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Resumo: Trata-se de um estudo a respeito das transformações do gênero masculino a
partir da perspectiva da masculinidade como um produto de uma construção
sociocultural. Para tanto, teremos como objeto de estudo a obra de Adonias Filho, As
Velhas.Assim, por meio a personagem Tonho Beré será analisado a formação ideológica
de uma identidade masculina no literário de Adonias Filho, através da pontuação dos
elementos que caracterizam o discurso masculino, como novo, dentro do contexto social
da região sul da Bahia. As bases teóricas serão os da Análise do Discurso, de orientação
francesa, com as teorias de Foucault (1998), Badinter (1993) e dos Estudos Culturais.
Palavras-chave: masculinidade; memória discursiva; heterogeneidade

Introdução
Este trabalho analisa a masculinidade como um processo decorrente de uma
formação histórica e social. Tendo como objeto de estudo a personagem masculina
Tonho Beré da obra de Adonias Filho As Velhas. Logo, procuramos observar se a
mesma já apresenta transformação no modelo tradicional de masculinidade. Além disso,
serão observados os fatores históricos responsáveis pelas mudanças nos padrões
tradicionais masculinos e seus reflexos na construção da identidade do homem. Com
isso tentamos compreender como estão estruturadas as relações de gênero na
contemporaneidade. Assim, analisaremos se as transformações sociais isentam os
homens das responsabilidades trazidas pela “dominação masculina” e as possíveis
contribuições das mulheres para desarticular o modelo de ser “macho Divinizado”.
No âmbito da contemporaneidade a temática masculinidade tem despertado
debates, sem dúvida, a atual sociedade levanta questionamentos a respeito desse gênero
que foi tido por muito tempo como símbolo de hegemonia e dominação no imaginário
do Ocidente. É imprescindível notarmos que a masculinidade é uma construção de
gênese social, na qual os sujeitos reproduzem os valores e comportamentos de
determinado período, para Badinter (1993), o homem do final do século XX não sabe se
definir. Nesse sentido, a pós-modernidade, ao mesmo tempo em que indaga o padrão

tradicional de identidade masculina, oferece aos agentes a possibilidade de viver novas
maneiras de ser homem.
Além disso, Badinter admite que ao questionar sua identidade na sociedade as
mulheres acabam por desestabilizar a masculinidade. A problemática da identidade
masculina começa a ser discutida a partir da década de 70, período o qual também é
marcado pelo fato das mulheres procurarem redefinir sua identidade frente às
imposições sociais.

Com isso, percebe-se a existência de uma dialética entre o

masculino e o feminino já que a identidade do sujeito masculino na sociedade começa a
ser questionada a partir da mudança de postura do gênero feminino. Dessa forma, a
masculinidade apresenta-se intimamente relacionada com a feminilidade sendo que a
última funciona como modelo contrário, a ser seguido pelo ideal de virilidade
masculino.
Certamente, é fato que a masculinidade atua nos campos discursivos como uma
estrutura de poder, formadora da psique dos agentes. Nesse contexto, a masculinidade
possui uma formação histórica, ideológica e identitária que fundamenta valores,
antecipa comportamentos e certos tipos estéticos. Dessa maneira, funciona como uma
lei que subjetiva os agentes. Oliveira (2004) expõe que “As disposições masculinas
incutidas desde a infância e reiteradas durante toda a vida, [...], prendem-se às ideias
mais comuns acerca do comportamento masculino autêntico” (OLIVEIRA, 2004 p.
273). A masculinidade assim pode ser entendida como uma construção do social e que
constitui um lugar simbólico/imaginário. Logo a masculinidade é uma construção
vinculada aos padrões sociais de uma época.

A construção da identidade masculina como um fator social.

