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RESUMO: Nesta Pesquisa foram abordadas duas obras literárias, Mad Maria, 
de Márcio Souza, e Dois Irmãos, de Milton Hatoum. A análise primeira das 
obras busca, sobretudo, verificar como literariamente são selecionados os 
referenciais para identificar a Amazônia brasileira, dado o diferencial ideológico 
que pode fundamentar a construção do espaço para cada um dos amazônidas, 
ressaltando modos de ver da região no final do século XX. Essas duas 
importantes obras da literatura nacional, consideradas nucleares no ideário 
canônico bibliográfico brasileiro (e amazônico e amazonense), cujo respeito da 
crítica as colocou em destaque no cenário mundial, possuem um caráter de 
representatividade suficiente para que possamos, por elas, mapear a 
significação atualizada desta entidade regional de importância crucial para a 
Humanidade, tantas vezes disputada como espaço mítico, ambiente fornecedor 
de grande fatia do oxigênio mundial, lugar que abriga o maior número de 
espécies de fauna do Planeta, além de ser uma paisagem ao interesse 
explorador de todos os países colonialistas, a resguardar a maior reserva de 
água potável do Mundo. Partimos do princípio de que tais literatos e tais obras 
constituem base suficiente para que, dando-se relevo às suas proximidades e 
diferenças, possamos esclarecer em qual perspectiva resta considerada a 
Amazônia no âmbito próprio da sua vivência primeva. O texto se funda, 
conceitualmente, em aspectos político-culturais de Terry Eagleton (2013), 
Alfredo Bosi (2010) e Georgy Lukács (1965). Após exaurirmos diversas fases 
analíticas do entorno amazônico nos autores (considerando a “coisa mesma” 
platônica e o dizer como “dito”, consoante prega Ducrot, 1996, como analista 
do discurso), verificou-se que a Amazônia é apresentada de modo político e 
cultural, por Márcio Souza, como espaço de natureza a ser violada, enquanto 
para Milton Hatoum a Amazônia é apresentada por meio de memórias de 
ocupação coletiva, memórias que se resgatam através das personagens pelas 
suas experiências recuperadas. 

Expressões-chave: Amazônia brasileira; Literatura; Discurso; Cultura; Filologia 

Política. 
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ABSTRACT: In this research two literary works, Mad Maria, by Márcio Souza, 

and Dois Irmãos by Milton Hatoum were discussed. The first analysis of the 

works seeks mainly to verify how literarily the referentials are selected to 

identify the Brazilian Amazon, given the ideological differential that can support 

the construction of space for each of the Amazonidans, highlighting ways of 

seeing the region at the end of the 20th century. These two important works of 

national literature, considered to be core in Brazilian canonical bibliographical 

ideas (and Amazonic and Amazonian), which the critics placed them highlighted 

on the world stage, have a sufficient representative character that we can map 

the updated meaning from this regional entity of crucial importance for the 

Humanity so often played as a mythical space, an environment that provides a 

large share of the world’s oxygen, a place that houses the largest number of 

fauna species on the planet, as well as being a landscape to the exploring 

interest of all the colonial countries, to protect the world’s largest reservoir of 

drinking water. We assume that such literati and such works constitute a 

sufficient base so that, given their proximity and differences, we can clarify in 

what perspective the Amazonials considered within the scope of their primeval 

experience. The text conceptually is based on political-cultural aspects of Terry 

Eagleton (2013), Alfredo Bosi (2010) and Georg Lukács (1965). After 

exhausting several analytical phases of the Amazonian environment in the 

authors (considering the Platonic “same thing” and the saying as “said”, 

according to Ducrot, 1996, as a discourse analyst), verified if the Amazon is 

presented in a political and cultural way by Márcio Souza, as a nature area to 

be violated, while for Milton Hatoumthe Amazonia is presented through 

memories of collective occupation, which is rescued through the characters 

through their recovered memorialistical experiences. 

Key words: Brazilian Amazon; Literature; Speech; Culture; Political Philology. 
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INTRODUÇÃO 

 

Falar sobre a Amazônia foi algo que sempre me interessou. Lemos e 

ouvimos as mais diferentes notícias e informações sobre essa intrigante região 

do Mundo, seja em relação à sua riqueza natural, seu território ou rios 

caudalosos. 

Observando as dimensões da Amazônia, com área de aproximadamente 

sete milhões de quilômetros quadrados, podemos questionar se é possível falar 

de uma Amazônia, ou se seria mais adequado falar de várias “Amazônias”, a 

partir das mais diferentes perspectivas. 

Tendo a possibilidade de múltiplas abordagens sobre a região apropriei-

me da condição de amazônida que sou, assim como o são os autores 

analisados, e, estando na Amazônia, não poderia deixar de aproveitar a 

oportunidade para buscar o viés analítico de literatos da região Amazônica, a 

partir de vozes locais. 

Durante a trajetória de desenvolvimento da Pesquisa de Mestrado 

busquei aprimorar o conhecimento da forma como pode ser realizada essa 

abordagem e, assim, surge o elemento principal, objeto da presente pesquisa. 

Narrar é apresentar um determinado ponto de vista sobre um momento, 

contar trechos de uma história ou de uma situação. Desta forma, apresento 

uma narrativa amazônica da análise dos autores a partir dessa minha 

realidade. 

Muitas vezes, ouve-se uma versão de diversas histórias ou narrativas 

sobre os mais variados temas, contadas geralmente muito tempo depois e por 

quem não viu nem vivenciou aquela experiência, o que pode causar um certo 

distanciamento ou mesmo alguma distorção dos fatos da História, tal como ela 

realmente “teria” ocorrido, além de causar outras consequências. Assim, 

estando na Amazônia, achei oportuna a ocasião de apresentar a Amazônia ao 

conjunto de leitores a partir da análise de dois literatos que usam a nossa 

região como pano de fundo para narrar as suas histórias. A centralidade das 

narrativas amazônicas presta-se assim a demonstrar o funcionamento da 
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estatura político-cultural do local, a sua constituição, a sua institucionalização, o 

seu resultado como uma cultura íntegra totalizada. 

No entanto, falar sobre a Amazônia na atualidade supera a visão inicial 

de narradores de viagens ou afins, que resumiam a sua descrição ao falar 

sobre a Amazônia apenas em aspectos pitorescos ou diferentes, exóticos, 

apresentando a região como um lugar diferente das demais realidades menos 

complexas, como sendo um mundo à parte. 

Ao narrarem, o foco dos nossos autores também devem ter no homem, 

na pessoa vista coletivamente, o seu centro. Ambos têm por personagens 

moradores local, que vivem na região e dela retiram o seu sustento. 

Confirmando esse foco no homem, Bloch, por exemplo, afirma: 

 
Há muito tempo, com efeito, nossos grandes precursores, 
Michelet, Fustel de Coulanges, nos ensinaram a reconhecer: o 
objeto da história é, por natureza, o homem. Digamos melhor: 
os homens. Mais que o singular, favorável à abstração, o 
plural, que é o modo gramatical da relatividade, convém a uma 
ciência da diversidade. Por trás dos grandes vestígios 
sensíveis da paisagem, [os artefatos ou as máquinas,] por trás 
dos escritos aparentemente mais insípidos e as instituições 
aparentemente mais desligadas daqueles que as criaram, são 
os homens que a história quer capturar. Quem não conseguir 
isso será apenas, no máximo, um serviçal da erudição. Já o 
bom historiador se parece com o ogro da lenda. Onde fareja 
carne humana, sabe que ali está a sua caça. (BLOCH, 2002, 
49.) 

 

Assim, observa-se a importância de destacar o homem como elemento, 

mas também como ator principal desse cenário, interessante para ser 

analisado, mas central no cenário de cada um dos autores. 

Márcio Souza, em Mad Maria, priorizou a região que viria a ser Porto 

Velho, capital de Rondônia, durante o período da construção da Estrada de 

Ferro Madeira Mamoré (EFMM), que esteve na origem da cidade e permanece 

hoje como o seu referencial maior. 

Milton Hatoum narra a partir de Manaus, da história de vida de uma 

família de imigrantes libaneses que residem na cidade. Assim, a vida e o 

desenvolvimento da família e da cidade se entrelaçam durante a narrativa, 

apresentando a Amazônia como lugar de cultura e de vivências dos seus 
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habitantes, superando a narrativa do local com a típica visão do diferente, do 

exótico. 

Várias abordagens são aqui apresentadas para análise. A questão 

Amazônia/Amazônias, os personagens com as suas peculiaridades; o local e a 

sua representação que flui a partir dos textos literários. 

Sobre essas abordagens, Bueno (2002) afirma: 

As diferentes visões sobre a Amazônia não dizem respeito 
apenas aos múltiplos agentes, mas também à distintas escalas. 
Existem dois principais níveis de construção da apresentação 
sobre a Amazônia: o exógeno, estruturado pelo discurso 
enunciado externamente, e o endógeno, elaborado pelos 
protagonistas que vivem na região. Este segmento interno 
pode ser subdividido em intra-regional, representado pelos 
discursos dos intelectuais e da mídia regional, e o local, 
constituída pela visão da população tradicional. (BUENO, 2002, 
p. 2) 
 

O Texto desta Dissertação parte das obras Mad Maria, de Márcio Souza, 

e de Dois Irmãos, de Milton Hatoum, e apresenta um uso, elaborado por estes 

autores contemporâneos da Literatura, para referenciar, como amazônidas, a 

sua perspectiva da Amazônia brasileira. Tanto Márcio quanto Milton são 

manauaras e as suas obras possuem vieses importantes sobre a temática. A 

Amazônia é interesse de toda a Humanidade em razão das possibilidades que 

ela representa. Contudo, é interesse sobretudo para os viventes do lugar. 

Durante muito tempo, a região foi apenas explorada por forâneos, vista como 

lugar a ser conquistado. Essa é a visão dos conquistadores, a visão “do outro”. 

Baseando-se em aspectos político-culturais, este Texto demonstra que a 

Amazônia é vista de modo algo diverso pelas pessoas, especialmente pelas 

coletividades, que a habitam, e as comunidades diversas possuem as suas 

perspectivas locais. 

Na primeira Seção, fizemos uma explanação sobre a Amazônia, ou 

melhor, sobre “As Amazônias”, considerando a sua importância, desde a sua 

origem, apresentando alguns fatos de como se deram os primeiros momentos 

em que os europeus tiveram contato com a região. Inicialmente, estes 

possuíam apenas interesse de extrair riquezas e depois vinha, distante, o 

objetivo de se fixar, em geral para manter o objeto da exploração. 

A Amazônia não se restringe ao território brasileiro, abrangendo diversos 

países da América do Sul. No entanto, a nossa análise se restringe ao Brasil, 
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considerando a eleição de obras escritas por autores brasileiros, até porque 

sempre foi a Amazônia brasileira o enfoque mais fino de cada um deles. 

Sabemos, porém, que existem divergências do ponto de vista do estrangeiro, 

de viajantes, principalmente. Além de apresentarmos um panorama geral da 

Amazônia, uma generalização em relação à literatura local precisou ser 

realizada com o objetivo de situar histórica e discursivamente as obras 

enfocadas. 

Na Seção segunda, apresenta-se aos leitores o conjunto das obras dos 

escritores analisados, inicialmente de modo breve, sobre as obras de Márcio 

Souza, e traços sobre como ela tem-se desenvolvido, e em seguida o mesmo 

foi feito sobre as produções literárias de Milton Hatoum. 

Em seguida, a Seção faz uma abordagem sobre a obra Dois Irmãos, de 

maneira sinóptica, trazendo a cotejo algumas questões a fim de que possamos 

nos munir de conhecimentos para a posterior análise sobre a Amazônia, a 

partir da perspectiva do autor. 

Fizemos ainda a apresentação da obra Mad Maria, que ficou exposta em 

seus principais pontos, buscando-se também com isso preparar o leitor para 

conhecer qual a visão do autor sob a mesma perspectiva. 

A terceira Seção aborda a trajetória literária de Márcio Souza e de 

Milton Hatoum, tentando trazer à luz quais são as características gerais nas 

obras dos dois autores, para melhor nos aproximarmos das posturas 

culturalistas com relação ao que pensam sobre a Amazônia de fim de século. 

A Seção se detém ao exibir quais são as diferenças e proximidades 

entre Dois Irmãos e Mad Maria, discorrendo sobre a centralidade das questões 

amazônicas nas obras de autores locais. 

Por fim, a quarta Seção é a parte mais importante, que trata das 

análises feitas a partir dos autores e das suas obras. Por meio dela, subsidiada 

pelos capítulos anteriores, demonstramos como a Amazônia afinal é 

apresentada na perspectiva dos nossos autores nos mais variados aspectos, 

ressaltando uma postura culturalista empunhada pela perspectivação política e 

filosófica relativamente ao espaço amazônico em geral. 

Realizamos uma análise comparada e ainda unificadora, com o objetivo 

de que pelas duas obras traçam-se similaridades e diferenças sobre as 
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representações que os autores fazem sobre a Amazônia. Daí, nascem as 

possibilidades de análise de mundo referenciando “a coisa mesma”. 
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SEÇÃO I- AS AMAZÔNIAS 

E a noite desce pavorosa… o assomo 
Dos haustos da procela –rudes naus, 

Agrupa as nuvens em desordem, como 
– A miniatura trágica do caos! 

 

(Euclides da Cunha, Os Sertões, 1895, p. 2.) 
 

Esta Seção tem como objetivo tratar da Amazônia em ampla perspectiva, 

porém apenas para os interesses que se revelarão na continuação do nosso 

texto. Amazônia é uma das temáticas pelas quais pessoas e instituições pelo 

mundo têm muito interesse, sobretudo pelo viés dos interesses econômicos e 

ambientais, à sobrevivência. Na Amazônia, como se sabe, concentram-se 

possibilidades crescentes, em termos de possibilidades de exploração, de 

riquezas naturais e minerais. Desde quando a Europa, nos séculos XV e XVI, 

pelos seus interesses de sociedades imperialistas, começou a se lançar na 

busca por novos mercados, descobriu na Amazônia um tesouro inestimável. 

Relembremos, no entanto, que antes mesmo da chegada destes europeus ao 

território amazônico, o local já era povoado e organizado socialmente. 

Tratando-se de limites geográficos internacionais, a Amazônia é dividida 

entre vários países da América do Sul e nacionalmente subdividida entre 

diversos estados brasileiros. Esses limites sociopolíticos servem, entre tantos 

outros motivos, para organizar e gerir esse imenso território. Será localizado 

geograficamente o centro de interesse deste Texto na Amazônia brasileira, 

enfoque da nossa análise. Esta Seção também tem por objetivo delinear uma 

história literária da Amazônia, demonstrando como os escritores têm 

apresentado a Amazônia por meio dos seus textos ao longo dos tempos. 

1.1 A Amazônia Legal 
 

A Amazônia desde sempre foi palco de curiosidades de pessoas 

oriundas das mais diversas partes do mundo. Falava-se da região como quem 

fala de espaço de folclore (naturalismo) mais do que de cultura (humanismos). 

São expressões recorrentes “pulmão do mundo”, “inferno verde” ou “pátria das 
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águas”, entre outros, referindo-se à Amazônia de modo desigual, pela 

pseudociência, pelo mito, pela poesia. 

Canta Thiago de Melo: 

Eu venho desse reino generoso, 
onde os homens que nascem dos seus verdes 
continuam profundamente irmãos 
das coisas poderosas, permanentes, 
como as águas, os ventos e a esperança. 

