaram, mas, ao mesmo tempo, 

de modo atento e vigilante, deve transpor o pré-dado. 

Com essa redefinição, as categorizações essencialistas do ser homem e do 

ser mulher são problematizadas, com todas as suas oposições binárias, numa 

eterna guerra dos sexos. Derrida, em seus estudos, contrapõe-se a essas oposições 

binárias, ao colocar o significado do sujeito em deslizamento. Neste caso, a 
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identidade feminina se constitui em ferramenta importante para o entendimento de 

que toda exclusão radica-se em uma construção discursiva e não em algo pré-dado 

e insubstituível, de modo ontológico, ampliando a questão do sentido para qualquer 

tipo de violência capaz de silenciar. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 O amor incondicional de Adonias Filho à condição humana nos permitiu, 

nesta dissertação, adentrar no recôndito de seres, marcados tanto pelo espaço, 

quanto pelo tempo, numa dimensão mítica. Se a memória do discurso ocidental 

revelou, em sua formação, pela via da padronização e da racionalização, princípios 

como a unidade, o fechamento, a ordem, o anseio do absoluto e a racionalidade, a 

memória mítica transpõe o pré-dado, possibilitando o olhar multifacetado.  

 Isso porque o relato mítico é múltiplo em suas significações e, por não estar 

fixado numa forma definitiva, enquanto estrutura anterior à lógica ocidental fundante 

de comportamentos e papeis sociais, possibilita outras formas de representar, numa 

espécie de fraturas na representação. Dessa forma, o mito se coloca como uma 

expressão da linguagem, que pode contrariar ou mesmo reafirmar a manutenção do 

status quo. Como o mito não está atrelado a qualquer moral, ainda que flagre, 

muitas vezes, a fragilidade das formas de representações ou imposições de gênero, 

o mito conta com o princípio da verossimilhança e altera o devir, já que conduz as 

vidas por ele alcançadas. Nesta dissertação, este aspecto está devidamente 

representado pela presença de totens, os quais nos permitem reconfigurar as 

representações identitárias. Assim, o mito é a palavra que revela o ser. Revela-o, 

sem, no entanto, conceituá-lo ou esgotá-lo, ou delimitá-lo a um sentido. O mito é 

antes, a revelação da própria pluralidade de sentido, ou do próprio excedente de 

sentido que o conceito, por sua natureza, não pode conter. Por isso, a fala do mito 

não conceitua, mas revela e mostra a realidade, sem se ater a ela. 

Neste sentido, o papel da memória não se atrela ao simples reconhecimento 

de conteúdos passados, mas a um efetivo reviver que leva em si todo ou parte deste 

passado, fazendo aparecer novamente as coisas depois que desaparecem. É, 

assim, a realidade simbólica que cria o antagonismo-chave com relação ao lugar da 

memória, já que no contexto mítico, a memória é um resgate de um momento 

originário, de uma cosmogonia, que torna os feitos, exemplares. Os elementos 

totêmicos, nas obras, em apreço – a jindiba e o Forte – são arquetípicos e 

modelares das relações sociais estabelecidas. 

Assim sendo, em Luanda Beira Bahia (1997) e O Forte (1973), a presença 

marcante desses totens, enquanto reguladores das relações estabelecidas, 
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possibilitou rupturas nas formas de representar o gênero: tanto o masculino, quanto 

as representações femininas são repensadas a partir da atuação da jindiba, em 

Luanda Beira Bahia, e do Forte, em O Forte. Esta dupla inscrição põe em xeque o 

encadeamento do pré-construído sob a ótica da dominação unilateral masculina e da 

articulação fonofalologocêntrica, manifestando-se no intradiscurso, como uma voz 

não-alinhada ao etnocentrismo europeu. Percebe-se, assim que o sistema totêmico 

é desconstrutor dos aporia da lógica ocidental, vistos como a priori fundante da 

cultura. Esses aporia compõem o encadeamento do pré-construido, ao passo que o 

sistema totêmico, pelo viés disjuntivo da memória mítica, se manifesta no 

intradiscurso com significações, que permitem a paráfrase que as modifica. 

A memória do discurso acaba por revelar a manifestação do sagrado, cuja 

regeneração adscreve aquilo que ultrapassa o homem em sua limitada e profana 

realidade. Tal manifestação mantém vivas tradições que orientam o todo social em 

seu devir cotidiano. Dessa forma, o mito determina a realidade, a significância e a 

eficácia da ação. Assim sendo, os totens marcam os destinos pessoais, que devem 

se ajustar ao estabelecido por seu clã denominador, zelando pela integridade do 

Cosmos.  Apesar desse aspecto, aparentemente limitador, do relato mítico, que 

levou a cultura ocidental a creditar ao mito uma característica de povos atrasados, 

leia-se, primitivos; o viço do relato mítico permite que o homem se lance 

criativamente no mundo das coisas, através do elo primordial, numa forma de ato 

cosmogônico por excelência. Se o caráter normativo do mito é delineado pelo ato 

modelar cosmogônico, que garante a eficácia da ação do homem, esse acaba por se 

desvencilhar de quaisquer pretensões morais de enquadramento. O mito, 

alegoricamente, enquanto eu noturno, possibilitou brechas na representação. 