No âmbito genético, o sexo masculino é simbolicamente representado por XY que se
estabelece como uma condição científica primária para ser homem. Entretanto, numa
visão construtivista o tornar-se masculino envolve um caminho que abrange aspectos
sociais, psicológicos e culturais. Dessa maneira, a formação do discurso
comportamental do homem resulta da elaboração de todo um conjunto cultural que lhe
fornece pressupostos de comportamento. Assim o sujeito da enunciação é construído
por meio de uma memória discursiva que lhe permite formar uma identidade com base
em uma vontade de verdade institucionalizada. Segundo Foucault (1997), a vontade de
verdade se torna intrínseca ao sujeito “... Como se a vontade de verdade e as suas

peripécias fossem mascaradas pela própria verdade na sua explicação necessária.”
(FOUCAULT, 1997, p. 19).
Nesse contexto, a masculinidade foi tida por muito tempo como um aspecto natural
resultante das diferenças sexuais as quais também serviam para afirmar a hegemonia
masculina com estereótipos do tipo “o sexo forte”. Badinter pontua que “Durante muito
tempo acreditou-se que era um estado primário e natural. Na verdade a masculinidade é
secundaria, adquirida...” (BADINTER, 1993, p. 35), compreende-se então que os
indivíduos são inseridos no discurso masculino por meio de ideologias circulantes na
sociedade. Por certo, a masculinidade, em quanto lugar simbólico construído por meio
das vivências cultivadas no social, permite por meio do comportamento dos agentes a
reprodução e manutenção de seu prestígio. Dessa maneira, a construção social dos
agentes é resultante de um longo processo de socialização na qual a memória discursiva
dos agentes permite moldar padrões comportamentais e fundamenta valores.
Sem dúvida, alguns aspectos históricos contribuíram para a formação do ideal
masculino moderno, destacam-se, nesse processo formador das características
masculinas, os ideais burgueses baseados na valorização do metódico racional. Com
isso, o modelo ideal masculino recebe influências da formação do Estado nacional
moderno e da criação de instituições como o exército, que servia para reafirmar a
brutalização e a disciplina. Dessa forma, o ideal de masculinidade projetava as
concepções ideológicas da classe burguesa nos quais estavam reunidos as características
de força, disciplina, responsabilidade, iniciativa e autocontrole. É herança dessa etapa a
constituição da família patriarcal. No âmbito da família burguesa a figura paterna
tornou-se inquestionável e serviria como modelo ideal de virilidade masculina. Com
isso, o patriarcalismo legitimava a hegemonia masculina e servia como maneira de
manter a ordem social.
Nessa perspectiva, a masculinidade entraria a modernidade como status
dominante com a função de suavizar o ritmo de aceleração industrial e manter as
tradições. Com isso, no término do século XIX e início do século XX os papéis
masculinos e femininos estavam definidos em pares dicotômicos, nos quais a mulher
representaria o “sexo fraco”. Noutra posição o homem era representado como “sexo
forte”. O processo de industrialização, a partir da Revolução Industrial, proporciona o
crescimento do capitalismo que, por sua vez, alteraria as relações socioculturais. Nesse
novo modelo econômico, o homem perde a posição de supremacia enquanto lugar
simbólico/imaginário, o modelo do soldado/trabalhador, pregado no ideal moderno, foi