 

Pelos seus olhos, outros diversos olhares se tornam atentos ao que se 

passa na Amazônia, como se ela pudesse ser um animalzinho frágil, que 

devesse receber a atenção e a proteção dos potentados do Planeta. Também 

por isso muitos aproveitam e se dão o direito de ter especial interesse em falar 

sobre ela, querendo “protegê-la” ou torná-la íntima de certo internacionalismo. 

A Amazônia então se torna o palco para onde se movem olhares e se 

torna o lugar onde se apresentam diferentes visões sobre essa realidade 

múltipla e lendária. 

O nome dado à Amazônia surge a partir de um mito grego, segundo o 

qual algumas mulheres, chamadas Amazonas, viviam em templos, na Ásia 

Menor, por recusarem submissão ao regime patriarcal. As amazonas eram 

verdadeiras guerreiras e lutavam por seus territórios e direitos, não aceitando 

se submeterem aos homens pelo casamento: ao contrário, usavam-nos para 

obter filhos e depois os descartavam. 

Segundo a lenda, a rainha das Amazonas,que era Hipólita, morta por 

Hércules, o qual, na sua nona tarefa, deveria recuperar um cinto que estava em 

poder dessa rainha. 

Essa lenda grega chega à América por meio de Francisco Orellana e 

sua expedição à América, hoje espaço pertencente tambémà Amazônia. 

(SOUZA, 2009.) 

Alguns estudiosos acreditam que as Amazonas realmente existiram e 

viviam em uma região isolada, perto da divisa atual entre Pará e Amazonas. As 

índias chamadas icamiabas, que também vivem isoladas, seriam as 

descendentes dessas guerreiras. 
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Diz a lenda que, apesar de conviverem isoladamente entre mulheres e 

recusarem o convívio e/ou o casamento, elas tinham filhos, pois uma vez ao 

ano permitiam que os homens se aproximassem, por meio de um ritual, e 

nesse período elas estavam férteis e tinham intenção de engravidar. Somente 

as crianças nascidas mulheres permaneciam com elas; os meninos eram 

entregues aos pais. (SOUZA, 2009, p. 76.) 

Outro dado importante sobre essas guerreiras trata-se de uma mutilação 

no seio direito, pois em razão de buscar a maior habilidade possível no manejo 

de arco e flecha o seio era arrancando, para que não atrapalhasse nesse 

desempenho. (SOUZA, 2009.) 

O livro Macunaíma, de Mário de Andrade, retoma o mito das icamiabas, 

quando o protagonista da rapsódia busca recuperar um diamante concedido a 

ele por uma guerreira, o diamante se perde, e na saga ele percorre vários 

lugares e enfrenta os mais diferentes obstáculos na tentativa de recuperar o 

objeto. Icamiaba significa “a que não tem seio”. 

O nome Amazônia também passou a ser uma referência à imensa bacia 

hidrográfica com caudalosas extensões de água e florestas. 

A tentativa de explicação sobre a origem dos povos amazônicos é 

recheada de hipóteses, como, por exemplo, dar conta de que os índios eram 

descendentes de Noé, e “receberam de herança o Novo Mundo”. (SOUZA, 

2009, p. 29.) 

Outra teoria ou especulação filosófica que tenta explicar a origem dos 

povos amazônicos afirma que: 

Em 1607, o fidalgo Gregório Garcia, também espanhol, 
escreveu alentado estudo mostrando as afinidades morais, 
intelectuais e linguísticas entre os judeus e os índios. Para 
Garcia, os índios eram descendentes das dez tribos perdidas, 
quando os assírios atacaram Israel em 721 a.C. Para outros a 
Amazônia teria sido alcançada pela expedição chinesa 
comandada pelo monge budista Hoei-Shin, em 499 d.C., daí o 
aspecto físico oriental apresentado pelos índios. (SOUZA, 
2009, p. 29.) 

No entanto, acredita-se que, mesmo com a proximidade de 

características orientais, os índios possuem uma diversidade física bem 
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acentuada, o que resulta em características distintas nos mais diferentes 

grupos.  

Oficialmente, a história registra a chegada de Bartolomeu Dias e Vasco 

da Gama como os primeiros a aportarem na América, no entanto, os chineses 

têm registros de chegada anterior a esses momentos históricos oficiais. 

Algumas histórias afirmam que os navegantes do Oriente, como fenícios 

e hebreus teriam mantido comércio com a região muito antes da chegada dos 

europeus à América. (SOUZA, 2009.) 

A História da Amazônia é assim, cheia de interrogações, contradições e 

versões não oficiais, pois em razão de sua grandeza e mistério, muitas 

histórias foram contadas, cada um na ânsia de seus narradores em “fincar” a 

sua bandeira de colonização. 

Apesar da tentativa dos mais diversos povos em demarcar a Amazônia 

como descoberta e patrimônio seu, hoje se sabe que a Amazônia nunca foi um 

vazio demográfico e que essa região sempre foi habitada pelos mais diferentes 

povos, muitos com uma organização social bem definida e tecnologias 

diferenciadas. Várias são as perspectivas de relatos e visões sobre esse 

processo de ocupação da região amazônica como se ela fosse uma região 

vazia e à espera de ocupação. 

A exploração da Amazônia pelos espanhóis e demais povos europeus é 

retratada por Eduardo Galeano, que em seu livro Las venas abiertas de 

América Latina, que faz uma denúncia sobre como ocorria essa exploração 

sofrida por todo o Continente. 

O autor percorre a História da América Latina descrevendo como os 

europeus em sua chegada a essas terras se intitulavam superiores e quais as 

principais estratégias de exploração utilizadas. 

A Amazônia foi saqueada desde a exploração das riquezas minerais, em 

destaque para a prata no Eldorado de Potosi (atual Bolívia), como também o 

ouro, nas minas que ficaram conhecidas como Minas Gerais, no Brasil. Além 
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disso, os europeus ainda exploravam todos os tipos de especiarias disponíveis, 

como o cravo, canela, gengibre e noz-moscada.  

Galeano analisa a situação sofrida por toda a América e revela que essa 

questão é resultado de uma fórmula de exploração intensa e desonesta das 

riquezas naturais e da mão de obra de toda a região. 

Através da narrativa do seu texto-denúncia, o autor retrata o resultado 

da exploração sofrida nos seguintes termos: 

Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos América 
Latina, foi precoce: especializou-se em perder desde os 
remotos tempos em que os europeus do Renascimento se 
aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na 
garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina 
aprimorou suas funções. Ela já não é o reino das maravilhas 
em que a realidade superava a fábula e a imaginação era 
humilhada pelos troféus da conquista, as jazidas de ouro e as 
montanhas de prata. Mas a região continua trabalhando como 
serviçal, continua existindo para satisfazer as necessidades 
alheias, como fonte e reserva de petróleo e ferro, de cobre e 
carne, frutas e café, matérias-primas e alimentos, destinados 
aos países ricos que, consumindo-os, ganham muito mais do 

que ganha a América Latina ao produzi-los. (GALEANO, 
1971, p. 13.) 

O autor retrata então que desde o início da exploração dessa região que 

a Amazônia tem sofrido com uma realidade adversa, sendo saqueada por 

diferentes exploradores e como resultante desse processo sua iminente 

decadência. 

Diversos autores retratam a Amazônia a partir de sua visãomostrando 

como tem sido a região tratada pelos exploradores e como tem acontecido 

esse processo.  

A autora Neide Godim na sua A Invenção da Amazônia relata como os 

europeus chegaram à Amazônia e a sua tentativa de dominação sobre o local. 

Usa o termo invenção para justificar o fato de que a Amazônia já existia no 

imaginário europeu antes da chegada dos europeus, o que serviu como 

principal referencial lendário para incentivar a exploração dos espaços naturais, 

derivando daí uma vasta forma de folclorização da vida dos moradores que 

habitavam o espaço, cuja organização em sociedades, com diferentes 
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tecnologias e com alguns conhecimentos superiores àqueles dos europeus, em 

alguns aspectos. 

Para Gondim, a Invenção da Amazônia se dá a partir dos relatos dos 

viajantes e cronistas que passaram pelo local na época. Alguns desses relatos 

tinham doses de exageros e preconceitos. 

Essas narrativas dão conta de uma Amazônia edênica e predecessora 

do paraíso na Terra. Os relatos dão ênfase a essa visão distorcida da 

Amazônia, baseada em lendas e crenças europeias, e em razão disso justifica-

se a invenção e não “a descoberta” da Amazônia. 

A reflexão da autora sobre a Invenção da Amazônia nos leva, por isso, a 

outro pensamento, que trata das visões e perspectivas de como um local pode 

ser apresentado. 

O livro Orientalismo, de Said, nos permite traçar essas considerações. 

Apesar de o livro de Said ter em seu foco a questão do Oriente Médio na visão 

dos europeus, podemos reaproveitar as reflexões aplicando-as sempre que 

possível à realidade amazônica. O livro retrata como ocorre a ideia de Oriente 

para o Ocidente, através da invenção daquele.  

Afirma o autor que a constituição da própria Europa é influenciada pelas 

colônias que ela domina, entre elas “o Oriente”, e apesar de tratada como mito 

distanciado, é impossível negar a influência direta do Oriente não só para a 

Europa, como sendo transmitidas a todas as antigas civilizações. Diz Said: 

Oriente não é apenas adjacente à Europa; é também o lugar 
das maiores, mais ricas e mais antigas colônias europeias, a 
fonte de suas civilizações e línguas, seu rival cultural e uma 
das suas imagens mais profundas e mais recorrentes do Outro. 
Além disto, o Oriente ajudou a definir a Europa (ou o Ocidente) 
com sua imagem idéia, personalidade, experiência 
contrastantes. Mas nada nesse Oriente é meramente 
imaginativo. O Oriente é uma parte integrante da civilização e 
da cultura material européia. O Orientalismo expressa e 
representa essa parte em termos culturais e mesmo 
ideológicos, num modo de discurso baseado em instituições, 
vocabulário, erudição, imagens, doutrinas, burocracias e estilos 
coloniais. (SAID, 2007, p. 47.) 
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Tanto o Oriente Médio como a Amazônia sofreram distintos processos 

de exploração e foram inventadas pelos colonizadores europeus, de acordo 

com os interesses destes. 

O Oriente e Amazônia são regiões muito importantes, dominadas pelos 

exploradores que tinham interesses especificamente de enriquecimento próprio 

e degradação do outro, ainda assim, os dois lugares inegavelmente influenciam 

com sua cultura o outro colonizador. 

No livro Expressão Amazonense, Márcio Souza nos convida a refletir 

sobre a realidade da Amazônia desde a chegada dos europeus. O autor diz 

que é preocupante o fato de a história amazonense estar sendo esquecida, 

tanto pelo povo, como pelas autoridades, que obrigatoriamente deveriam 

preservar essa cultura. 

A realidade amazonense, revela o autor, é cheia de complexidade e 

contradições, dado ainda um gigantismo avassalador, o que dificulta ao 

amazônida conhecer plenamente a sua História e mesmo impede a ele se 

reconhecer a partir desse espaço. Existem parcelas de Amazônia, não uma só 

Amazônia, sendo esta nomeação pouco menos do que um mito como espaço 

geográfico, geopolítico ou social unificado, hoje em dia. 

Por outro lado, poder-se-ia perguntar, num estilo de historiador arcaico: 

Quem são os personagens históricos da Amazônia? Como influenciaram o 

desenrolar dos fatos? Que contribuições deram para a construção da realidade 

atual? Tantas são as perguntas e todas sem resposta, lamenta esse autor. 

Márcio Souza cita vários artistas e escritores da região amazônica que 

ficaram relegados ao esquecimento, e os que desejaram continuar propagando 

sua arte tiveram que sair da região. A Amazônia tem negligenciado o fenômeno 

cultural, como se este não fizesse parte da construção da história, o fenômeno 

social da cultura precisa ser preservado, assevera o autor. 

Além da falta de oportunidades para os artistas locais, a região vem 

sendo severamente atacada de várias formas, deixa claro o autor, quando 
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denuncia que a Amazônia, desde a chegada dos europeus, vem sendo cada 

vez mais explorada. 

O autor traz uma reflexão a partir de um conflito: 

A Amazônia morre pelos pecados dos brancos. Há trezentos 
anos foi estabelecido um conflito que ameaça a integridade do 
grande vale. Um conflito que sentimos na pele e que se revela 
diariamente nas ruas de nossas cidades, nas estradas que 
abrem o caminho do desmatamento. E nesses longos anos de 
conflito, nossa expressão artística parece recusar-se a 
reconhecer o perigo. Movidos pelas necessidades econômicas 
da empresa colonial, instigados pela ideologia da 
contrarreforma, os portugueses nos ensinaram a ver naquilo 
que há de mais originário, um inimigo desprezível. 
Sistematicamente banida de nossa investigação artística, a 
cultura mais autêntica e viva da região recolheu-se para os 
arquivos etnográficos. O que era para ser esteio, viga mestra e 
estrada luminosa, tornou-se curiosidade e folclore para os 
especialistas. Poucos foram os que vislumbraram esse 
universo, a maioria preferiu a rota confortável do aniquilamento 
pela importação desenfreada de estéticas alienantes. A 
Amazônia índia é uma anátema, um purgatório onde culturas 
inteiras se esfacelam no silêncio e no esquecimento. E quando 
esta entidade heroica e sofredora deixar de existir, será 
necessário encontrar outro nome para o vale: já não teremos 
mais Amazônia. (SOUZA, 2010, p. 31.) 

Decorrente desse conflito, que se iniciou com a chegada dos europeus 

em terras amazônicas, esta vem sendo cada vez mais explorada, correndo o 

risco de vir a ser apenas história, por conta da tamanha devastação a que vem 

sendo submetida. 

Footman também ao tratar sobre a Amazônia afirma ser esta 

fundamental para a história da humanidade, o autor fala que: 

Se a Amazônia, hoje mais do que nunca, torna-se espaço-
chave para o prosseguimento da aventura no planeta Terra, e 
com ela todas as formas de biodiversidade cuja evolução 
desencadeou e, depois, acompanhou a da nossa espécie, a 
consciência do processo, no entanto, teve vários momentos de 
elaboração e crítica. […] De outro modo, o desenho do 
nacional vai adquirindo contornos espectrais, por se tratar de 
uma região internacional, no triplo sentido de abranger áreas 
pertinentes a vários Estados-nações; por, além disso, a ampla 
planície dos povos indígenas exterminados e insepultos; e por 
abrigar, desde há muito e cada vez mais, a presença de 
projetos econômicos predatórios e voltados ao exterior, em 
antessala cobiçada da globalização. (HARDMAN, 2009, p. 19.) 
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Foot Hardman não foge ao debate da atualidade e problematiza como a 

Amazônia vem sendo pensada tanto no cenário nacional, como em termos 

globais. 

Orlandi aborda a ocupação do Brasil, desde o período em que os 

portugueses, espanhóis e demais conquistadores chegam ao Brasil. Discute 

como o discurso sobre o local é importante. A famosa frase: “Terra à Vista!” é 

analisada pelos mais diferentes aspectos. 

Inicialmente, a autora destaca que se trata de uma frase previsível e 

estereotipada no contexto da conquista de territórios. Pode significar tanto um 

porto seguro, para quem chega, como uma invasão, para os que já estavam. 

Perscrute a autora: 

Podemos assim concluir que Terra à Vista –a primeira fala 
sobre o Brasil– expressa o olhar inaugural que atesta nas letras 
a nossa origem. Pedro Vaz de Caminha dará o próximo passo 
lavrando nossa certidão com sua Carta. Ao mesmo tempo, 
para os europeus essa exclamação diz o início de um processo 
de apropriação. Descoberta significa, então, conquista. 
(ORLANDI, 2008, p. 18.) 

