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RESUMO: Este trabalho analisa os procedimentos estéticos literários através dos processos de 

hibridização nos romances: Mar morto e Capitães da areia, de Jorge Amado. As relações de 

identidades, de representações são elucidadas pela contribuição sociológica na ótica da teoria de 

hibridismo de Homi K. Bhabha, Mikail Mikhailovitch Bakhtin, Nestor Canclini, Stuart Hall e, 

da teoria literária, de Antonio Candido, Alfredo Bosi, Irlemar Chiampi, entre outros.  Observado 

principalmente, no que se refere  à construção das personagens femininas das obras escolhidas, 

Lívia e Dora, respectivamente, levando em conta a condição da mulher na década de 1930. A 

metodologia de natureza qualitativa apoia-se no raciocínio por dedução.  A reflexão leva à 

percepção de que a narrativa  se constrói um universo literário mesclado, híbrido, que estimula a 

leitura profunda das identidades brasileiras contemporâneas e, para interpretá-las é necessária 

uma ação intercultural, e interdisciplinar aproximando-as do reflexo da realidade social, da 

miscigenação, e do hibridismo cultural. 
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 As personagens de Capitães da areia e Mar morto estabelecem o debate sobre a 

opressão, a repressão social e a luta de classes: batalham os valores humanos frente à 

sociedade fundamentada no coronelismo. São brancos, negros, mulatos, um bonde que 

“passa cheio de pernas: pernas brancas pretas amarelas”, como se vê no poema de 

Carlos Drummond de Andrade, estrangeiros abrasileirados e brasileiros com diversos 

comportamentos e com vários conceitos religiosos, culturais e políticos. Entretanto, e 

apesar disso, se esbarram em questões como: racismo, intolerância religiosa e 
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preconceito em suas mais diferenciadas manifestações. É o mapeamento emocional do 

povo brasileiro.  

 Em se tratando da construção dos personagens, o próprio Jorge Amado 

declarou em certa ocasião, que “as pessoas se encontram muito facilmente nos meus 

livros. [...] porque nenhum dos personagens foram inventados por mim é gente que eu 

conheci.” 

 Nesse sentido, Antônio Candido, afirma que “a personagem deve dar a 

impressão de que vive, de que é como um ser vivo [...] deve lembrar um ser vivo”, ela 

não é pessoa viva, mas nasce dela (CANDIDO, 2002, p.64).  Jorge Amado soube 

transmitir esse realismo, suas personagens, na grande maioria, são inconformadas quer 

com as iniquidades sociais, quer com as crises morais.  O misticismo é uma condição 

para se liberarem do nepotismo, pois, do contrario, a saída seria uma forma de liberdade 

obliqua, o crime, o desespero e até mesmo a morte. O processo de dominação é 

controvertido, portanto, o que interessa aos dominados é a constante evolução 

conduzindo a liberdade da opressão. Daí emerge o deslocamento colonial definido por 

Bhabha, promovendo a angústia existencial.  

Nesse embate, sob o signo da diferença cultural/histórica racial o discurso é 

paradoxal, ora rígido, ora flexível, desse modo, vão se construindo os estereótipos dos 

romances. Surge uma nova raça, símbolo da mistura, de força, da coragem, da 

sensualidade, da sabedoria, da beleza e do poder. Enfim, representantes das “versões 

excessivamente amáveis da mestiçagem”, parte amável dos processos híbridos. 

(CANCLINI, 2013, p. XXVII)  

 Dessa maneira, Jorge Amando narra ações dos “seres concretos mergulhado no 

real, às vezes mesmo em simbiose com a água, a floresta, o vento”, explica Bastide 

(1972, p. 58), mas, por outro lado, possuindo profundidade psicológica que deve ser 

apreendida através do comportamento e de interação em seu meio, porque suas vozes 

são projetadas na obra como simulacros de vozes sociais, ideológicas e historicamente 

situadas, transmitidas pelo discurso com apreciação valorativa. Portanto, se vinculam ao 

processo de influências mútuas que acompanham a interação dos sujeitos mediante a 

linguagem. O ethos, considerado por Maingueneau (1997) como a compreensão da 



 

 

imagem do enunciador, numa noção fundamentalmente híbrida, porque sócio-

discursiva, compreendida no contexto de uma situação, integrada a uma determinada 

conjuntura sócio-histórica. 