substituído pela primazia do consumidor, no mais as palavras que irão vicejar na
sociedade pós-moderna são cultura e consumo que representam o triunfo do
capitalismo.
Ademais, a valorização do mercado na pós-modernidade permite que os modelos
que se opunham aos ideais masculinos hegemônicos encontrem espaço para a
manifestação. Dessa maneira, o feminismo e o movimento gay encontram
representatividade no capitalismo que, na busca da expansão e do aumento econômico,
não contempla somente o ideal masculino de virilidade heterossexual. A maior
autonomia financeira conseguida pelas mulheres nesse novo modelo contribui para o
declínio do patriarcalismo, soma-se a essa mudança, a multiculturalização que torna os
modelos de identidade mais flexíveis. Nesse contexto, os padrões comportamentais
instituídos pelo regime de transformações socioestruturais afetam as relações dos
gêneros, o sujeito masculino então passa a ser modulado perdendo seu ideal de machão
puro, durão e pouco expressivo.
A identidade masculina e suas implicações com o literário:
A obra As Velhas de Adonias Filho narra a história de quatro matriarcas: Tari
Januária, Zefa Cinco, Lina de Todos e Zonga que após viverem sob a égide de seus
companheiros conseguem ter representação frente as suas famílias. O ethos das
personagens no discurso adoniano adquire legitimidade, pois essas se apropriam de
enunciados que as caracterizam. Segundo Maingueneau (1997), “o próprio espaço de
enunciação, longe de ser um simples suporte contingente, um “quadro” exterior ao
discurso, supõe a presença de um grupo específico sociologicamente caracterizável,
[...]” (p. 54); a obra torna claro o discurso de cada grupo social, o que permite a
elaboração do discurso adoniano por meio dos ethos dessas mulheres que representam
arquétipos regionais. O ethos na perspectiva de Maingueneau (1997) pode ser entendido
“muito grosseiramente como de uma „voz‟. [...]. A eficácia deste „ethé‟ se origina no
fato de que eles atravessam, carregam o conjunto da enunciação sem jamais explicarem
sua função” (MAINGUENEAU, 1997, p. 45), com isso as enunciações se organizam de
modo a tornarem evidentes as formações discursivas contidas em cada discurso. Nesse
contexto, uma formação discursiva “é constituída por um sistema de paráfrase, isto é, é
um espaço em que os enunciados são retomados e reformulados num esforço constante
de fechamento de suas fronteiras em busca da preservação de sua identidade.”
(BRANDÃO, 2006, p. 48.).

A noção de formação discursiva ao mesmo tempo em que delimita o que pode ser
dito pelo sujeito funcionado como paráfrase; é heterogênea, pois sede espaço para que o
discurso construído seja permeado de inúmeras outras formações conferindo-lhe um
caráter polissêmico. Além disso, as formações discursivas das personagens “aparece
como uma zona onde se manifestam com alguma perturbação as aspirações da classe
que seria seu suporte. Trata-se, então, de definir uma relação entre o “eu” implícito
desta classe e os lugares de enunciação presumidos pelo discurso” (MAINGUENEAU,
1997, p. 54), as enunciações se relacionam as regras históricas que caracterizam uma
determinada época e uma área social. Entretanto, as FD devem ser entendidas como um
ambiente de interdiscursividade na qual os sujeitos exercem representações espontâneas.
Ela mostra-se aberta e instável com isso não representam a “visão de mundo” estática de
um único grupo social, mas possui um caráter heterogêneo no qual elas realizam um
interdiscurso entre si.
Na obra a formação discursiva da negra Zonga nos remete a construção de um
discurso que aborda aspectos da escravidão como pode ser evidenciado no seguinte
fragmento “Capitão-do-mato, perseguidor de escravos fugidos, ruim como a peste”
(ADONIAS FILHO, 1970, p. 70). É acrescentada também a narrativa, a voz de Tari
Januária que problematiza o discurso indígena na formação da sociedade sul - baiana
“Ela Tari Januária, misturava as línguas. E por isso quando contava o caso não dizia.
Dizia pirá” (ADONIAS FILHO, 1970, p. 18).No mais é observado o discurso da mulher
enquanto objeto sexual na personagem Lina de Todos: “[...] conheceram Lina de Todos
naquele minuto e sua fama começou naquela tarde [...] E vendo os homens excitados em
frente, cada um dando o que pedisse para apertá-la nos braços, soube que podia usar
eles como quisesse...” (ADONIAS FILHO, 1970, p. 102). Noutra perspectiva, a
personagem Zefa Cinco é a que mais apresenta características de igualdade com o
gênero masculino “se Deus fez, o diabo juntou Chico Paturi e Zefa Cinco. Unha e carne
de tão agarrados, duros na labuta, fizeram um pouco de tudo” (Idem, p. 49). Soma-se a
esses arquétipos sociais o discurso do desbravador associado ao plantio do cacau “Ficou
homem derrubando um pedaço de selva, plantando banana e cacau, construindo casa e
barcaça [...]” (Idem, p.39). Assim, As Velhas apresentam um discurso heterogêneo
resultante da justaposição das varias formações discursivas apresentadas por cada
personagem. Sem dúvida, a heterogeneidade só torna-se pertinente devido ao fato do
texto não ser apenas um simples depósito de informações mais uma rede continua onde
as formações discursivas interagem.