A Amazônia é, portanto, quase sempre abordada pelo viés da 

colonização e da ocupação de fora, mostrando como o discurso e a forma de 

anunciar também são fatores relevantes para desvendar a questão amazônica. 

Freitas nos relembra que em toda a história da humanidade “o 

escravismo, a destribalização, os aldeamentos e os trabalhos forçados são 

práticas comuns da humanidade, e que deram sustentabilidade aos processos 

econômicos mundiais em curso no continente europeu.” (FREITAS, 2003, p. 

180) 

A ocupação de regiões nativas e de grande riqueza ecológica, não teve 

início com a exploração da Amazônia, antes disso, a mata inglesa, por 

exemplo, foi alvo de exploração do capitalismo. Este tem como objetivo apenas 

preservar os modelos de desenvolvimento, não importando a que custo ele se 

mantenha. O autor revela:  

A expulsão de nativos de suas terras, a acelerada degradação 
ambiental, a concentração e a apropriação fundiária de 
grandes terras produtivas, os problemas decorrentes das 
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constantes migrações, a destruição de memórias histórica dos 
lugares, das vilas e cidades pioneiras, e a desumanização dos 
espaços e dos projetos de ocupação territorial são 
características perversas das políticas de desenvolvimento 
nessas regiões periféricas.  (FREITAS, 2003, p. 172.) 

Esses são alguns dos principais problemas enfrentados tanto pela 

natureza amazônica como pelos moradores dela, é essa visão acelerada de 

degradação, que acaba por prejudicar a região em se auto afirmar enquanto 

lugar que é, com todas as suas características. 

Os relatos sobre a Amazônia deixados pelos viajantes espanhóis, como 

Francisco Orellana, Pedro de Úrsua, Francisco Pizarro, Pedro Teixeira e Pe. 

Samuel Fritzjá relatavam que as margens do Amazonas e outros rios de 

grande extensão eram densamente povoados, não se confirmando a teoria de 

vazio demográfico. O autor relata que Carvajal registrou essa densa povoação 

nos seguintes termos: 

Todo esse mundo novo (…) é habitado por bárbaros em 
províncias e nações distintas. (…) Há mais de cento e 
cinquenta delas, cada uma com línguas diferentes, tão 
imensas e muito populosas quanto qualquer outra que 
vimos em toda a nossa rota. (SOUZA, 2009, p. 45.) 

Márcio Souza relata em sua História da Amazônia (2009) que os povos 

indígenas desenvolveram um padrão cultural denominado Cultura da Selva 

Tropical. Esse padrão revela que os povos amazônicos dessa região eram 

socialmente organizados, viviam de forma harmoniosa com a natureza e 

tinham sociedades politicamente estabelecidas.  

Essa cultura inclui a organização da agricultura de tubérculos (a 

mandioca),uma explicação para a popularização dessa cultura é o fato de a 

mandioca ser gênero exclusivo da América. Os sistemas sociais da época 

eram arraigados a essa cultura. (Souza, 2009.) 

Estudos revelam que diferentemente do que se falava sobre os índios, 

relacionando-os ao primitivismo e desorganização, o que gera preconceito, 

estes eram socialmente organizados. Souza afirma: 

Os últimos avanços da arqueologia na Amazônia vêm 
corroborar a tese de que a Cultura da Selva Tropical foi capaz 
de não apenas formar sociedades perfeitamente integradas às 
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condições ambientais, como também de estabelecer 
sociedades complexas e politicamente surpreendentes. 
(SOUZA, 2009, p. 39.) 

A chegada dos europeus na América e em especial na Amazônia trouxe 

muitas mudanças, pois estes chegaram em busca de riquezas e mão de obra 

barata, essa fórmula da exploração sem limites causou um extermínio nos 

povos indígenas, que inicialmente se renderam aos exploradores, mas ao 

perceberem a real intenção dos colonizadores resistiram à exploração e ao 

trabalho forçado, com isso iniciam-se as chamadas “guerras justas”, nas quais  

a resistência do índio era uma justificativa para exterminá-lo. 

Dados oficiais dão conta de que antes da chegada dos colonizadores 

existiam aproximadamente cem milhões de índios no Continente, sendo que, 

destes, cinco milhões aproximadamente eram do Brasil. (SOUZA, 2009, p. 25.) 

A Amazônia é vista como um local promissor e cheio de riquezas, daí 

surge o mito do El Dorado, os conquistadores chegavam na Amazônia com o 

imaginário povoado de lendas a respeito dessa abundância em riquezas 

oriundas da Amazônia. Algumas lendas afirmavam que os chefes de indígenas 

eram literalmente “banhados a ouro”. 

Essa fantasia povoou o imaginário de muitos povos, chegando alguns a 

organizar expedições exclusivas para buscar ouro e riquezas escondidas nesse 

paraíso maravilhoso. Muitos foram os nomes dados a essa ilha, esse lugar 

misterioso, entre eles Gyana, El Dorado, Candire, Paititi, Mojos, Manoa, 

informa Souza (2009). 

Conta a lenda do El Dorado que existia uma cidade perdida n meio da 

selva, que era construída toda em ouro. A cidade também conhecida como 

Manoa, ficava às margens do lago “Parime”.  

Uma das versões mais conhecidas para a lenda conta que o general 

Sebastian Belalcazar, após vencer o Império Inca foi informado por um 

prisioneiro sobre a existência dessa cidade, o prisioneiro narra que 

Naquele lago de Guatavita faziam uma grande balsa de juncos, 
e a enfeitavam até deixa-la tão vistosa quanto podiam... A esta 
altura estava toda a lagoa cercada de índios e iluminada em 
toda sua circunferência, os índios e índias todos coroados de 
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outro, plumas e enfeites de nariz... Despiam o herdeiro (…) e o 
untavam com uma liga pegajosa, e cobriam tudo com ouro em 
pó, de maneira que ia todo coberto desse metal. Metiam-no 
numa balsa, na qual ia de pé, a seus pés punham um montão 
de ouro e esmeraldas para que oferecesse a seu deus. 
Acompanhavam-no na barca quatro caciques, os mais 
importantes, enfeitados de plumas, coroas, braceletes, 
adereços de nariz e orelheiras de ouro, e também nus... O 
índio dourado fazia sua oferenda lançando no meio da lagoa 
todo o ouro e as esmeraldas que levava aos pés, e logo o 
imitavam os caciques que o acompanhavam. Concluída a 
cerimônia, batiam os estandartes… E partindo a balsa para a 
terra começava a gritaria… dançando em círculos a seu modo. 
Com tal cerimônia ficava reconhecido o novo escolhido para 
senhor e príncipe. (SOUZA, 2009, 170.) 

O índio encoberto de ouro e a sua história se tornou famosa, e a partir 

dessa narrativa vários conquistadores se lançaram na busca para encontrar o 

El Dorado, mas todos sem sucesso.  

Outra grande riqueza da Amazônia pode ser observada a partir do ponto 

de vista linguístico. Na verdade, pouco se conhece sobre a diversidade 

linguística dos índios, com o agravante que em razão da extinção de muitas 

etnias, com o povo se vai a língua.  

Souza fala sobre a diversidade linguística destacando que cada língua 

possui características distintas.  Os tukano, por exemplo, tem alto poder de 

argumentação, em razão de sua língua possuir um “sofisticado sistema de 

evidências.”(SOUZA, 2009, p. 41.) 

As línguas revelam características do povo que as falam, e as famílias 

linguísticas são distribuídas na região sem um critério lógico, de acordo com a 

localidade dos povos. 

As particularidades do idioma indígena são retratadas no seguinte trecho 

delineado pelo autor: 

Cada idioma amazônico tende a apresentar características de 
acordo com o tipo de território em que é falado, seguindo os 
métodos de produção de alimentos e a cultura material. Por 
isso, quase todas as etnias que falam os idiomas das famílias 
Aruaque, Caribe e Tupi vivem na floresta, usam a agricultura , 
possuem canoas, redes, cerâmicas e são os povos de 
organização social e cultural mais complexa. Os povos do 
idioma Jê, por seu lado, pouco trabalham com agricultura, não 
possuem canoas, redes ou cerâmicas, sendo encontrados nas 
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regiões de savana. Espalhados entre etnias agrícolas, no 
interior da selva densa, vivem os pequenos grupos linguísticos 
de caçadores e coletores, como os Maku, Mura-Pirahã e os 
Guahibo. (SOUZA, 2009, p. 42.) 

Diante dessa demonstração de pluralidade de línguas, fica evidente o 

multilinguismo amazônico. Uma constante preocupação em relação à essa 

diversidade é o fato de que muitos povos estão sendo exterminados e com eles 

sua língua, o autor revela que apenas no século XX mais de 110 idiomas 

indígenas desapareceram. (SOUZA, 2009.) 

Sobre a localização geográfica da região Souza relata esta característica 

nos seguintes termos: 

Localizada ao norte da América do Sul, a Amazônia 
compreende toda a Bacia Amazônica, formada pelos seguintes 
países: Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Guiana, Venezuela, 
Suriname, Equador e França. (SOUZA, 2009, p. 22.) 

Falando-se da constituição geral da Amazônia, esta é considerada uma 

floresta tropical densa, formada por muitas árvores e um ecossistema 

complexo, que abriga diversos nichos ecológicos. Diversos estudos já 

realizados esclarecem que a biota terrestre é o semidouro do excesso do 

carbono atmosférico, sendo também a Amazônia parte desse processo. 

(SILVA, 2001.) 

A floresta é composta por árvores diversas que variam entre 40 e mais 

de 300 espécies por hectare. Mais de 60% de todas as plantas da terra 

encontram-se na Amazônia. (SILVA, 2001.) 

Os estudos geográficos dividem a Amazônia em três grandes grupos, 

sendo eles:  

1) Florestas de Igapó: ocorrem em solos que permanecem 
alagados durante cerca de seis meses, em áreas próximas aos 
rios. As árvores podem atingir até 40 metros de altura e 
raramente perdem as folhas - geralmente largas para captar a 
maior quantidade possível de luz solar. Nas águas aparecem 
as folhas da vitória-régia - que chegam a ter 4 metros de 
diâmetro. Ocorrem associadas aos rios de água branca. 
2) Florestas de Várzea: as árvores são de grande porte (até 40 
metros de altura) e apresentam características semelhantes ao 
igapó - embora a várzea apresente maior número de espécies. 
Ocorrem associadas aos rios de água preta. 
3) Florestas de Terra Firme: apresentam grande porte, 
variando entre 30 e 60 metros; o dossel é contínuo e bastante 



 

28 
 

fechado, tornando o interior da mata bastante úmido e escuro. 
Esta formação está presente nas terras altas da Amazônia e 
mescla-se com outros tipos de associações locais, como os 
campos e os cerrados amazônicos. (SILVA, 2001, p. 85.) 

Os diferentes tipos de florestas dão características peculiares à região, 

com árvores de alturas colossais, áreas úmidas e alagadas e áreas de matas 

de grandes proporções. 

A forma de alimentação da vegetação é interessante, pois é com os 

galhos, folhas, frutos que são lançados ao solo, este cria o húmus, uma 

camada de matéria orgânica que alimenta a região. (SILVA, 2001.) 

Todo esse cenário exótico favorece ao imaginário dos aventureiros e 

conquistadores ávidos por novas aventuras. Em sua composição a região 

apresenta uma floresta densa e fechada, razão pelo qual historicamente os que 

tentaram penetrar a região encontram dificuldades, muitas vezes derrotados 

pela floresta. Ela apresenta grande unidade, folhas verdes nas copas das 

árvores durante o ano inteiro, folhas grandes e largas, além da tão conhecida 

biodiversidade, que engloba variação de diferentes espécies animais e 

vegetais.  

1.2 Os limites sociopolíticos da Amazônia brasileira 

 

Em termos de território poderíamos tratar a Amazônia a partir das mais 

variadas perspectivas, pois a Amazônia não se centra em determinado país ou 

região e pode ser descrita a partir de critérios indefinidos. 

A Amazônia abrange uma área que atinge diversos países da América 

do Sul, além do Brasil, sendo eles: Colômbia, Equador, Bolívia, Guiana, Guiana 

Francesa, Peru, Suriname e Venezuela.  

Mais de metade de toda a Floresta Amazônica pertence ao território 

brasileiro, e é denominada de Amazônia Legal. Os estados brasileiros que 

fazem parte desses limites são Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima, 

Tocantins, Pará, Mato Grosso e Oeste do Maranhão. 
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 A Amazônia é um imenso território onde a diversidade e a pluralidade 

são as principais características. Visto em sua amplitude a Amazônia é um 

vasto território abarcado por vários países, assim, a análise em questão não 

tem o condão de dar conta de todo esse território. 

 Assim, estreitamos nossa visão para a Amazônia brasileira, mas, essa 

ainda é plural, pois compreende diversos estados da federação, ultrapassando 

o conceito de região, pois além de municípios da região norte, a Amazônia 

brasileira abrange ainda o estado do Mato Grosso e Oeste do Maranhão. 

 Sendo assim, a pergunta principal é: de que Amazônia estamos falando?  

Existe uma homogeneidade nesse conceito? Como se pode falar da 

Amazônia? Com que argumentos? A partir de quais perspectivas?  

 Não se pode falar em Nação Amazônica ou Estado Nação, pois o 

conceito de nação não é preenchido em todos os seus requisitos, a soberania 

de um governo Amazônico não se confirma. (Confronte dados do Dicionário 

Houaiss, 2011.) 

 Da mesma forma um país Amazônia não se caracteriza, pois o território 

que abrange toda a Amazônia já é constituído por diversos países, restando 

inócua a ideia de um país envolvendo toda a região Amazônica. (Ibidem, 2011.) 

 Outra perspectiva que não se sustenta ao falar de Amazônia é a de 

sociedade. Sendo a principal característica das sociedades a “adesão a 

vínculos de interesse estabelecidos conscientemente”, o que não ocorre. 

(Dicionário Houaiss, 2011.) 

Podemos então falar de comunidade(s) amazônica(s). Comunidade que 

pode ser definida como um “agrupamento de pessoas que vivem dentro de 

uma mesma área geográfica, unidas por interesses comuns, e que participam 

das condições gerais da vida”. (Dicionário Houaiss, 2011.) 

 Considerando todas as tentativas de agrupar a Amazônia em um 

conceito que a abranja, é certo que a diversidade a caracteriza. A região é 

marcada pela multiplicidade, diversidade e variedade. 
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 Para a presente reflexão elegemos o texto como possibilidade para 

descrição e análise da territorialidade e diversidade amazônicas.   

 Fixamos assim, a atenção em dois autores da região amazônica, 

procurando através de textos desses autores locais, saber qual o discurso 

literário se apresenta sobre a Amazônia. 

 Buscaremos saber nesses discursos sobre a Amazônia quais as 

perspectivas em que ela é apresentada através desses autores.  

 O texto terá como escopo esclarecer que discursos são apresentados 

por meio dos autores e partir de quais perspectivas Márcio Souza, em 1980 e 

Milton Hatoum nos anos 2000 apresentam a Amazônia por meio de seus 

textos. 

 Williams afirma que toda sociedade tem um conjunto de práticas que 

podem ser consideradas dominantes, e o texto poderá demonstrar como isso 

se concretiza por meio do texto. Afirma:  

Gostaria de iniciar dizendo que em qualquer sociedade e em 
qualquer período específicos há um sistema central de 
práticas, significados e valores que podemos chamar 
apropriadamente de dominante e eficaz. (WILLIAMS, 2011, p. 
53.) 