 No que se diz respeito às narrativas analisadas percebe-se que o discurso 

literário mantém diálogo constitutivo com a República Velha, o governo novo e a 

primeira fase do Modernismo - o neorrealismo conduzindo as duas discussões: uma 

sobre a formação do povo brasileiro; outra sobre a finalidade da existência diante das 

transformações em curso no Brasil (DUARTE, 1996, p.39-42). Dentre essas duas, a 

discussão sobre a essência do ser humano e a consequente busca de condição de 

sobrevivência e felicidade, é a que mais se sobressai nesses romances.  

 Do ponto de vista da discussão-argumentativa, a construção das tramas 

narrativas acontece por meio de discussões entre as personagens que giram em torno da 

finalidade da vida, mais precisamente sobre a liberdade, conduzida por meio de vozes 

delegadas pelo narrador. Sua voz também se mistura à deles, e  polemiza-se. 

 Essa problemática sucinta define romanescamente um ideal libertário.  

Liberdade, palavra oriunda do latim, libertas, condição do homem livre, em épocas 

mais remotas, do indo-europeu, leudheros, relativo ao povo, pode ter sido usada para 

designar o membro do povo não escravizado, como oposição aos escravos.  Aurélio 

Buarque (2010) define como: 1.[...] a faculdade de cada um se decidir ou agir segundo a 

própria determinação.  2.Estado ou condição de homem livre.  3.Confiança, intimidade 

(às vezes alusiva). 

O conflito da descoberta do sentido da vida estende-se a várias personagens, 

contudo se averiguará em Lívia, de Mar morto e Dora, de Capitães da areia. São 

personagens que buscam se encontrar no mundo mediante a simbologia da liberdade. 

No Brasil, o papel feminino na sociedade tem sido predominantemente 

determinado por sua condição biológica e cultural, a saber, de procriadora e de zeladora 

do lar, ao mesmo tempo em que o elemento masculino seria por força do poder, o 

mantenedor.  Entretanto, no fim do século XIX e início do século XX foram registradas 

as primeiras manifestações feministas, acontecidas em “ondas”. A primeira delas teve 

como preocupação principal a conquista do sufrágio; a segunda, nas décadas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX


 

 

de 1960 e 1970, se dedicou aos movimentos de igualdade da mulher; e a terceira, 

na década de 1990 até os dias atuais, deu prosseguimento à segunda onda.  

Foi a partir de 1917, com a agitação grevista, que o movimento feminino se 

fortaleceu. O reconhecimento do sufrágio se deu em 1934, no governo do então 

presidente Getúlio Vargas.  Contudo, o apogeu da luta feminina ocorreu, somente na 

década de 1960.   

 Nesse percurso da história brasileira, as mulheres lutavam pelo reconhecimento 

de suas ideias e de sua liberdade e, principalmente, da valorização humana. Imbuído dos 

acontecimentos históricos, a ficção de Jorge Amado deu voz e visibilidade às mulheres 

brasileiras como personagens violadoras dos códigos que lhes foram impostos pela 

sociedade. As personagens femininas do autor traçavam seu próprio destino, deixando, 

assim, de serem manipuladas pelo homem, ao contrário daquelas 

existentes,anteriormente, em nossa literatura.  

Mar morto tematiza o mar e a vida marítima. Narra a história de pescadores que 

se entregam às águas verdes,  enquanto suas esposas os esperam em casa. Demonstra 

também a condição social do povo no cais, analisa prioritariamente a divisão nítida de 

classes sociais, revelando assim um ambiente conflituoso e onírico entre o cais e a 

cidade alta baiana, onde simultaneamente se desenrola a história amorosa de Guma e 

Lívia. Para Roger Bastide, este romance é um belo musical que se transforma em ato 

sincrético político-religioso, conclamando uma sociedade melhor, mais justa e mais 

humana. 