A narrativa tem como foco a busca de Tonho Beré pelos ossos de Pedro Cobra
que na obra é pai do mesmo e foi assinado quando este ainda era criança. Ademais, o
tempo do discurso narrado não possui um caráter cronológico linear, mas promove
digressões. Com isso, a unidade temporal é desenvolvida de modo que tanto a
progressão do discurso quanto o recuo são de extrema importância para o
desenvolvimento da memória dos agentes, que é constantemente invadida por ações
passadas. Dessa maneira, o processo de digressão permite que Tonho Beré ao buscar os
ossos do pai também alcance os ideais de virilidade e de identidade masculina. Essa
procura é direcionada pelo ethos feminino, entretanto ao expor os relatos femininos, o
ethos do discurso deixa transparecer os comportamentos masculinos.
Nesse sentido, a obra relata os arquétipos masculinos a partir da memória
discursiva dos sujeitos femininos. A memória discursiva permite a análise das
formações discursivas as quais não estão associadas à postura do sujeito enquanto
participante da história Maingueneau (1997) pontua que “(...) toda formação discursiva
é associada uma memória discursiva, construída de formulações que se repetem,
recusam e transformam outras formulações. “Memória” não psicológica que é
presumida pelo enunciado enquanto inscrito na história.”. (MAINGUENEAU, 1997
p.115). O sujeito com isso faz uso de uma memória discursiva que esta relacionada ao
caráter interdiscursivo que cada formação discursiva traz em se. A postura
interdiscursiva relacionada à formação discursiva ainda na perspectiva de Maingueneau
(1997) presume que, o interdiscurso permite a reconfiguração incessante no qual a
formação discursiva assume para si elementos pré-construídos fora dela, o que provoca
sua reestruturação e redirecionamento, incorporando para si elementos os quais são
tidos como seus, permitindo organizar sua repetição. Entretanto essa postura também
provoca o apagamento, o esquecimento ou mesmo a degeneração de determinados
elementos. Dessa maneira, as formações discursivas presentes em As Velhas constroem
um discurso o qual reflete conflitos e homens típicos de uma determinada realidade
social na qual o cacau já se mostra como um modelo econômico.
Além disso, o romance caracteriza a reiteração do ideal de virilidade “- E para
quê, mãe? [...]. – Que filho não seria valente com o osso dele na mão?” (ADONIAS
FILHO, 1977, p. 125) e não se restringe apenas ao ethos de Tonho Beré, mas faz
referência ao processo de declínio do gênero enquanto sexo forte. Tendo em vista que o
século XX período em que está inserida a obra adoniana reflete a solidão e a fragilidade
do individuo proporcionados por elementos modernos tais como o capitalismo, o