 A partir dos trechos selecionados, discutiremos diversidade e 

territorialidade amazônicas nas perspectivas dos autores. Ambos não se 

submetem a teorias que abarcam concepções que admitem óbvia colonização 

externa. Antes, seriam as comunidades amazônidas autocolonizadas. Acredita-

se, por intermédio deste conceito, poder obter uma análise de cada autor 

considerando os amazônidas como sujeitos da sua própria História, ou seja, os 

territórios dos povos das comunidades ocupantes não seriam dominados por 

sociedades estrangeiras, mas pelos próprios ajustes de exploração das 

comunidades do País – ainda que haja submissão, as suas parcelas 

dominadoras, as suas lideranças, cedem aos interesses externos (diria-se 

destes como sendo “entreguistas”, seja para a exploração de minerais ou de 

vegetais). 
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 Por meio dos textos dos autores realiza-se uma análise das perspectivas 

apresentadas pondo-se em xeque, assim, o conceito de colonização dentro das 

obras. Discute-se através dos textos como os autores contribuem para 

apresentar essa visão autocolonizadora. 

1.3 História da Amazônia brasileira 

  

A verdadeira história da Amazônia brasileira é desconhecida para a maioria 

dos brasileiros.  Márcio de Souza traz à luz importantes esclarecimentos sobre 

essa época na sua excelente História da Amazônia (2009).  

 Sobre as possibilidades de estudos dessas mudanças e discursos 

diferenciados o autor esclarece: 

A diferença marcante entre os estudos das ciências naturais e 
o das humanidades não é apenas uma questão de perguntas 
inevitáveis dos valores expressos e ativos. É também uma 
questão da natureza da mudança: que as sociedades e as 
literaturas possuem histórias humanas ativas e conflitantes, 
sempre inseparáveis de valores ativos. (WILLIAMS, 2011, p. 
21.)  

 A literatura exerce papel fundamental nessas descobertas e Souza 

então explica que no início da fixação da colonização portuguesa no Brasil, 

Portugal possuía duas colônias na América do Sul. A primeira, ‘descoberta’ por 

Pedro Álvares Cabral em 1500 e se chamava Vice Reino do Brasil. A segunda 

se chamava Grão-Pará e Rio Negro e foi ‘descoberta’ por Vicente Iañes 

Pinzon, em 1498. (SOUZA, 2009.) 

 A Capitania de Grão-Pará e Rio Negro gozava de estabilidade política e 

tinha por capital Belém. Souza revela que Portugal havia investido na região e 

esta crescera apresentando grande progresso. (SOUZA, 2009.) 

 Sobre esse período de prosperidade, o autor relata que: 

A Capitania do Grão-Pará e Rio Negro era um Estado colonial 
bastante ligado a Portugal, tanto por laços familiares quanto 
por interesses comerciais e facilidades de navegação. Uma 
viagem de Belém a Lisboa, por exemplo, naqueles tempos de 
vela, durava cerca de vinte dias, contra cerca de quase dois 
meses até São Luís e a jornada de três meses até o Rio de 
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Janeiro.  Isto fazia com que os ricos e políticos frequentassem 
mais Portugal que o Brasil. E essa íntima ligação também 
formou na Capitania do Grão-Pará e Rio Negro uma 
administração local de bom nível e um sistema educacional 
razoável, permitindo ao menos aos filhos da elite uma boa 
perspectiva de futuro. (SOUZA, 2009, p. 190.) 

 Observa-se então que a Capitania passou por intensa fase de 

desenvolvimento e progresso e crescia de forma independente do Brasil. Havia 

um crescente estado de melhoras para a região. 

A economia de Grão Pará era bem diferente da de seu vizinho Brasil, o 

autor revela que: 

No Grão Pará a economia era fundada na produção 
manufaturada, a partir das transformações do látex. Era uma 
indústria florescente. Produzia objetos de fama mundial, como 
sapatos e galochas, capas impermeáveis, molas e 
instrumentos cirúrgicos, destinados à exportação ou ao 
consumo interno. Baseava-se também na indústria naval e 
numa agricultura de pequenos proprietários. (SOUZA, 2009, p. 
208.)  

 Enquanto isso, a colônia do Vice Reino do Brasil “dependia amplamente 

da agricultura e da agroindústria, tendo, portanto, uma forte proporção de mão-

de-obra escrava”. (SOUZA, 2009,p. 195.) 

 Nesse período as tropas de ocupação portuguesa de Grão-Pará foram 

destacadas para lutar contra as tropas de Napoleão, e inevitavelmente os 

soldados da Capitania entram em contato com os ideais da Revolução 

Francesa. 

 Após esse contato, os soldados passam a apresentar outras ideias, o 

contato com o diferente gera transformação. De acordo com o autor:  

O que me parece especialmente importante nessas estruturas 
de sentimento de transformação é que elas costumam 
preceder as transformações mais reconhecíveis do 
pensamento e da crença formais que compõe a história 
habitual de consciência e que, embora correspondam muito de 
perto a verdadeira história social de homens vivendo em 
relações sociais reais e em transformação, precedem, mais 
uma vez, as alterações mais reconhecíveis nas instituições 
formais e nas relações sociais que constituem a história mais 
acessível e, de fato, mais habitual. (WILLIAMS, 2011, p. 35.) 
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 No Brasil, os ideários de Independência também já se popularizavam e o 

país então se torna independente. No ano seguinte, 1823, o Brasil resolve 

enviar “tropas mercenárias para promover a invasão e anexação de seu vizinho 

de língua Portuguesa”. (SOUZA, 2009, p. 110.) Após muitas resistências e um 

extermínio de grande parte da população, posteriormente chamada de 

amazônica, a Capitania de Grão-Pará foi subjugada e anexada ao Brasil. 

 Sob a regência do governo de D. Pedro II a Amazônia foi completamente 

‘esquecida’. Como consequência, ocorre a crescente desvalorização da 

economia que leva a região à decadência. “A anexação destruiu todos os focos 

de modernidade”, revela o autor relatando a posterior decadência advinda 

desse processo:  

De 1850, ano em que o Amazonas de insere definitivamente no 
Império do Brasil, até a proclamação da República, essa 
unidade viverá uma situação de penúria. Para instalar o 
primeiro governo do Amazonas autônomo, Tenreiro Aranha, 
(homem de confiança da administração do Pará) será obrigado 
a tomar recursos da província vizinha. (SOUZA, 2009, p. 209.) 

 Um imenso contraste entre as regiões se instala e enquanto “no sul o 

café reanimava os fazendeiros e fazia a alegria dos ingleses, na Amazônia 

assistia-se a queda da exportação de seus produtos tradicionais”. (SOUZA, 

2009, p. 210.) 

 A Amazônia ficou relegada ao estado de letargia, até que o látex 

retomasse o seu lugar como o produto de interesse do comércio internacional e 

com isso a região atinge uma época áurea de crescimento econômico.  

1.4 História Literária da Amazônia 

Diante de diversas tentativas de conquistas de riquezas na Amazônia 

houve a preocupação de se tomar nota de todas essas aventuras. Esses 

registros dão origem à Invenção da Amazônia (Gondim). 

A literatura exerce um papel primordial na consciência e na 

transformação do homem, já afirmava Williams, conforme abaixo: 

A nova sociologia da literatura –a do estruturalismo genético– 
preocupa-se com as relações mais fundamentais da 
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consciência possível, pois no centro do seu argumento, está a 
defesa de que as maiores obras literárias são precisamente 
aquelas que constroem uma visão de mundo na sua forma 
mais coerente e mais adequada, em seu plano mais elevado 
possível. (WILLIAMS, 2011, p. 33.) 

Souza destaca a importância desses relatos, as narrativas dos viajantes 

eram recheadas de perplexidade e findavam por exercer um papel de 

representação, pois a partir delas é que se impulsionou o desejo por conhecer 

e conquistar essa região. (SOUZA, 2009.) 

Destacando o papel desempenhado pelos relatos sobre a Amazônia 

Souza revela: 

É durante a fase da conquista e da penetração que o relato 
pessoal e surpreso dos viajantes vai desempenhar na cultura o 
papel que a economia da coleta e pesquisa da selva 
representou para a economia da conquista. Foram esses 
relatos que serviram, posteriormente, em grande parte, para a 
orientação, classificação e interpretação da região como 
literatura e ciência; foram eles, perscrutadores do fantástico e 
do maravilhoso, que permitiram o conhecimento das coisas 
visíveis e invisíveis, anunciando a futura expressão regional do 
enigma regional numa peculiar escritura. (SOUZA, 2009, p. 87.) 

Os primeiros narradores que descreveram a Amazônia foram cronistas 

como Frei Gaspar de Carvajal, Cristobal de Acuña, João Daniel, Simão Estácio 

da Silveira e Padre Antônio Vieira. (SOUZA, 2009, p. 113.) 

Carvajal era o cronista da expedição Gonzalo Pizarro e narra a 

expedição. No texto dos relatos em geral, observa-se um discurso de 

colonizador, com objetivo de dominar, não apresenta ou reconhece a 

“supremacia cultural do índio na Amazônia”, e a única semelhança entre eles 

era a violência que se instaurava durante os momentos de defesa ou ataque.  

A literatura apresenta-se desde o início, como uma prática na 
sociedade. De fato, até que ela e todas as outras práticas 
estejam presentes, a sociedade não pode ser vista como 
completamente formada. (WILLIAMS, 2011, p. 61.) 

O relato do cronista é recebido com grande impacto pelos europeus, 

pois a narrativa demonstrou de forma clara o choque cultural e social entre a 

América e Europa. Essas diferenças entre culturas não havia sido tão 
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marcantemente expostas em nenhuma das outras conquistas até então 

logradas. 

Muitos dos relatos sobre a Amazônia apresentam um índio ‘selvagizado’ 

e pagão, uma Amazônia deslumbrante e inóspita, não havendo nenhuma 

deferência positiva ao índio. 

No entanto, essa tônica se mostra diferenciada na visão de alguns 

cronistas que se apaixonaram pela Amazônia e passaram a apresentar uma 

visão distinta desses relatos.  

Alguns cronistas “se identificaram com a região, com o povo, dedicando 

suas vidas ao conhecimento e aprendizado”.  (SOUZA, 2009, p. 168.) 

Resumidamente podemos citar o português Ricardo Franco de Almeida 

(1750-1809) que se identificou com a realidade dos povos indígenas passando 

a conviver com eles, e em decorrência desse convívio casou-se com uma índia 

terena; Charles Frederick Hartt (1840-1878) que teve interesse em aprofundar 

os conhecimentos sobre culturas amazônicas e escreveu uma etnografia da 

Amazônia e Thedor Koch-Grünberg (1872-1924) que singrou pelo alto Rio 

Negro e fez um relato sobre a mitologia de alguns povos indígenas. (SOUZA, 

2009.) 

Destaque para o poema épico Muhuraida, de Henrique João Wilkens, 

“que além de ser a primeira tentativa poética da região, representa um 

documento histórico inestimável”, reconhece o autor. 

O autor transcreve trechos da obra Muhuraida: 

Tal do feroz Muhra agigantado 
Costume e certo, invariável uso, 
Eu do rio Madeira já espalhado 
Se vê em tal distância, e tão difuso 
Nos rios confluentes, que habitado 
Parece ser por ele, e ao confuso, 
Perplexo passageiro intimidado, 
Seus bárbaros intentos vais logrando.  
(SOUZA, 2009, p. 179.) 

Os Mura habitavam a região do rio Madeira e viviam buscando se isolar 

do contato com os portugueses. Chegaram a aceitar a proposta de mudança 



 

36 
 

para a missão Santo Antônio, mas antes que esta mudança se efetivasse os 

índios descobriram que os portugueses haviam aprisionado e vendido como 

escravos alguns dos seus. A partir de então declararam guerra aos 

portugueses e atacavam e destruíam as missões. (SOUZA, 2009.) 

Os Mura são exemplo de resistência, sobre a capacidade de lutar e 

tentar manter a sua identidade Williams afirma: 

Nenhuma cultura dominante pode esgotar toda a gama da 
prática humana, da energia humana e da intenção humana. 
(WILLIAMS, 2011, p. 59.) 

Na mesma esteira e também fazendo uma trajetória da história literária 

da Amazônia, Hardman (2009) afirma ser o prefácio do romance O cabeleira 

(1876), de Franklin Távora um reconhecimento do autor sobre o desafio que é 

narrar a Amazônia, o autor faz um convite aos que desejassem falar sobre 

essa região. 

Hardman (2009) enumera uma série de literaturas que entre o fim do 

século XIX e início do século XX inauguram a narrativa ficcional amazônica.  

Desde Inglês de Souza, em O Calculista (1876) e Contos Amazônicos 

(1893), o autor enumera José Veríssimo com a obra Cenas da vida amazônica 

(1886), passando para o século XX em que destaca obras com a temática 

Amazônia, desde Euclides da Cunha a Márcio Souza e Dalcídio Jurandir a 

Milton Hatoum. (HARDMAN, 2009.) 

Euclides da Cunha, o celebrado autor de Os sertões, esteve na 

Amazônia durante o período de dezembro de 1904 a janeiro de 1906, e nessa 

passagem revela a amigos próximos através de cartas que tinha a intenção de 

discorrer sobre a Amazônia em um livro que já tinha título: Um paraíso perdido, 

o que não se concretizou em razão de sua precoce morte.  

Ainda assim, o autor escreveu a primeira parte do livro intitulada À 

margem da História, onde reúne um número expressivo de textos com as suas 

impressões e experiências sobre a Amazônia.  



 

37 
 

Escrever sobre a Amazônia não parece ser uma tarefa fácil, nem mesmo 

para um celebrado escritor como Euclides da Cunha. Sobre essa incumbência 

de narrar a Amazônia, Hardman afirma: 

O autor (Euclides da Cunha) percebeu, desde os intentos 
iniciais de escrever sobre a Amazônia, que ali não havia, 
diferentemente da Bahia, uma terra, mas várias terras 
entrecortadas e separadas pela sinuosidade labiríntica das 
águas, ilhas de solitude inominadas; que tampouco lá se 
formara um homem sertanejo, mas uma multitude de raças, 
línguas, dialetos fronteiriços, restos de povos, arremedos de 
Judas, humanos que se autodestruíam vingando-se de si 
mesmos, sem prova de fé nem esperança (...) e que portanto, o 
espaço de luta não era só uma arena, mas várias e 
simultâneas, de quase impossível mapeamento; (...) cuja 
duvidosa humanidade se dissipava na vida nua e cruel dos 
seringais e na rapidez dos eventos orgânicos com que a selva 
encobria, de exuberância e silêncio, os seres que a noite 
extinguira. (HARDMAN, 2009, p. 57, 58.) 

Algumas obras se tornaram emblemáticas quando a questão trata da 

Amazônia, nessa esteira podemos citar autores como Mário de Andrade, em 

seu Macunaíma (1928), Alberto Rangel, com Inferno Verde (1908), Cobra 

Norato (1931) de Raul Bopp e A Selva (1930) de Ferreira de Castro, além de 

poucos outros. 

A obra de Mário de Andrade, Macunaíma, é uma das pioneiras no 

Modernismo brasileiro e tem como temática a Amazônia brasileira, a obra 

classificada como rapsódia, justamente por sua principal característica que é 

apresentar o folclore brasileiro por meio das narrativas orais e escritas. 