 Jorge Amado também reconhece nesse romance valor das personagens 

femininas, como o fez Jorge Lima, no poema Essa Nega Fulô (1928). Lívia, em sua 

preocupação de revelar a realidade, propõe a redescoberta e a revalorização da  

identidade brasileira.    

Jorge Lima registra no poema o percurso de vida das mulheres colonizadas. 

Percebem-se traços de ambivalência e aculturamento nas suas ações. A representação da 

mulher não pode ser lida sem a opressão do colonizador, pois uma identidade está 

sempre impregnada por outra. Revela a mulher subversiva, pois resgata no imaginário 

http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
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coletivo a liberdade feminina, vencendo os feitores da opressão, quer seja através da 

sedução ou não. 

A esposa de Guma representa essa mulher, aqui o amor transcende todos os 

limites, realidade e mito formam planos diferentes. O primeiro mostra a vida difícil do 

cais. O segundo revela a submissão ao destino representado por Iemanjá, a deusa do 

mar, dona da vida dos homens que entendem a morte como a vitória sobre o sofrimento. 

Os marinheiros, geralmente, morrem no mar e por isso ganharão, como recompensa, as 

terras de Aiacolá. Às viúvas restam duas opções: o trabalho nas fábricas ou a 

prostituição. 
 
 

 Lívia, pelo contrário, mudará esse destino, moça órfã, criada nos padrões da 

classe média pelos seus tios comerciantes, na cidade alta, representando, desse modo, o 

ethos feminino pequeno-burgês. Ao conhecer Guma na festa de Iemanjá, se enamora. 

Opondo-se à vontade dos tios foge com o amado e vai morar no cais. Mulher corajosa e 

guerreira, admirada por sua beleza ímpar, magra, delicada, cabelos finos, por fim, a 

mais bela e desejada do lugar.  

Casou-se com Guma, foi morar no cais, aguardava diariamente, sempre aflita e 

angustiada o retorno do marinheiro, vez que ainda não compreendia o destino fatal dos 

homens do mar. No cais, os discursos que a rodeavam eram impregnados com mitologia 

afro-brasileira. Assim, aos poucos, os compreende e os absorve como resultado, sua 

postura inicial, no desenvolvimento da narrativa, se desdobra em outra.  

O narrador evidencia a luta ideológica do casal protagonista, através da 

diferença social de Lívia com o meio em que passa a viver, depois do casamento. Tem-

se, portanto,  a dicotomia: terra X mar, cidade alta X cidade baixa. 

Vencidas as diferenças, superadas as dificuldades conjugais, nasce o primeiro 

filho do casal.  Enfim, numa viagem noturna Guma morre heroicamente, seu corpo 

nunca fora encontrado, desaparece no mar, fundiu-se ao mar. Realiza-se o ritual de 

passagem.  Transformou-se num mito. E, como mito, é o salvador, no imaginário do 

povo do cais. O próprio mar. Em virtude disso, Lívia segue no saveiro, se o mar é 

Guma, o mar é liberdade: “No mar encontrará Guma para as noites de amor” (AMADO, 

1994, p.221).  



 

 

Por seu turno, Chevalier e Gheerbrant explicam que a morte representa “aquilo 

que desaparece na evolução irreversível das coisas”. Introdutora a mundos 

desconhecidos: infernos ou paraísos. Como rito de passagem, significa o recomeço, a 

força regeneradora, por isso ligado à terra, pois “liberta das forças negativas e 

regressivas, desmaterializa e liberta as forças de ascensão do espírito”, uma vez que 

“abre o acesso ao reino do espírito, à vida verdadeira [...] nos lembra que é preciso ir 

ainda mais longe e que ela é a própria condição para o progresso da vida”  

(CHEVALIER; GHEEBRANT, 2005, p. 622-623). 