 Por conta disso, algumas rupturas na representação podem ser evidenciadas: 

a performatividade, sob a ótica de Butler, como forma de ressignificar a 

representação feminina, o domínio do próprio corpo feminino, pelo viés disjuntivo da 

volonté; a repulsa ao amor romântico burguês, enquanto norteador do lar burguês; a 

não-prevalência da dominação unilateral masculina, expressa na violência 

doméstica, como forma de demonstração viril de força, o descrédito no 

patriarcalismo inflexível, modelo cunhado dentro do lar burguês. Além disso, o mito 

flagra a fragilidade do caráter essencialista da representação do gênero, posto na 

prateleira do racionalismo ocidental, caracterizador do homem enquanto 
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personagem acabado, homogêneo; e da mulher, como um ser em situação de 

incompletude. As várias práticas enunciativas tornam, assim, o locus de enunciação 

um lugar em que não há sínteses definitivas tampouco identidades estáveis. 

 Nesta perspectiva, o masculino, apesar do forte legado tradutor do discurso 

dominante etnocêntrico que, historicamente, o sustenta; é repensado a partir do 

sistema totêmico que denuncia o essencialismo das representações de gênero, em 

que o macho, viril, forte parece endossar a existência de uma substância imutável 

em cada coisa, como se fosse um núcleo duro, fixo, atemporal, que seria 

responsável pela identificação. Ao flagrar essa limitada forma de conceber o gênero, 

o mito promove fissuras na representação, já que não se atém ao formato do lar 

burguês, com a figura do devotado pai de família. O mito promove, neste sentido, a 

descontinuidade dos significados disponíveis nas relações de gênero, que atribuíam 

sentido ao ser homem, numa espécie de categorização universalista. 

 Essa forma de categorizar as relações de gênero também se estende ao ser 

mulher, denominado assim por tentar aplainar a ruptura das representações de 

gênero, numa espécie de contenção da alteridade. O mito flagra, então, a 

impossibilidade de tal contenção, já que possibilita, pelo viés disjuntivo do 

suplemento, no sentido derridariano, a ressignificação das relações de gênero e a 

reconfiguração da identidade feminina. A presença, nas narrativas, em análise, 

nesta dissertação, de sujeitos femininos que em nada se adequam ao pré-

estabelecido, apesar de estar vinculada à proximidade da figura masculina, revela 

uma mise en scène da artificialidade que subsidiava as relações de gênero. A 

identidade feminina põe em xeque a ideologia patriarcal que transpunha todas as 

esferas da sociedade e que reforçava a extrema submissão das mulheres. Tanto em 

Luanda Beira Bahia, quanto em O Forte, as representações femininas transpõem a 

forma idealizada, em que se realçavam caracteres físicos em detrimento do intelecto 

da mulher. Por intermédio da volonté, as personagens femininas optam, enquanto 

seres cônscios de seus desejos, por caminhos que as conduzem ao 

empoderamento, no sentido de Richard, pelo viés da diferença, numa articulação 

contingente do eu com o nós. 

Portanto, Adonias expressa, em sua escrita, uma quebra do paradigma 

fonofalologocêntrico, em que o signo é a própria coisa evocada e não sua 

representação (fono); a masculinidade é o lugar simbólico/imaginário que 
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fundamenta valores e se constitui um valor social (falo) e a lógica fundante ocidental 

gera os aporia desta razão (logo). Esse paradigma procurou através de monismos, 

nos quais, esteve ancorado, aplainar a ruptura, a descontinuidade em sua ânsia de 

totalidade. Tal quebra se dá através da presença, nos romances, em apreço, de 

sujeitos em deslizamento, tal como propõem os estudos derridarianos, ao se 

contraporem às oposições binárias. Diante do exposto, a identidade feminina se 

constitui em ferramenta importante para o entendimento de que toda exclusão 

radica-se em uma construção discursiva e não em algo pré-dado e insubstituível, de 

modo ontológico, ampliando a questão do sentido para qualquer tipo de violência 

capaz de silenciar, questionando a construção discursiva do fonofalologocentrismo. 

Em suma, o mito é capaz de “abrir” possibilidades enunciativas tanto para homens 

quanto para mulheres. 
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