Macunaíma o conhecido herói nacional é de origem amazônica. O autor 

resgata a origem de várias lendas e mitos e recria outros ao apresentar a 

personagem.  

Inferno Verde de Alberto Rangel é dividido em contos e a obra é um 

marco na questão regionalista, o autor foi um pioneiro ao enveredar-se pelas 

narrativas sobre a Amazônia e em muitos aspectos foi até mesmo criticado por 

conta disso. O título da obra já nos remete a uma reflexão, conforme propõe 

Freitas: 

O título de Inferno Verde estremece o leitor. Seu alerta soa 
bem claro: o paraíso amazônico não existe. Diante da 
conflituosa relação entre homem e natureza naquela região, o 
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conceito de inferno substitui facilmente o do paraíso. Para o 
observador externo, que se deleita com as maravilhas naturais 
da Amazônia, aquele território se assemelha ao mitológico 
Eldorado. Entretanto, a experiência cotidiana de caboclos, 
seringueiros, ribeirinhos, índios, aventureiros, “cearenses”, 
destituem de sentido o paraíso sonhado. (FREITAS, 2003, p. 
170.) 

Narrar sobre o cenário Amazônico é uma questão emblemática, afirma 

Freitas (2003), pois se torna difícil falar sobre o local, a região Amazônica “de 

forma fantástica e sofisticada, sem caricaturá-la, sem vulgarizar”.  

Mas ainda assim, é possível verificar que a Amazônia tem sido 

representada por diversos autores que conseguem apresentá-la de forma 

diferente: “Diversos autores têm conseguido apreender a Amazônia em forma 

fantástica e sofisticada, sem caricaturá-la, sem vulgarizar e simplificar os 

processos sociais civilizatórios que dão sustentação aos fundamentos lógicos e 

históricos, próprios de sua ocupação e de sua existência geoístórica. 

(FREITAS, 2003, p. 180.) 

Destacando sobre essa possibilidade diferenciada de narrar, o autor 

afirma que muitos têm conseguido essa façanha: 

A Invenção da Amazônia, de Neide Godin; Galvez: o imperador 
do Acre, de Márcio Souza; As metamorfoses da Amazônia, de 
Marilene Corrêa da Silva; Cultura Amazônica: Uma poética do 
Imaginário, de João de Jesus Paes Loureiro; Suíte para os 
habitantes da noite, de Aníbal Beça; A Viagem das Ideais, de 
Ernesto Renan Melo de Freitas Pinto (em processo de 
publicação), dentre outras, são referências importantes para 
que se compreendam os vieses literários, romanesco, 
sociológico, poético, ensaístico e antropológico que engendram 
a Amazônia na História do Pensamento Brasileiro e Universal. 
Estes autores, conseguem apreender os recortes de uma 
Amazônia generosa, solidária, mundial, grandiosa e complexa, 
mas também cabana e resistente aos processos de 
expropriação que indivíduos, grupos de indivíduos, instituições 
transnacionais e multilaterais, governos e conjunto de 
governos, muitas vezes com a colaboração da própria ciência, 
têm impingido aos povos e às populações locais. (FREITAS, 
2003, p. 181.) 

Não se poderia aqui deixar sem registro os esforços dos próprios 

indígenas na tentativa de narrar sua trajetória.  Em 1985, a obra Antes o mundo 

não existia, narra o mito indígena da criação do universo. O autor é Luis Lana, 

e a obra foi publicada em dessana Tolomen-Ken-jiri. O livro teve sua 
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publicação contemplada na comemoração alusiva aos quinhentos anos do 

Brasil. 

Além desses autores, a Amazônia tem vários representantes, desde os 

consagrados clássicos, como os escritores da contemporaneidade, alguns 

também consagrados, e tantos outros que mesmo sem o reconhecimento da 

crítica aceitaram o desafio que é escrever/poetizar sobre a Amazônia. 
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SEÇÃO II- DOIS LITERATOS: MÁRCIO SOUZA E MILTON HATOUM 

 
Quem terá envergadura para tanto? 

Por mim não a terei. 
 

(Euclides da Cunha) 

 

Trataremos de efetuar uma síntese das obras Dois Irmãos e Mad Maria 

de modo que possamos possibilitar ao leitor de primeira viagem constatar as 

principais características dos seus textos e do tratamento que é dado ao 

assunto pelo narrador. 

Outro interesse desta Seção é traçar, desde um primeiro momento, 

diferenciais que possam indiciar uma leitura direcionada de cada autor e obra, 

com a finalidade de termos a certeza de que se tratam de autores capazes de 

representar a Amazônia, numa vista “por dentro” (endógena), e não se tratando 

de uma visão de viajantes exógenos, “de fora”, o que em geral causa distorção 

relativamente à interpretação fática do espaço. Enquanto o narrador viajante 

destaca o exótico e o diferente, o narrador do local ao narrar irá retratar a 

realidade baseada em sua vivência.  

2.1 O conjunto da obra de Márcio Souza 

Márcio Souza estreia na literatura com a publicação de Galvez 

Imperador do Acre, em 1976. A obra “Galvez Imperador do Acre” retrata uma 

personagem da história oficial do Brasil: Luis Galvez Rodrigues de Árias, 

advogado e ex-diplomata espanhol que viveu na Amazônia no final do século 

XIX e tem como pano de fundo a revolução que aconteceu no Acre no período 

em que esse território ainda fazia parte da Bolívia, mas era ocupado e 

explorado por brasileiros. 

A obra se divide em quatro grandes capítulos, sendo eles: 1. Belém, de 

novembro de 1987 a novembro de 1898; 2. Em pleno rio Amazonas; 3. 

Manaus, março/junho de 1899 e 4. Império do Acre julho a dezembro de 1899. 

Além da divisão em capítulos, cada capítulo subdivide-se em pequenos textos, 
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sendo alguns curtos e outros um pouco mais longos, o que dá à narrativa uma 

característica marcante de leveza e rapidez na narrativa. 

O narrador informa que o estilo de narrativa é o folhetim, muito usado no 

século XIX, época em que viveu o espanhol Galvez; no entanto, há uma ironia, 

pois ao invés de usar o estilo unilateral, monológico e fechado do romance 

folhetinesco, transgride o modelo original quebrando as expectativas, e o faz 

durante toda a narrativa. Começa revelando que o herói é diferente dos heróis 

convencionais: “Esta é uma história de aventuras onde o herói, no fim, morre 

na cama de velhice”. 

Galvez, o herói protagonista, é um espanhol que mora no Pará, e se vê 

obrigado a fugir para Manaus em razão de envolvimento com uma conspiração 

contra os governantes do Acre. Ele se aproveita de sua amizade com o cônsul 

da Bolívia no Pará, Luís Trucco, para roubar um documento importante com 

informações confidenciais sobre o território e a partir daí começa sua saga. 

A narrativa de Galvez também possuiu um tom satírico, que tem como 

objetivo protestar contra a forma como a Amazônia é representada por pessoas 

de fora do país e até mesmo os governantes do Brasil, que por não 

conhecerem de fato a realidade amazônica acabam propagando uma visão 

irreal dessa realidade. 

Destacamos o início dos trabalhos do autor com a publicação de ensaios 

como A expressão Amazonense, do colonialismo ao neocolonialismo (1977), 

os textos teatrais Tem piranha no Pirarucu (1979) e Operação Silêncio (1979). 

Na década seguinte começa a intensa produção literária de Márcio 

Souza, que publica Mad Maria em1980, após alguns anos de pesquisa ao 

acervo histórico da Estrada de Ferro Madeira–Mamoré. A obra retrata as 

dificuldades encontradas pelos construtores durante a construção da ferrovia 

em plena selva amazônica. Obstáculos como cachoeiras, clima, flora e fauna 

precisam ser vencidos para que o objetivo, que é a construção da ferrovia, 

possa ser alcançado.  

Em 2005, a Rede Globo lançou a minissérie homônima Mad Maria, 

escrita por Benedito Ruy Barbosa e inspirada na obra de Márcio Souza.  
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Em 1982, lança A resistível ascensão do Boto Tucuxi(publicado na Folha 

de São Paulo nos anos 1981-1982),no ano seguinte temos o lançamento de A 

ordem do dia (1983), seguido de A condolência (1984). Para o ano de 1990, 

temos o lançamento da obra O fim do terceiro Mundo.  

Publicou ainda: “O mundo perdido”, “O empate contra Chico Mendes”, 

“Fascínio e Repulsa”, “Breve história do Amazonas”(1994), “Dessana, 

dessana”, “A paixão de Ajuricaba” e “As folias do látex”. 

 

2.2 O conjunto da obra de Milton Hatoum 

O autor estreou na literatura com o romance Relato de um Certo Oriente 

(1989). Após isso, passou vários anos sem publicar nenhum outro livro, depois 

de onze anos retoma a produção literária com o lançamento de um novo 

romance Dois Irmãos (2000). Nessa fase, o interstício entre lançamento de 

obras diminuiu e cinco anos depois lança Cinzas do Norte (2005).Todas essas 

criações literárias são vencedores do Prêmio Jabuti de Literatura. Diante de 

importante premiação Hatoum entra para a elite de bons escritores brasileiros. 

Em 2009 lança Órfãos do Eldorado, uma novela, considerada pelo 

próprio autor como uma obra mais política, que tem como pano de fundo a 

Cidade Encantada, retomada do mito El Dorado.  Nessa obra observa-se uma 

busca constante pela identidade, criada e recriada a partir dos acontecimentos 

narrados. 

O autor vem se destacando no plano nacional, com a crítica a prestar 

elogios ao seu trabalho, e também com destaque internacional, com a tradução 

de seus livros para diversos idiomas. As suas obras são ganhadoras de 

diversos prêmios, entre eles Prêmio Jabuti de melhor romance para Relatos de 

um certo Oriente, Dois Irmãos e Cinzas do Norte e Prêmio Portugal Teleton de 

Literatura para Cinzas do Norte. 

Além disso, Dois Irmãos foi adaptado para a televisão, e em janeiro de 

2015 o diretor Luiz Fernando Carvalho dirigiu a adaptação da minissérie que foi 

exibida pela TV Globo, em janeiro de 2017.  
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2.3 Sinopse de Dois Irmãos 

 A obra Dois Irmãos trata de uma temática antiga, relacionada ao mito 

bíblico de Caim e Abel ou mesmo da disputa entre Esaú e Jacó, e, em termos 

literários brasileiros, de título com homônimos, Esaú e Jacó, de Machado de 

Assis, mas com os personagens Pedro e Paulo, cuja fórmula é repetida na obra 

de Hatoum. Em síntese, Dois Irmãos é a narrativa do relacionamento entre 

irmãos gêmeos de origem libanesa cujas diferenças vão aflorando no seio de 

uma família em crise de identidade, instalada no ambiente de uma Amazônia 

em fase (permanente, no texto) de colonização, sem que haja uma clara 

superioridade dos colonizadores, diante da força da população colonizada. 

Trata-se de uma força gerada pela unidade familiar, sobretudo, que se 

condensa no caldo cultural mestiçado com os indígenas e os egressos de 

outras realidades civilizacionais, no Brasil ou do estrangeiro. 

Os pais dos gêmeos, figuras também centrais da narrativa, são Zana e 

Halim. Zana era órfão e morava com o pai em Manaus. Conhece Halim e após 

uma investida de sedução por parte do personagem ela aceita se casar com 

ele. Halim frequentava o restaurante do pai de Zana e lá a conhece e se 

apaixona por ela. Depois de a conquistar por meio de um poema se casaram.  

Após a festa de casamento do casal, o pai de Zana volta para o Líbano a 

passeio, mas infelizmente vem a falecer. Com a morte de seu pai Zana decide 

que quer ter filhos, em contrariedade ao desejo do seu esposo, que não 

pretendia tê-los. O personagem não queria ter filhos, pois achava que os filhos 

tirariam sua intimidade com a esposa. Mesmo contra a vontade do marido Zana 

decide ter filhos. 

E assim Zana dá a luz ao casal de irmãos, que são o mote do confronto 

durante toda a narrativa. Além dos gêmeos Zana tem uma terceira filha, 

chamada Rânia. 

Os pais têm posturas completamente diferentes em relação ao 

tratamento dispensado para com os gêmeos, Zana demonstra preferência pelo 

gêmeo caçula, enquanto Halim tenta ser neutro. O gêmeo caçula havia nascido 

doente, e com isso a mãe justifica seus extremos cuidados para com ele. O pai 
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tenta ser diferente, no entanto, não consegue manter essa postura, pois 

sempre é vencido pelos argumentos de Zana, no fim da história ao invés de 

decidir em relação aos conflitos, acaba ficando neutro.  

Halim, esposo de Zana e pais dos gêmeos, é descrito pelo narrador 

como um homem apaixonado. Foi devotado à esposa por toda a vida e 

admirava a beleza dela. Ele é descrito nos seguintes termos: 

Ele padeceu. Ele e muitos imigrantes que chegaram com a 
roupa do corpo. Mas acreditava, bêbado de idealismo, no amor 
excessivo, extático, com suas metáforas lunares. Um romântico 
tardio, um tanto deslocado ou anacrônico, alheio às aparências 
poderosas que o ouro e o roubo propiciam. Talvez pudesse ter 
sido poeta, um flâneur da província; não passou de um 
modesto negociante possuído de fervor passional. Assim viveu, 
assim o encontrei tantas vezes, pitando o bico do narguilé, 
pronto para revelar passagens de sua vida que nunca contaria 
aos filhos. (SOUZA, 2006, p. 34.) 

Zana, era a esposa de Halim e mãe dos gêmeos, era dominadora, 

decidida, exercia um feitiço sobre o esposo, dedicou atenção diferenciada a um 

dos gêmeos, e no fim da vida, arrependida, não teve o privilégio de ver seus 

filhos fazerem as pazes. É descrita assim: 

Tempos depois, entendi por que Zana deixava Halim falar 
sobre qualquer assunto. Ela esperava, a cabeça meio 
inclinada, o rosto sereno, e então falava, dona de si, uma só 
vez, palavras em cascata, com a confiança de uma cartomante. 
Foi assim desde os quinze anos. Era possuída por uma 
teimosia silenciosa, matutada, uma insistência em fogo brando; 
depois, armada por uma convicção poderosa, golpeava 
ferinamente e decidia tudo, deixando o outro estatelado. 
(SOUZA, 2006, p. 35.) 

A personalidade de Zana sempre tentando manter o controle sobre 

todas as situações acaba por gerar conflitos. 

Os constantes conflitos entre os gêmeos iniciam-se ainda na infância 

deles, fomentado pela mãe, talvez de forma inconsciente, quando esta dava 

preferência ao caçula, Omar; em detrimento de atenção ao filho primogênito. 

Yaqub passa a ser cuidado pela ama da casa, Domingas, uma indiazinha que 

chegou à casa ainda muito pequena e desde então devotava sua vida e todo o 

seu tempo à Halim e sua família. 
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Fazendo uma análise desse conflito Cristo afirma: 

Mas em que consiste a supremacia de um irmão sobre o outro? 
No fato de um irmão assumir um papel sobrepujante com 
relação ao outro, isto é, com relação a um semelhante; a 
supremacia, portanto, é sempre uma usurpação. Um conflito 
entre iguais, pelo menos hierarquicamente, tem como 
característica o deslocamento da figura paterna: Em outras 
palavras: quem detém o poder no plano simbólico não é o pai, 
mas um irmão, ou seja: um verdadeiro semelhante ocupa o 
lugar do pai sem o ser. Um par que sai da paridade não é mais 
um igual; donde a incompreensão e a inquietação, e mesmo o 
ressentimento e a rebelião. O que essas tensões subentendem 
pode ser explicado pelo paradigma da rivalidade entre irmãos. 
(CRISTO, 2007, p. 325.) 