A morte “especial” de Guma liberta os marinheiros da vida triste do cais 

conduzindo-os ao espaço utópico, às terras de Aiocá. Para onde iriam todos os heróis. 

Terra onde reinava Iemanjá.  Só a morte os libertará da vida de miséria e de sofrimento. 

Apesar de o espaço marítimo ser destinado aos homens, mundo proibido para as 

mulheres, por seus perigos, ao final da narrativa, Lívia, luta por sua liberdade, por seu 

direito de escolha, deseja permanecer com seu amado transmudado em mar, rompe com 

o destino das viúvas do cais, e, sob o signo da aninus, se transforma na condutora do 

Paquete voador, veleiro de seu marido, assumindo, assim, o papel de procriadora, 

cuidadora do lar e, também, o de mantenedora.  

Além disso, a obra reitera uma concepção idealizada da mulher, típica do 

romantismo, um bom exemplo é a castidade de Lívia quando ressaltada nos 

pensamentos de Guma: 

 

Nem uma estrela no céu, essa noite não é para o amor. Tanto assim 

que não cantam no cais, só o vento assobia. No entanto eles querem se 

amar nessa noite que bem pode ser a última. Tudo é rápido e incerto 

na vida do mar. Até o amor tem pressa. As vagas banham os corpos e 

o saveiro. Pouco adiantaram em todo esse tempo. (...)Só Lívia infunde 

coragem, só o desejo de tê-la, de viver para ela consegue que ele 

continue. Nunca teve medo dum temporal. Hoje é a primeira vez. 

Medo de morrer sem a ter possuído. (AMADO, 1994, p. 119) 
 

 

A estrutura dramática da cena, a forma de deixar subentendida a conjunção 

carnal, a linguagem metafórica, levam à nítida aproximação da abordagem romântica do 

amor, próximo à tragédia. 



 

 

Nesse sentido, Roger Bastide (1972) acrescenta que a história amor de Lívia e 

Guma compara-se às velhas lendas da Bretanha, assim como Tristão e Isolda.  Ele 

morre no mar, cumprindo seu destino, e ela prossegue em sua luta. A transcendência do 

amor de Lívia por Guma, outra característica romântica, comprova-se pela profunda 

identificação dos amantes, representada pelo fato dela assumir o papel do amado após 

sua morte. Esta atitude leva também à mitificação da heroína, que passa a ser retratada 

como uma espécie de Iemanjá. Trata-se de uma adaptação da mulher ao meio em que 

vive e, como Iemanjá, rainha do mar se coloca em contato com Guma, em seu líquido 

leito de morte: 

 

Aves marinhas volteiam em torno ao saveiro, passam perto da cabeça 

de Lívia. Ela vai ereta e pensa que na outra viagem trará seu filho, o 

destino dele é o mar. A voz de Maria Clara fica suspensa de súbito. 

Porque, na madrugada que rompe um preto canta dominando o mar 

misterioso:  

“Salve estrela matutina.”  

Estrela matutina. No cais o velho Francisco balança a cabeça. Uma 

vez, quando fez o que nenhum mestre de saveiro faria ele viu lemanjá, 

a dona do mar. E não é ela quem vai agora de pé no ‘Paquete 

Voador’? Não é ela? É ela, sim. É Iemanjá quem vai ali. E o velho 

Francisco grita para os outros no cais:  

- Vejam! Vejam! É Janaína. 

Olharam e viram. Dona Dulce olhou também da janela da escola. Viu 

uma mulher forte que lutava. A luta era seu milagre. Começava a se 

realizar. No cais os marítimos viam Iemanjá, a dos cinco nomes. 

(idem, p. 222-223) 
 

 

Enfim, o milagre tão esperado por D. Dulce, professora do povoado praiano, 

aconteceu, “viu uma mulher forte que lutava”. O destino que se mudaria, revelando uma 

nova consciência. A luta era o maior milagre. 