movimento gay e o feminismo. Nessa condição, a heterogeneidade do discurso
adoniano permite que a obra perpasse o regionalismo e adquira uma proporção
universal, pois a partir das diversas formações discursivas constrói um interdiscurso no
qual, o homem representado no ethos de Tonho Beré busca construir e identificar seu
espaço de macho que é constantemente invadido pela modernidade.
Nesse sentido, o homem enquanto integrante da modernidade na obra As Velhas
vivencia dramas que apontam para o coletivo e a perda da identidade. Dessa maneira, o
elemento histórico objetivo representante da modernidade na obra As Velhas é o
desbravamento da mata e os conflitos étnicos que envolvem índios, brancos e negros.
Essa postura torna-se evidente no contato que a personagem Tari Januária tem com
Pedro Cobra “Me lembro da labuta dele, Pedro Cobra, para ensinar as coisas dos
brancos. [...] me ensinou a comer sal, usar vestido, falar como ele, atirar de rifle e não
mais me pintar com o vermelho do urucum e o preto de jenipapo” (ADONIAS FILHO,
1977, p. 20); dessa forma, a obra trabalha com uma intensa identificação cultural,
Araújo (1999) deixa claro que “igualmente, na obra adoniana, o forte apelo à identidade
cultural e subseqüente luta pela preservação do território” (ARAUJO, 1999, p. 17).
Dessa maneira, é observada a construção de um discurso polifônico no qual o ethos das
personagens deixa transparecerem as novas concepções de gênero e dos Estudos
Culturais. Essa tendência é confirmada a partir da própria construção da obra na qual as
ações masculinas são direcionadas por mulheres que, mesmo convivendo em uma
sociedade de modelos arquiveladores, conseguiram se destacar.
Na obra As Velhas a valorização do trágico surge como um aspecto moderno, já
que para provar a virilidade o homem faz uso da brutalidade, da exploração das
mulheres e de reações agressivas. Nesse sentido, a morte do pai de Tonho Beré e a
jornada do mesmo para a recuperação dos ossos passam a existir como modo de
representação do detrimento da identidade do homem frente às novidades modernas. Ao
adotarmos essa postura de ideologia verificamos que a obra é consequência de uma
formação discursiva social vigente em uma época. Nesse sentido, o ethos discursivo
sugere como solução contra a perda da identidade proporcionada por elementos pósmodernos a introspecção do homem, concretizado na obra por meio de uma jornada pela
mata.
A saída da personagem Tonho Beré da presença da mãe em busca dos ossos do pai
pode ser tomada como um ritual de iniciação que tem a virilidade como principal

objetivo a ser alcançado, com isso é observado à construção de um caminho iniciático
para que a este se torne “homem de verdade”. Bly (1991) atribui grande importância
aos rituais de iniciação tendo em vista que o homem moderno não sabe se definir e ao
chegar aos 35 anos suas imagens de virilidade estão desgastadas. A perspectiva de Bly
torna-se mais clara ao adotarmos a visão de Hall (2005) para o qual as sociedades
modernas a partir do final do século xx passam por um processo de transformação o
qual fragmentou a cultura de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade as
quais forneciam no passado base para a construção individual do sujeito. Nessa postura
os sujeitos têm suas identidades pessoais alteradas promovendo a descentralização do
individuo tanto na cultura tanto no social. Sem dúvida, podemos encontrar tal
perspectiva em As Velhas visto que a idade de Tonho Beré dentro do ethos discursivo se
encontra nessa faixa etária estimada por Bly “Tonho Beré com Trinta anos de Idade”
(ADONIAS FILHO, 1977, p. 21).
Entretanto, o mentor, figura imprescindível no processo de iniciação na obra, é
apresentado por meio do ethos de Tari Januária. Nesse ponto, há uma polifonia na qual
a personagem feminina reproduz o discurso masculino institucionalizado nessa cultura
como pode ser evidenciado no seguinte fragmento no qual a índia recorda características
do marido “Homem da selva, Pedro Cobra, homem calado. Bom, trabalhador e de muita
coragem” (ADONIAS FILHO, 1977, p. 20). O ethos de Pedro Cobra funciona como
modelo de virilidade para Tonho Beré, mas só adquire forma por meio do ethos da
índia. Com isso, Tari Januária, ao dar a ordem ao filho que busque os ossos do pai
Pedro “- Eu quero os ossos! Vá Tonho Beré, calcule o terreno [...] - Vamos ver se
trazemos os ossos do seu pai!” (ADONIAS FILHO, 1977, p. 2). Coloca-se na posição
do sujeito que está habilitado a realiza o discurso, cabendo a Tonho Beré (interlocutor) a
condição de obedecer.
Os atos enunciativos revelam convenções que demonstram institucionalmente as
relações entre os sujeitos, Tari Januária, ao dar a ordem realiza um ritual social da
linguagem partilhado pelos sujeitos da enunciação, Foucault (1997), deixa claro que a
ritualização integra-se ao direito privilegiado do sujeito que fala. Nesse contexto, o
processo de iniciação de Tonho Beré é começado a partir da ordem dada pela mãe a
qual exige os ossos do pai. Desse modo, os enunciados da mãe fornecem pressuposto
para a construção do discurso do filho “- Estou velha, cada vez mais velha, não demoro