Diante da rivalidade entre irmãos, os conflitos se concretizaram 

conforme análise e passaram a ser cada vez mais intensos.  

Essa família protagonizou diversos conflitos no decorrer da narrativa, 

desde conflitos individuais, familiares e até mesmo sociais.  

Outra realidade da época, era comum as famílias adotaram 

empregados, que viviam nas casas na condição de empregado/agregado. 

Domingas era órfã e foi levada por uma freira à Zana, que gostou dela e 

aceitou cuidar da menina. Sobre esse acontecimento o autor revela: 

Na época em que abriram a loja, uma freira, Irmãzinha de 
Jesus, ofereceu-lhes uma órfã, já batizada e alfabetizada. 
Domingas, uma beleza de cunhantã, cresceu nos fundos da 
casa, onde havia dois quartos, separados por árvores e 
palmeiras. “Uma menina mirrada, que chegou com a cabeça 
cheia de piolhos e rezas cristãs”, lembrou Halim. “Andava 
descalça e tomava bênção da gente. Parecia uma menina de 
boas maneiras e bom humor: nem melancólica, nem 
apresentada. Durante um tempinho, ela nos deu um trabalho 
danado, mas Zana gostou dela. (SOUZA, 2006, p. 42.) 

Domingas passa a servir para o casal em troca de um lugar para morar, 

passando a conviver e presenciar todos os dramas da família. 

Domingas vê inclusive o modo como Zana trata seus filhos e passa e se 

dedicar com maior esmero à Yakub. 

O fato de a mãe dedicar maior atenção à somente um dos filhos, o 

caçula, enquanto despreza o outro, remonta ao relato bíblico em que Rebeca 
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dá preferência ao filho Jacó, em prejuízo a Esaú, após esse desentendimento 

entre os irmãos, tornou-se impossível a reconciliação entre eles. 

Na literatura brasileira podemos fazer referência ao romance Esaú e 

Jacó, de Machado de Assis, quando a mãe dos gêmeos Pedro e Paulo sente a 

rivalidade entre eles ainda no ventre materno.  

Durante toda a narrativa de Dois Irmãos surge de forma emblemática o 

conflito entre os irmãos, de personalidades completamente diferentes. 

O primeiro conflito aberto entre os gêmeos, em que o caçula desfere um 

golpe com caco de vidro no rosto de Yaqub, e esse recebe doze pontos na face 

para se recuperar, resultou em uma cicatriz que ficou marcada por toda a vida. 

A agressão contra Yaqub por parte de Omar se deu em razão de ciúmes 

descontrolados, quando Yaqub recebe um beijo no rosto da garota pela qual 

ambos eram apaixonados, uma paixão de adolescência que teve 

consequências para toda a vida. 

Na resolução desse episódio, Yaqub, que sofrera a agressão é mandado 

para o Líbano, contra sua vontade e de seu pai, onde permanece por cinco 

anos.  Enquanto isso, nada muda na vida do gêmeo caçula Omar, o agressor. 

Yaqub não entendia porque além de ter sido agredido deveria ser punido 

dessa forma, e ao retornar torna-se uma pessoa calada e cada vez mais 

reticente. A atividade que mais prendia atenção do gêmeo primogênito era o 

estudo, e ele se dedica a isso, cada vez mais centrado e calado. 

Enquanto isso, Omar apresentava-se totalmente o oposto do seu irmão: 

odiava regras, sempre pronto a transgredir uma a qualquer momento; vivia em 

farras e festejos, e por conta da sua personalidade forte constantemente se 

envolvia em confusão. Foi expulso do colégio de padres em que ele e seu 

irmão estudavam, era impulsivo e ousado. 

A punição de expulsão da escola, recebida por Omar, se deu em razão 

de uma agressão ao professor de matemática. O professor precisou de socorro 

médico por conta dessa agressão. Mas o caçula não se preocupava com isso, 

no episódio de sua expulsão berrava: 
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Dane-se! Danem-se todos, vivo a minha vida como quero. Foi o 
que ele gritou ao ser expulso do colégio. Gritou várias vezes na 
presença do pai, desafiando-o, rasgando a farda azul, a voz 
impertinente dizendo: “Acertei em cheio o professor de 
matemática, o mestre do teu filho querido, o que só tem 
cabeça”. (HATOUM, 2006, p. 23.) 

‘O que só tem cabeça’ Omar referia a seu irmão gêmeo Yaqub que era 

estudioso, com propensão para as ciências exatas, a preferência de Yakub por 

cálculos, números e afins era perceptível. O gêmeo dedicava à vida apenas 

aos estudos, renunciando a tudo mais na vida. 

Esse Yaqub, que embranquecia feito osga em parede úmida, 
compensava as ausências dos gozos de sol e do corpo 
aguçando a capacidade de calcular, equacionar. No Colégio 
dos padres ele encontrava sempre, antes de qualquer um, o 
valor de um z, y ou x. Surpreendia os professores: a chave da 
mais complexa equação se armava na cabeça de Yaqub, para 
quem o giz e o quadro-negro eram inúteis. (HATOUM, 2006, p. 
26.) 

Yaqub é retratado assim, sempre centrado, se recusando aos 

divertimentos comuns dos jovens e sempre centrado. No entanto, ele, que era 

mais contido e reservado, algumas vezes sentia inveja da ousadia e da 

personalidade forte do irmão caçula, pois este era sempre o centro das 

atenções e demonstrava uma coragem que Yaqub poucas vezes externou. 

Mas Yaqub também teve seus momentos de ousadia. Uma delas foi 

quando decidiu ir embora da sua cidade natal para não ser engolido por ela e 

pelo seu irmão e informou a todos da sua decisão, em um jantar de fim de ano, 

deixando-os surpresos: ninguém imaginava que ele fosse tomar como 

resolução ir embora. 

Outro momento parecido, em que Yaqub também surpreendeu a todos, 

foi no dia de sua partida, quando Lívia, a sua paixão de infância e pivô do 

primeiro confronto entre os irmãos, irrompeu na sua casa, à procura dele, e 

eles se embrenham no matagal e vivem uma tarde de amor antes de sua 

despedida de Manaus. 

Por outro lado, Omar em algumas vezes também sentia ciúmes de 

Yaqub, por ele ser tão centrado e estudioso, sendo diversas vezes elogiado por 
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essa razão. Mas sempre reagia demonstrando indiferença e despeito para o 

seu irmão gêmeo no demais das vezes.  

Diferentemente do seu irmão Yaqub, o caçula Omar exagerava no 

atrevimento de suas atitudes: 

O outro, o caçula, exagerava as audácias juvenis: gazeava 
lições de latim, subornava porteiros sisudos do colégio dos 
padres e saía para a noite, fardado, transgressor dos pés aos 
gogó, rondando os salões da Maloca dos Barés, do Acapulco, 
do Cheik Clube, do Shangri-Lá. De madrugada, na hora do 
último sereno, voltava para casa. (HATOUM, 2006,p. 26.) 

O gêmeo Yaqub sentia uma enorme mágoa pelo fato de sua mãe o ter 

enviado ao Líbano, onde morou por cinco anos, no início de sua adolescência. 

A ida de Yaqub ao Líbano era uma incógnita para ele mesmo, pois além de ter 

sido agredido pelo irmão Omar, o que lhe resultou uma cicatriz enorme na face, 

ainda foi obrigado a partir para o distante contra sua vontade, enquanto isso, o 

agressor não foi sequer punido e permaneceu a aprontar, sendo bajulado como 

filho único que não era pela mãe. 

Yaqub se ressentia de tudo isso. “Não tinha perdoado a agressão do 

irmão na infância, a cicatriz… Isso nunca tinha saído da cabeça dele. Jurou 

que um dia ia se vingar”.(HATOUM, p. 81.) 

A marca que Yaqub carregava na face era a prova viva de todo esse 

drama. Apesar de os gêmeos serem muito parecidos algo o distinguia: 

Do cabelo de Yaqub despontava uma pequena mecha 
cinzenta, mancha de nascença, mas o que realmente os 
distinguia era a cicatriz pálida e em meia-lua na face esquerda 
de Yaqub. (HATOUM, 2006,p. 20.) 

Os gêmeos viveram a adolescência inteira na iminência de um 

confronto, em razão de todos os conflitos vivido entre eles. 

Temendo ser ainda mais ofuscado por seu irmão e com grandes projetos 

Yaqub vai para São Paulo, onde estuda e mais tarde se casa. Ninguém na 

família sabia quem era a noiva e posterior esposa de Yaqub. O segredo 

guardado pelo casal se explica pelo fato de ele ter se casado com Lívia, sua 

namorada de infância. 
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Enquanto Yaqub cresce profissionalmente, tornando-se um engenheiro 

bem sucedido, Omar permanece na mesma vida boêmia e desregrada, 

acentuando os diversos conflitos já existentes entre eles. 

Tentando mudar o comportamento de Omar, a mãe dos gêmeos pede 

que Yaqub o receba em São Paulo, para estudar. Nesse ínterim Omar 

descobre que Lívia é a esposa de seu irmão e para provocá-lo se envolve com 

a empregada do casal, somente para ter acesso à casa. Assim na ausência de 

seu irmão e esposa dele Omar invade a casa, comete um furto, além de causar 

estrago no álbum de casamento deles, desenhando obscenidades sobre o 

rosto da esposa do irmão. 

Halim e Zana pensavam que o filho doutor ia corrigi-lo, que 
cedo ou tarde a vida dura em São Paulo podia domá-lo. 
Passaram meses acreditando nas cartas de Omar: que ia bem, 
que no início estranhara o frio, mas já estava estudando, 
madrugava para ir ao colégio, jantava na pensão da rua 
Tamandaré, quase não saía do quarto. Era um outro Caçula, 
compenetrado, não gazeava, apenas sentia-se meio deslocado 
entre os alunos, porque já era um marmanjo. 
Uma semana depois do feriado, decidiu passar no colégio em 
que o irmão estudava. Conversou com professores e alunos. 
Ele era estranho, disseram-lhe. Um rapaz impulsivo, ousado, 
gostava de vencer obstáculos. Omar assistia às aulas com 
assiduidade, frequentava os laboratórios, só era um pouco 
estabanado nas aulas de educação física. Estava indo bem: 
por que deixara de frequentar o colégio? Adoecera? Yaqub 
arregalou os olhos: desde quando não assistia às aulas? 
Depois do feriado não tinha comparecido a uma única aula. 
(HATOUM,2006, p. 70.) 

Omar havia dado um jeito de entrar na casa de seu irmão gêmeo Yaqub, 

aproveitou a ocasião para ofender o irmão destruindo vários objetos da casa, 

além de furtar o passaporte e dinheiro do gêmeo Yaqub. Omar some durante 

um tempo e Yakub o procura muito, mesmo não o encontrando resolve não 

comunicar o sumiço à Zana para não preocupá-la. Meses depois recebe 

cartões postais do irmão vindos do Estados Unidos. Omar passa meses 

viajando com o dinheiro furtado do irmão e manda os cartões postais de 

diversas partes do mundo apenas para provocá-lo. 

Depois de viajar para os Estados Unidos com o dinheiro e passaporte 

furtados de seu irmão Yaqub, Omar volta à Manaus e continua sua vida 

desestruturada e sem perspectivas de futuro. 
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Até que um dia, Omar apresenta amizade com um chinês, que sua mãe 

descobre ser responsável por grandes construções. Tentando conciliar os 

irmãos, a mãe escreve a Yakub, falando do chinês e do projeto de construção, 

propondo a reconciliação entre os irmão a partir da retomada do projeto. Omar 

seria responsável para encontrar o terreno a ser comprado e para Yakub ficava 

o encargo de elaboração de todo o projeto. 

Não deu certo o objetivo da mãe, pois Yakub entra em contato com o 

chinês e passa a negociar diretamente com ele o seu projeto de arquitetura, 

deixando de fora seu irmão. 

Quando Omar descobre tudo, fica furioso, rasga todo o projeto do irmão 

e o agride fisicamente novamente. Vítima de nova violência por parte do seu 

irmão, Yakub, passa então a aguardar a morte da mãe para se vingar de Omar, 

o gêmeo caçula. 

Com a destruição do projeto de construção dos hotéis, a família toda fica 

endividada e é necessário vender a casa em que moravam para pagar o 

chinês. 

O intento da mãe dos gêmeos, Zana, de, na velhice, ver os irmãos 

unidos e perdoando-se mutuamente, não se concretizou. O conflito esteve 

presente do início ao fim e se confirmou a tragédia anunciada entre os irmãos 

mais uma vez, repetindo a saga bíblica e literária. Narra o nosso autor: 

Alguns dias antes da sua morte, ela deitada na cama de uma 
clínica, soube que ergueu a cabeça e perguntou em árabe, 
para que só a filha e a amiga quase centenária entendessem (e 
para que ela mesma não se traísse): “meus filhos já fizeram as 
pazes?” Repetiu a pergunta com a força que lhe restava, com a 
coragem que mãe aflita encontra na hora da morte. 
(HATOUM,2006, p. 10.) 

Com intuito de se vingar, Yakub, começa uma caçada sem fim contra o 

irmão Omar, levando seus objetivos de vingança ao final, quando Omar é 

acusado por vários crimes e acaba preso e condenado em Manaus. 

O núcleo narrativo é a família de Halim, pela qual Hatoum conta toda a 

trajetória da família protagonista, sob o pano de fundo da cidade de Manaus. 
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Apresenta-se ainda a personagem Rânia, irmã dos gêmeos. A moça 

demonstrava uma paixão muito grande pelos irmãos, mas durante todo esse 

conflito ela não tomou partido. Esse silêncio em relação ao conflito dos irmãos, 

acabou por gerar um apagamento de sua personagem. Rânia mora com os 

pais a vida toda, não se casa e não tem filhos, ela é quem cuida da Zana 

durante a velhice. 

O narrador revela que “Rânia foi esse ser enclausurado, e ai de quem a 

molestasse depois das oito, quando ela se resguardava do mundo. Saía do 

quarto na noite do aniversário da mãe e nas ceias natalinas.” (Hatoum, 2006, p. 

60.) 

Não pode escolher o noivo que desejava por interferência da mãe e 

passa então a ignorar todos os possíveis pretendentes: 

É que nenhum tinha o olhar do Caçula: um olhar de volúpia, 
devorador. Talvez Rânia quisesse pegar um daqueles 
pamonhas e dizer-lhe: Observa o meu irmão Omar; agora olha 
bem para a fotografia do meu querido Yaqub. Mistura os dois, e 
da mistura sairá o meu noivo. Ela nunca encontrou essa 
mistura. Contentou-se em idolatrar os gêmeos, sabendo que os 
laços sanguíneos não anulavam o que neles havia de 
irreconciliável. (Hatoum, 2006, p. 63.) 

Rânia passa a vida inteira dividida entre os dois irmãos, mas idolatra-os 

além de quaisquer outros. É que durante a adolescência se apaixonou por um 

jovem que sua mãe rejeitou, por achar que a filha não deveria se envolver com 

ele. Então depois dessa experiência amorosa frustrada Rânia se recusava a se 

envolver com outros só por interesse de sua mãe. Ela decide ficar só. 

O clima de mistério e incesto no livro sugere que Rânia possa ter algum 

tipo de relacionamento sexual com os próprios irmãos.  