Em Capitães da areia, Dora, também, é uma personagem que romperá com 

tradições paternalistas da época, sem perder o viés do romantismo. Órfã adolescente, 

pois perdeu os pais na epidemia de “bexiga”, desce da favela para a cidade em 

companhia do seu irmão Fuinha. Neta de italiano com mulata era bonita, tinha cabelos 

loiros, e os “seios já haviam começado a surgir sob o vestido” (AMADO, 1983, p. 159).  

Os meninos do bando, Professor e João Grande, a encontram numa praça, e 



 

 

conduziram-na ao trapiche. Sua chegada causou-lhes um grande desconforto, uma vez 

que despertava a libido dos meninos que a viam como mulher. Entretanto, essa primeira 

impressão logo se desfez. Com a convivência, ela passou a simbolizar, no imaginário 

dos meninos, a figura materna e a fraterna, é o elo familiar, o aconchego e a proteção. 

Integrou-se ao bando como a única fêmea. “Há qualquer coisa de novo no trapiche: 

eles encontraram mãe, carinho e cuidados de mãe” (AMADO, 1983, p. 157), o 

narrador, assim, descreve os sentimentos do bando em relação à Dora, despertando os 

afetos reprimidos pela violência urbana. 

Integrada harmoniosamente aos capitães da areia, Dora se transmuta. Com 

suas novas vestimentas aprende golpes de capoeira, participa dos pequenos furtos, 

assinalando assim sua inclusão no grupo. “Mais valente porque é apenas uma menina, 

apenas está começando a viver” (AMADO, 1983, p.175). Sem, contudo, perder sua 

feminilidade.  

Há nesse ato o reconhecimento contraditório do papel da mulher na sociedade. 

Aqui a personagem feminina além de representar aconchego familiar é também símbolo 

de luta no decurso da afirmação, descobertas e sentimentos, de um novo mundo que será 

desvendado, onde o poder patriarcal será questionado.  Reforça o fim da subordinação 

feminina ao masculino. É a constituição de um novo ser fisicamente oposto ao homem, 

mas que não anula sua supremacia, ao contrário, une-se a ele. Essa heroína não aceita o 

papel de mantedora do lar, transgride-o, passa a ser a companheira e colaboradora do 

sexo masculino. 

Para Pedro Bala, Dora simboliza a descoberta do amor verdadeiro, de noiva, de 

esposa, o seu crescimento intelectual e emocional. Essa relação amorosa serviu para 

entendimento da afetividade e cumplicidade com o outro.  Bem diferente dos atos 

sexuais coléricos aos que estava acostumado: 

 

Enquanto andava para o 14, Pedro Bala pensava em Dora. No cabelo 

loiro que caía no pescoço, nos olhares dela. Era bonita, era igual a 

uma noiva. Noiva... Nem podia pensar nisso... Não queria que os 

outros do grupo se sentissem com direito de pensar em safadezas com 

ela. E se ele dissesse a Dora que ela era como uma noiva para ele, 

outro poderia se julgar no direito de também dizer. E então não 



 

 

haveria mais lei nem direito entre os Capitães da Areia. Pedro Bala se 

recorda de que é o chefe... (AMADO, 1983, p. 164) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, o casal se separa, em consequência de uma briga com o bando rival, 

Pedro Bala é preso e vai para o reformatório, Dora para o orfanato. Algum tempo 

depois, os dois são resgatados pela turma dos capitães da areia. Nesse ínterim, Dora 

adoece acometida, inexplicavelmente, por uma forte febre. No episódio descrito abaixo, 

ela revela a Pedro Bala que não é mais uma menina e eles se adentram a iniciação 

sexual:  

 

Pedro deita ao seu lado. João Grande se afasta, chega para perto do 

Professor. Mas não conversam, ficam entregues à sua tristeza. No 

entanto, é uma noite de paz que envolve o trapiche. E a paz da noite 

está também nos olhos doentes de Dora. 

– Mais perto... 

Ele se chega mais, os corpos estão juntos. Ela toma a mão dele, leva 

ao seu peito. 