a morrer. E por isso, quero os ossos. – mas, para quê? – Ele insistira” (ADONIAS

FILHO, 1977, p.2).
A formação discursiva de Tari Januária confere “corporalidade” a uma perspectiva
que atinge o gênero masculino a partir da década de 70 o qual é ameaçado pela crítica
feminista que associa “macho = mal”. Dessa maneira, a dissolução das normas
patriarcais surge como consequência dessa tendência a mutilação da identidade do
homem, pois, a figura paterna perderia a sua supremacia social com isso, é observada a
falta de virilidade em muitos homens educados pela mãe e órfãos de pai. Corneau (apud
BADINTER,1993) evidencia que “A ausência do pai produz um complexo paterno
negativo, que consiste na falta de estruturas internas” (CORNEAU apud BADINTER,
1993, p. 154), o homem com isso vive uma desordem interna a qual reflete a recusa de
sua identidade. A desvalorização da identidade masculina é realizada a partir da ruptura
do conceito de hegemonia do gênero masculino. É evidente que os aspectos
hegemônicos correspondem a um modelo ideal culturalmente estabelecido de
masculinidade. Na obra As Velhas, o padrão masculino é estabelecido por meio do uso
da violência a exemplo surge o processo de zoomorfização do homem "Machos brutos
como porcos-do-mato na raiva (ADONIAS FILHO, 1977, p.40-41). Além disso, o rifle
torna-se um complemento ao ideal de virilidade, pois acompanha a figura masculina por
toda a obra. Dessa maneira, o homem do discurso adoniano se utiliza desse aparato
como meio de se autoafirmar como macho detentor de poder e hegemonia.

Considerações Finais
A perspectiva da identidade masculina na narrativa As Velhas tem como principal
contribuinte a elaboração de um discurso que visa abordar arquétipos sociais comuns
nos quais estão intrínsecos os valores de virilidade. As velhas exemplificam, através de
uma sociedade matriarcal, a construção social do individuo masculino, esse efeito é
proporcionado por meio da memória das agentes femininas que estabelecem padrões de
comportamento e valores a serem mantidos pelos homens dessa cultura. Assim, as
matriarcas reproduzem em um movimento simultâneo os valores tradicionais
masculinos, mas desautorizam os mesmo da condição hegemônica tendo em vista que
adquirem representação frente as suas famílias.
Nesse sentido, ao adotarmos um ponto de vista histórico na análise do discurso é
observado o rompimento do modelo tradicional de masculinidade. Ademais, o processo

de iniciação proposto à personagem Tonho Beré projeta o discurso adoniano na pósmodernidade, já que evidência o processo de fragmentação da identidade do homem que
se empenha no desbravamento da mata em busca de se autoafirmar em seu território e
em quanto macho. Logo, é observado o desconstrucionismo com relação ao gênero já
que, os homens constroem sua identidade dentro de famílias governadas por mulheres.
Assim, na obra As Velhas, os agentes masculinos são modulados pela memória
discursiva das agentes femininas. Por outro lado, as formações ideológicas discursivas
das mesmas estão apoiadas na vontade de verdade circulantes na sociedade. Com isso,
ao mesmo tempo em que os agentes masculinos recebem valores tradicionais veem que
esses não possuem total rigidez, pois já permitem certa liderança feminina.
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