No aniversário de Zana, os vasos da sala amanheciam com 
flores e bilhetinhos amorosos do Caçula, flores e palavras que 
despertavam em Rânia uma paixão nunca vivida. Por um 
momento, naquela única manhã do ano, Rânia esquecia o 
farrista cheio de escárnio e via no gesto nobre do irmão o 
fantasma de um noivo sonhado. Ela o abraçava e beijava, mas 
afagos em fantasmas são passageiros, e Omar reaparecia, de 
carne e osso, sorrindo cinicamente para a irmã. Sorria, fazia-
lhe cócegas nos quadris, nas nádegas, uma das mãos tateava-
lhe o vão das pernas. Rânia suava, se eriçava e se afastava do 
irmão, chispando para o quarto. Antes do jantar, quando os 
vizinhos já conversavam e bebiam na sala, ela reaparecia. Era 
a mais alinhada da noite, quase mais bela que a mãe, e os 
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vizinhos a olhavam sem entender por que aquela mulher 
teimava em dormir sozinha numa cama estreita. (HATOUM, 
2006, p. 60.) 

Apesar de Rânia ter decidido ser solteira e viver só, cuidando de sua 

mãe na velhice, ela também exalava sensualidade e despertava desejos. O 

próprio narrador revela: 

Rânia causava arrepios no meu corpo quase adolescente. Eu 
tinha gana de beijar e morder aqueles braços. Esperava com 
ânsia o abraço apertado, o único do ano. A espera era uma 
tortura. Eu ficava quieto, mas um fogaréu me queimava por 
dentro. Então a sonsa se acercava de mim, me dava um 
acocho e eu sentia os peitos dela apertando meu nariz. Sentia 
o cheiro de jasmim e passava o resto da noite estonteado pelo 
odor. Quando ela se afastava, alisava meu queixo como se eu 
tivesse uma barbicha e me beijava os olhos com os lábios 
cheios de saliva, e eu saía correndo para o meu quarto. 
(HATOUM, p. 2006, p. 62.) 

Em outro trecho, o narrador também revela um envolvimento sexual de 

Rânia com Nael, que possivelmente é seu sobrinho e narrador da história. 

Ela ofegava. E não se esquivou do meu corpo nem evitou meu 
abraço, meus afagos, os beijos que eu desejava fazia tanto 
tempo. Pediu que eu apagasse a luz, e passamos horas juntos 
naquele suadouro. Aquela noite foi uma das mais desejadas da 
minha vida. 
Permanecemos em silêncio, na penumbra; com a luz fraca do 
depósito, mal dava para ver o rosto dela. Ela me pediu que 
fosse embora, queria ficar sozinha, talvez dormisse na loja. 
Eram mais de duas da madrugada, e eu sabia que não ia pegar 
no sono. Só pensava em Rânia, na voz dela, na beleza que vi 
de perto, muito perto, como ninguém talvez tivesse visto. 
(HATOUM, 2006, p. 132.) 

O envolvimento dos dois ocorreu apenas nesse momento, os dois 

sabiam que seria impossível qualquer continuação daquela história de amor 

entre tia e sobrinho. 

O narrador é Nael, neto de Halim e Zana, filho de um dos gêmeos, ele 

conta a história, já adulto, muitos anos depois.  

A verdadeira filiação de Nael é um mistério, pois apesar de ao final da 

narrativa Domingas revelar ao seu filho que foi estuprada por Omar, no 

entanto, a história  não deixa claro se ela teve ou não algum envolvimento com 

Yakub, pairando a dúvida sobre quem seria o verdadeiro pai.  
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Eu não sabia nada de mim, como vim ao mundo, de onde tinha 
vindo. A origem: as origens. Meu passado, de alguma forma 
palpitando na vida dos meus antepassados, nada disso eu 
sabia. Minha infância sem nenhum sinal de origem. É como 
esquecer uma criança dentre de um barco num rio deserto, até 
que uma das margens acolha. Anos depois desconfiei: um dos 
gêmeos era meu pai. Domingas disfarçava quando eu tocava 
no assunto: deixava-me ceio de dúvida, talvez pensando que 
um dia eu pudesse descobrir a verdade. (HATOUM, 2006, p. 
73.) 

Já Nael revela que sempre desejou que seu pai fosse Yaqub: 

Quando soube que ele ia chegar, senti uma coisa estranha, 
fiquei agitado. A imagem que faziam dele era a de um ser 
perfeito, ou de alguém que buscava a perfeição. Pensei nisto: 
se for ele o meu pai, então sou filho de um homem quase 
perfeito. A sabedoria dele não me intimidava, nunca tinha sido 
uma ameaça para mim. Eu o considerava um homem tenaz, 
respeitado em casa, a ponto de ser elogiado pelo pai, que não 
sabia até onde o filho queria chegar. Eu tentava descobrir qual 
dos dois tinha atraído minha mãe. Percebia que Domingas 
ficava nervosa quando Omar me chamava com voz insolente e 
me mandava entregar um bilhete nos confins da cidade. Ele se 
aproveitava da proteção de Zana até para engrossar a voz, 
mas quando Halim estava por perto ele se acovardava, e era 
um alívio para minha mãe. Agora, com a visita de Yaqub, ela 
não saía de perto de mim. Quando Yaqub me viu no quintal, de 
mãos dadas com Domingas, ficou sem jeito, não sabia quem 
abraçar primeiro. Minha alegria foi tão grande quanto a 
surpresa. (HATOUM, 2006, p. 72.) 

Nael presenciou parte da trama por ele narrada, como um espectador 

mudo, sem direito a voz e observando tudo pelo quartinho dos fundos, onde 

viviam ele e sua mãe Domingas. Outras partes da narrativa foram 

confidenciadas ao narrador Nael por Halim, seu avó, Zana, sua vó, e 

Domingas, sua mãe. Ele que permaneceu calado na maior parte do tempo, foi 

juntando todas as histórias e montando o quebra-cabeça da história da família, 

como no trecho demonstrado: 

Isso Domingas me contou. Mas muita coisa do que aconteceu 
eu mesmo vi, porque enxerguei de fora aquele pequeno 
mundo. Sim, de fora e às vezes distante. Mas fui o observador 
desse jogo e presenciei muitas cartadas, até o lance final. 
(HATOUM, 2006, p. 23.) 

Dá-se um destaque importante ao narrador em Dois Irmãos, em razão 

da técnica utilizada para apresentar a trajetória da narrativa. Sobre o narrador, 
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que é vário, poderia haver uma digressão, porém, elencar as categorias 

narrativas e debatê-las não é o nosso foco. 

A Amazônia então, palco de parte dessa trama, é importante 

personagem e o mote para a narrativa, o centro do presente Trabalho. A 

história se passa inicialmente por volta de 1914, quando Galib, o pai de Zana, 

inaugura um restaurante na Praça Nossa Senhora dos Remédios e era ponto 

de encontro de imigrantes que moravam nos arredores. Mais tarde, Halim e 

Zana se conhecem e se casam, iniciando a saga da família protagonista. 

Sagaessa que vai até o final da década de 1960, quando Omar e Yaqub 

já estão adultos. A cronologia seguida pelo narrador não é feita de forma linear, 

ainda assim, permite ao leitor conhecer todos os fatos narrados, com lógica 

culturalista. 

Trazendo à luz o tema culturalismo Eagleton esclarece que: 

O culturalismo é uma reação exagerada, mas compreensível, a 
um naturalismo que via a humanidade em termos 
virulentamente anticulturais como um mero conjunto de 
apetites sexuais e corporais fixos. (...) O Culturalismo, 
entretanto, não é apenas um credo suspeitamente egoístas 
para intelectuais que têm apreço pela cultura, mas sob certos 
aspectos um credo inconsistente, já que tende a depreciar o 
natural enquanto o reproduz. Se a cultura realmente se 
estende a tudo, então parece desempenhar o mesmo papel 
que a natureza, e parece-nos tão natural quanto ela.  
(EAGLETON, 2011, p. 137.) 

O espaço de representação narrado é a cidade de Manaus. Da mesma 

forma que as pessoas presentes na narrativa, a cidade também é descrita 

como uma personagem. Manaus é apresentada em diversos momentos de sua 

trajetória. Inicialmente o autor trata de uma Manaus em decadência, sofrendo 

inclusive pelo racionamento de alimentos, o que ocorre durante a segunda 

guerra mundial. A cidade passa pela efervescência do Ciclo da Borracha, 

assiste de longe a inauguração da capital federal, Brasília, é atingida pelos 

rigores e privações do Período Militar e por fim assiste a uma nova ascensão 

econômica com a instalação dos distritos industriais.  

Sobre o período inicial da narrativa em Manaus, a cidade apresenta-se 

em crescimento desordenado e mudanças, pois com o fim da Segunda Guerra 
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os seringais se esvaziaram e a cidade começa a se encher de pessoas 

retornando das florestas onde ocorria a extração do látex. A cidade virou um 

grande centro comercial, conforme o narrador descreve: 

Vendia de tudo um pouco aos moradores dos Educandos, um 
dos bairros mais populosos de Manaus, que crescera muito 
com a chegada dos soldados da borracha, vindos dos rios mais 
distantes da Amazônia.Com o fim da guerra, migraram para 
Manaus, onde ergueram palafitas à beira dos igarapés, nos 
barrancos e nos clarões da cidade. Manaus cresceu assim: no 
tumulto de quem chega primeiro. (HATOUM, 2006, p. 28.) 

Em alguns trechos a Amazônia se revela com seus igarapés e rios,  

No caminho do aeroporto para casa, Yaqub reconheceu um 
pedaço da infância vivida em Manaus, se emocionou com a 
visão dos barcos coloridos, atracados às margens dos igarapés 
por onde ele, o irmão e o pai haviam navegado numa canoa 
coberta de palha. (HATOUM, 2006, p. 9.) 

Nesse trecho que retrata a Amazônia o narrador aparece como um 

aventureiro, que sente prazer em perambular pela cidade e apresenta ao leitor 

um passeio pela cidade, atravessando pontes, igarapés para alcançar o 

recanto da cidade aproveitando para descrever a Amazônia: 

Aos domingos, quando Zana me pedia para comprar miúdos de 
boi no porto da Catraia, eu folgava um pouco, passeava ao léu 
pela cidade, atravessava as pontes metálicas, perambulava 
nas áreas margeadas por igarapés, os bairros que se 
expandiam àquela época, cercando o centro de Manaus. Via 
um outro mundo naqueles recantos, a cidade que não vemos, 
ou não queremos ver. Um mundo escondido, ocultado, cheio 
de seres que improvisavam tudo para sobreviver, alguns 
vegetando, feito a cachorrada esquálida que rondava os pilares 
das palafitas. (HATOUM, 2006, p. 51.) 

No decorrer do texto o narrador apresenta várias facetas da cidade 

amazônica, que vai se transformando com o passar dos anos.  

A Amazônia desde sua origem foi militarizada, pois desde a ocupação 

dos portugueses, havia uma preocupação em demarcar as áreas conquistadas 

e isso era feito por meio da instalação de pequenos fortes ao longo das áreas 

ocupadas. 
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Primeiramente Marquês de Pombal, em meados do século XVIII, e 

seguindo cronologicamente até o momento da narrativa em meados do século 

XX, a Amazônia sempre foi preocupação de ocupação pelos governantes. 

Durante o período de exploração do látex, Getúlio Vargas vem a 

Manaus, buscando por em prática a política de integração da Amazônia ao 

restante do Brasil, profere o famoso Discurso do Rio Amazonas: 

Vim para ver observar de perto, as condições de realização do 
plano de reerguimento da Amazônia. Todo o Brasil tem os 
olhos voltados para o Norte, com o desejo patriótico de auxiliar 
o surto de seu desenvolvimento. E, não somente os brasileiros, 
também estrangeiros, técnicos e homens de negócios, virão 
colaborar nessa obra, aplicando-lhe a sua experiência e seus 
capitais [...] (COELHO, 1998, p. 13.) 

A narrativa aproveita esse momento histórico no Brasil para apresentar 

pano de fundo à sua narrativa.  

Sobre o período de ocupação durante a ditadura militar no Brasil, 

observa-se que na Amazônia também não ocorreu de forma diferente. A 

Amazônia é vista como um “vazio demográfico” e em razão disso precisa ser 

ocupada. Essa visão do Brasil em relação à região sempre existiu e se vê 

fortificada a partir da Marcha para o Oeste, incentivada pelo próprio governo.  

Nesse período também encontramos a interferência do governo através 

de suas políticas de ocupação da Amazônia, o que pode ser observado 

também no discurso de então presidente Castelo Branco, referindo-se à 

Manaus: 

Com uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados e 
uma densidade populacional inferior a um habitante por 
quilômetro quadrado, a primeira preocupação do país em 
relação à Amazônia brasileira [...] tem de ser povoa-la 
racionalmente. [...] Homens de negócios, vitoriosos em 
outras partes do Brasil, estais preocupados em utilizar as 
facilidades concretas que se oferecem à iniciativa privada, 
para aqui repetir as vitórias obtidas em outras regiões 
através de empreendimentos agrícolas ou industriais 
modelares. [...] De sua parte, está o governo preparado 
para assegurar investimentos maciços, especialmente nos 
setores ligados á infraestrutura, energia, saneamento 
básico, aperfeiçoamento de recursos humanos e 
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levantamento sistemático de recursos minerais. (COELHO, 

1998, p. 13.) 

O governo desde sempre demonstrando o interesse em explorar a 

região aproveitando-se de suas riquezas e diversidade. 

Além disso, ignoravam a existência e ocupação pelos chamados povos 

da floresta, que são os que ocupavam a Amazônia tradicionalmente. Quando 

eram vistos, eram apenas considerados como estorvo ao desenvolvimento. 

Quando diziam que a Amazônia era desocupada, os militares, 
políticos e planejadores não estavam considerando os povos 
da floresta – índios, seringueiros, ribeirinhos, (populações 
ocupadas com o extrativismo rudimentar) e os agricultores 
tradicionais – a não ser como fortes obstáculos ao progresso 
da Amazônia. Enquanto o território estivesse povoado apenas 
por essa gente, a região permaneceria pouco desenvolvida, 
com poucos habitantes por metro quadrado, e 
consequentemente sujeita à explorações ilegais de suas 
riquezas. (COELHO, 1998, p. 7.) 

A região amazônica da época era ocupada tanto pelos índios locais, 

como por seringueiros, chamados Soldados da Borracha, nordestinos que 

ocuparam a região e que eram oriundos do Nordeste, região marcadamente 

atingida pelas secas. 

Ao final da trajetória do livro, Manaus vive uma época de intensas 

mudanças, com instalação da Zona Franca de Manaus e o progresso invadindo 

a selva. O narrador nos conta: 

Ouvira dizer que Manaus crescia muito, com suas indústrias e 
seu comércio. Viu a cidade agitada, os painéis luminosos com 
letreiros em inglês, chinês e japonês. Percebeu que sua 
intuição não falhara. (HATOUM, 2006, p. 144.) 

 A cidade passa por construções e transformações, a construção da 

Casa Rochiram é uma demonstração do avanço do capitalismo avassalador. 

 Sobre esse período de avanço do discurso do progresso sobre a 

Amazônia, vemos a estratégia do governo militar para dar base às suas ações. 