Arde de febre. A mão de Pedro está sobre seu seio de menina. Ela faz 

com que ele a acaricie, diz: 

– Tu sabe que já sou moça? 

A mão dele pousada nos seus seios, os corpos juntos. Uma grande paz 

nos olhos dela: 

– Foi no orfanato... Agora posso ser tua mulher. 

Ele a olha espantado: 

– Não, que tu tá doente... 

– Antes de eu morrer. Vem... 

– Tu não vai morrer. 

– Se tu vier, não. 

Se abraçam. O desejo é abrupto e terrível. Pedro não a quer magoar, 

mas ela não mostra sinais de dor. Uma grande paz em todo seu ser. 

– Tu é minha agora - fala ele com voz agitada. 

Ela parecia não sentir a dor da posse. Seu rosto acendido pela febre se 

enche de alegria. Agora a paz é só da noite, com Dora está a alegria. 

Os corpos se desunem. 

Dora murmura: 

– É bom... Sou tua mulher. 

Ele a beija. A paz voltou ao rosto dela. Fita Pedro Bala com amor. 

– Agora vou dormir – diz.  

Deita ao lado dela, segura sua mão ardente. Esposa. 

A paz da noite envolve os esposos. O amor é sempre doce e bom, 

mesmo quando a morte está próxima. Os corpos não se balançam mais 

no ritmo do amor. Mas nos corações dos dois meninos não há mais 



 

 

nenhum medo. Somente paz, a paz da noite da Bahia. (AMADO, 

1983, p. 189-190) 

 
 

Agora mulher, assume o papel de doação para seu homem e tem seu ciclo 

completo, podendo morrer para se tornar estrela, uma honra guardada apenas para 

homens. Transformada em ser celeste acompanha Pedro Bala. É por causa desse amor 

que nascerá, em Pedro, a consciência social.  

Assim, da mesma maneira que aconteceu com Lívia, o amor supera todos os 

obstáculos, não reconhece limites nem na morte, faz o resgate romântico do casal, 

constituindo o valor mais alto na vida das personagens. Lívia se liberta quebrando as 

regras imposta às viúvas dos marinheiros, encontra seu próprio destino, vista como uma 

deusa. Dora é a própria transcendência, o ser supremo, por certo, a morte transcende a 

“condição humana pelo fato de penetrar numa zona sagrada, pela consagração do rito..., 

exprimi-se por uma ‘passagem’, uma ‘subida’, uma ‘ascensão’”. (ELIADE,1998, p.92) 

Dora e Lívia revelam-se como personagens híbridas, fogem aos estereótipos do 

início do século XX: não são submissas, rejeitam o poder patriarcal. São mulheres 

eróticas e trabalhadoras, no entanto não se reduzem somente pela força de trabalho, 

tampouco como objeto desejado, buscam a realização pessoal e a superação do 

machismo. Histórias de liberdade das personagens femininas que o autor apresenta 

como símbolo do povo brasileiro. 

Tais narrativas são ao mesmo tempo denúncia e anúncio. Denúncia da realidade 

social e anúncio de novos tempos. Para tanto, cria vários ambientes em que os processos 

de hibridismos estão inseridos, fazendo uso de personagens que vivem nos intervalos 

fronteiriços da cultura, transitando por vários “lugares”, tentando se adaptarem às novas 

condições de vida.  

Neste cenário, o então jovem baiano, na contramão da tendência dominante da 

literatura, pouco dado a mergulhar na introspecção psicológica, dizeres de MACHADO 

(2006),consegue construir um universo literário mesclado, híbrido, que nos estimula a 

uma leitura profunda das identidades contemporâneas, sem, contudo, deixar de 

visualizar a crítica ao etnocentrismo cultural do colonizador. Lívia e Dora não 

representam só a resistência cultural multiplicadora da angústia existencial, mas 



 

 

valorizam, sobretudo, os encontros e a criatividade cultural pertencentes ao homem e à 

literatura brasileira.  
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