O objetivo era declarar guerra ao atraso e prover meios para que os 

empresários e investidores vissem a Amazônia como lugar próspero para 

investimento de seu capital. 
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 A autora Coelho afirma que nesse contexto foi criada a Zona Franca de 

Manaus:  

Ainda para estimular o desenvolvimento de Manaus, situada na 
área central da Amazônia, foi criada em 1967, a Zona Franca 
de Manaus, uma região de comércio livre da cobrança dos 
impostos de importação e exportação. Atraindo migrantes à 
cata de empregos e empresários. Manaus teve sua pacata vida 
urbana radicalmente transformada (COELHO, 1998, p. 18.) 

 O trecho mostra exatamente a situação de Manaus no período, uma 

efervescência econômica e social, que mudou toda a cidade. 

2.4Síntese de Mad Maria 

O romance Mad Maria foi escrito em 1980. O seu autor, Márcio Souza, 

busca retratar no romance a construção da Estrada de Ferro Madeira–Mamoré, 

durante o período de 1907 a 1912. A estrada foi projetada com o objetivo de 

traçar uma rota para o escoamento do látex oriundo da Bolívia. Depois de 

conflitos entre o Brasil e Bolívia, o Brasil se comprometera a construir a 

ferrovia, em troca do hoje território em que se localiza o Estado do Acre. A 

saga da construção da ferrovia durou mais do que esse período de cinco anos 

da narrativa, pois antes dessa tentativa, outras construtoras já haviam se 

aventurado e fracassado. 

O autor busca retomar um fato verdadeiro historicamente, que foi a 

construção da ferrovia, para levantar hipóteses romanescas, desenvolvendo 

personagens a partir de algumas personalidades que realmente existiram na 

História, como o próprio Farqhuar e o índio caripuna Joe, Diaruí (para Antônio 

Cândido), amputado, por exemplo. 

Entre os vários personagens, Finnegan é um médico irlandês, que 

insatisfeito com a possibilidade de uma vida monótona ao término do seu 

curso, resolvera se aventurar pela Amazônia. Veja-se o trecho: 

Era o primeiro verão que Finnegan estava passando ali e 
começava a aprender sozinho a lidar com os escorpiões. 
Ninguém tinha lhe falado de escorpiões. Mas ele não podia se 
queixar, uma lista de horrores tão extensa que dificilmente um 
homem poderia levar a sério, lhe servira de apresentação 
àquela terra. (SOUZA, 2005, p. 6.) 
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O engenheiro Collier era um experiente profissional que já havia 

trabalhado em outras construções de ferrovias e havia aceitado mais esse 

desafio na Amazônia, sendo desenhado prática e psicologicamente: 

Mas Collier é cidadão inglês, um velho e obstinado engenheiro 
inglês. Todos os homens que se relacionam diretamente com o 
engenheiro são norte-americanos, como o jovem médico, o 
maquinista, o foguista, os mecânicos, topógrafos, cozinheiros e 
enfermeiros. Collier era o responsável por todos eles, mas só 
quanto ao aproveitamento de cada homem no bom andamento 
da obra, quanto ao resto, cada um cuida de seu pescoço. O 
engenheiro está com sede e muito medo de ficar doente, está 
preocupado com o seu próprio pescoço. (SOUZA, 2005, p. 10.) 

Consuelo, uma jovem boliviana que após uma tragédia pessoal vai parar 

no acampamento da companhia e recebe os cuidados essenciais, com isso 

sobrevive. 

Consuelo era uma moça de suave temperamento, mas de 
nenhum modo infantil como pensava o seu marido. O que ele 
costumava tomar como sinal de infantilidade, e isto não tinha 
nenhum caráter pejorativo para Alonso, era na verdade um 
instinto inato de perseverança, uma inteligência que se 
agarrava aos sonhos com tal tranquilidade que não tinha outro 
jeito a não ser ajudá-la a conquistar. O caso do piano era 
típico. O maior sonho da vida de Consuelo era poder ter em 
casa um piano de cauda alemão, para ela o instrumento mais 
perfeito que existia, e não sonhava por pura infantilidade, é que 
queria sempre ter o melhor, o que não era nenhum pecado 
neste mundo. (SOUZA, 2005, p. 5.) 

A emblemática mulher Consuelo foi encontrada pelos chineses, 

trabalhadores da ferrovia, após um grande temporal. Tornara-se viúva de forma 

trágica durante esse episódio, quando seu marido tentava, juntamente com 

alguns índios, conduzir rio acima um piano de caudas que seria de uso dela. A 

correnteza muito forte o tragou, sem qualquer chance de reação, pois estava 

preso às cordas que tentavam equilibrar o piano. Em choque, Consuelo 

desmaia e é resgatada pela equipe da companhia. 

O índio caripuna, apelidado de Joe, que após sofrer uma mutilação de 

membros superiores, com muita hemorragia e perigo de morte, é salvo pelos 

cuidados do médico da companhia: 

Mas havia o outro paciente, igualmente inesperado, o índio 
demãos amputadas. Os homens tinham se vingado por uma 
sentença brutal, islâmica. O ladrão de pequenos objetos, de 
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tocos de lápis, de canetas, de lenços, de canivetes, de 
espelhos, sentenciado, agora chorava constantemente numa 
emocionada passividade. Ele inocentemente provocou uma 
tragédia ao roubar coisas insignificantes que só tinham valor 
para homens tão miseráveis que um toco de lápis era como 
uma lâmina de ouro. O índio se salvara por um desses 
milagres inesperados. (SOUZA, 2005, p. 68.) 

O índio Joe da narrativa pode ser considerado símbolo da resistência 

indígena a essa ocupação desordenada em seu território. Com a chegada das 

construtoras e a busca pela construção de estradas, símbolo do progresso, os 

índios foram acuados e empurrados cada vez mais para dentro da selva 

amazônica. 

Joe perde todos os seus familiares e perspectivas e passa a seguir a 

comitiva da companhia como uma sombra em espreita, buscando conhecer 

mais sobre o não índio e seus costumes, pois, quem sabe?, pudesse haver 

uma aproximação. 

Interessado em alguns objetos dos trabalhadores, o índio passa a 

procurar uma oportunidade para apropriar-se deles e sorrateiramente invade o 

acampamento em busca de pequenos objetos sem importância. 

Com o constante desaparecimento de objetos, os trabalhadores 

começam a suspeitar uns dos outros, inclusive vindo a ocorrer alguns conflitos 

em razão da desconfiança. Assim, quando o índio é descoberto, os homens 

não sentem a menor piedade dele, intentando matá-lo. Ele escapa em razão da 

intervenção do médico Finnegan. 

O ataque ao índio é entendido aqui como uma metáfora, pois foi 

exatamente o que ocorreu: os índios foram atacados e praticamente 

exterminados durante esse período.  

Percival Farquhar, proprietário estrangeiro, dono da empresa que 

concluiu a obra da ferrovia, não é menos romanceado que os personagens 

mais esféricos: 

Naquela manhã de 1911, enquanto observava a vitrine da 
Confeitaria Colombo, Percival Farquhar já era um dos homens 
mais poderosos do Brasil. A aparência exterior de Farquhar 
não denunciava a sua verdadeira importância. Parecia um 
homem qualquer, forte mas baixo, cabelos ralos, escorridos e 
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castanhos, rosto redondo e olhos escuros. O braço que 
segurava cuidadosamente as pastas de documentos era 
modestamente musculoso e o antebraço coberto de cabelos 
mais escuros escapava pelos punhos da camisa branca, 
abotoados com moedas de ouro do Peru. Os trajes que usava, 
bem cortados, jamais ultrapassavam o limite da boa 
apresentação. Usava sempre roupas escuras e poucas vezes 
tinha sido visto sem o paletó e a gravata de seda fina. (SOUZA, 
2005, p. 12.) 

Trabalhadores das mais diversas nacionalidades, que oriundos de 

muitas situações de adversidade, veem na construção da estrada de ferro uma 

oportunidade de nova vida e mudanças. 

Os trabalhadores alemães estão cavando um barranco, os 
corpos mergulhados na água até a cintura. Ninguém conversa 
e parecem tomados pelo desejo de executar o trabalho com a 
maior brevidade possível. Uma avidez desesperada, pensa 
Collier. São quarenta homens desfazendo uma encosta de 
barro amarelo, alargando o canal de lama por onde diáfanas 
jacintas voam em rasante. Collier observa os alemães 
executarem a sôfrega tarefa, mas não sente nenhuma simpatia 
por eles, sabe que representam o bando de nacionalidade mais 
perigosa, porque chegaram revoltados por meses de 
desemprego. (SOUZA, 2005, p. 16.) 

 Outro grupo de trabalhadores apresentados na narrativa são os 

barbadianos, conforme descreve a narrativa 

Ele (Collier) vê um grupo de trabalhadores barbadianos vir 
carregando um trilho, passando na proximidade dos 
trabalhadores alemães. Collier sente o pescoço molhado de 
suor e apele de seus cotovelos está cocando e em fogo. 
(SOUZA, 2005, p. 16.) 

Temos ainda trabalhadores oriundos da Índia, de acordo com o texto: 

“Farquhar aproveitaria um navio que estava chegando da índia, com um 

carregamento de trabalhadores, e nele embarcaria a comitiva ilustre.” (SOUZA, 

2005, p. 190) 

Na verdade, relatos históricos sobre a nacionalidade dos operários 

revela que durante a construção da ferrovia, passaram por esta região pessoas 

oriundas de mais de cinquenta nacionalidades. 

A locomotiva tem o seu papel garantido na trama, mais do que uma 

simples máquina, ela ganha vida e é tratado como personagem destacada: 
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Eles, os súditos de Mad Maria, a rainha de ferro. A generala de 
coxas de metal e hálito de vapor. Na escuridão da noite, mais 
densa que o metal do qual ela era feita, Collier imaginou a 
locomotiva como uma pessoa. Mad Maria foi o nome com que 
os homens decidiram batizar a locomotiva que estava ali 
trabalhando. Para ele, havia alguma coisa de contraditório na 
escolha do nome. Não era exatamente um nome bastante 
apropriado para uma locomotiva. (SOUZA, 2005, p. 89.) 

A trama se inicia comum conflito entre trabalhadores, no qual, para 

conseguir fazê-los parar de brigar, foi necessário que a segurança abrisse fogo 

contra eles, o que resultou em algumas mortes: 

Primeiro a gritaria, depois, tiros. Finnegan deixou o moribundo 
e decidiu sair, antes, completou a sua roupa com um chapéu 
esquisito, abas redondas onde estava costurada uma redefina 
que descia até quase a cintura. Os enfermeiros, dois rapazes 
xucros, recrutados quando acabavam de dar baixa do exército, 
estavam entrando na enfermaria. 
— Outra desordem? —perguntou o médico, a voz querendo 
expressar frieza mas revelando um certo abatimento. 
— Uma confusão danada entre os pretos e os alemães. O 
senhor vem com a gente? —respondeu um dos enfermeiros 
enquanto ajudava o outro a retirar algumas maças de pano do 
armário de emergência. 
— Vítimas fatais? —quis saber o médico. 
— Um bocado. (SOUZA, 2005, p. 16) 

Depois de se submeterem às péssimas condições de trabalho, que era 

mal remunerado, segundo a visão dos trabalhadores, eles resolvem se rebelar 

e fugir. Na fuga, capturam o médico e a jovem Consuelo como reféns, mas em 

razão de discussões entre eles, as mulas fogem e os dois são resgatados com 

vida. O trecho que relata a fuga das mulas foi apresentado pelo narrador: 

No chão, os homens trocavam socos e mergulhavam no tapete 
úmido de folhas mortas. O chão era tão úmido que quando as 
lâmpadas de querosene caíam e quebravam, o fogo logo se 
apagava abafado pela papa de folhas molhadas Finnegan 
ouvia o zurrido de uma das mulas, ela estava muito assustada 
e escoiceava o vento enquanto os homens arrastavam-se 
como vermes e estavam tão cansados que já não conseguiam 
se agarrar. A mula onde Finnegan e Consuelo estão presos 
parece ter recebido um coice e dispara numa corrida cega pela 
trilha da floresta, sumindo na escuridão. (SOUZA, 2005, p. 131) 

Consuelo passa a viver no alojamento da companhia, depois que se 

recupera do trauma do sequestro que ela sofrera. A companhia aguarda para 

decidir qual destino será dado à moça, o narrador descreve o alojamento: 
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Entraram na casa onde ela estava alojada. Era uma casa 
eletiva onde vivia com mais três moças que trabalhavam como 
enfermeiras no hospital. Consuelo tinha pouco contato com 
elas e como passava o dia inteiro ali, transformara-se em dona 
da casa. (SOUZA, 2005, p. 136.) 

Durante a construção da ferrovia, a equipe de construção passou por 

diversas dificuldades, como imprevistos impostos pela natureza, rebelião dos 

empregados, adversidades de localização, entre outras. 

Além da frente narrativa da construção da ferrovia, existem outras 

frentes narrativas, como a de Percival Farquhar, que retrata a vida na província 

e seus desenrolar de jogos de interesse: 

O temperamento de Farquhar o afastava de qualquer disputa 
política, mas estivera o tempo todo preocupado com o 
problema sucessório brasileiro. Seus principais amigos 
estavam não posição, lutavam no que eles chamavam de 
"campanha civilista". Ele não dava um tostão pela tal 
"campanha civilista", mas lamentaria muito se a derrota da 
oposição viesse atrapalhar os seus interesses. (SOUZA, p. 22.) 

A saga da Mad Maria é relatada contabilizando-se um percurso de cinco 

anos, um período em que a floresta se tornou a principal antagonista dos 

intentos da ferrovia. Muitas doenças, mortes, mudanças de planos, 

desencontros e intempéries para que ao final “a Maria” possa finalmente ser 

posta em movimento.  

Ao final da construção da ferrovia, ela não serve mais ao seu objetivo, 

pois a rota do látex foi alterada em razão do contrabando das sementes da 

havea brasiliensis (seringueira)pelos asiáticos.  

A intervenção do capitalismo sobre a selva gera várias consequências, 

entre elas a decadência do índio, que se vê multilado, humilhado e 

abandonado –não apenas pessoalmente, mas simbolizando toda a sua 

coletividade. O índio caripuna Joe (Mister Pit, para os americanos que o 

abrigaram no Hospital da Candelária) é a representação de todos os índios, 

que em síntese passaram pelo mesmo processo de perdas da sua integridade 

física, portanto, também espiritual. 
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SEÇÃO III- DIFERENÇAS E PROXIMIDADES ENTRE MÁRCIO SOUZA E 

MILTON HATOUM 

“Ouve-se reggae, assiste-se a um faroeste, 
almoça-se no McDonald’s e janta-se num 

restaurante típico, usa-se perfume pariense 
em Tóquio e roupas ‘rétro’ em Honk Kong.” 

 

Terry Eagleton 
 

Buscando referenciar a Amazônia na obra dos autores em estudo, esta 

Seção tem como objetivo primeiramente situar os dois autores e seus 

respectivos projetos literários, traçando uma linha com as diferenças e 

proximidades por eles apresentadas em sua trajetória literária, e a partir disso 

iremos apresentar as perspectivas dos autores sobre o imaginário amazônico.  

Os mais diversos autores situados geograficamente na Amazônia e/ou 

de origem amazônica se valem de sua localização para descrever a realidade 

amazônica, dando centralidade à questão amazônica de forma diferenciada, é 

o que esperamos se confirmar nas obras analisadas nesta dissertação. Sendo 

assim, buscaremos no conjunto da obra dos autores Márcio Souza e Milton 

Hatoum uma tônica de equilíbrio e similaridades que demonstrem como as 

obras tratam sobre o tema Amazônia. 

3.1 A trajetória intelectual de Márcio Souza 

Márcio Gonçalves Bentes de Souza, o Márcio Souza, nasceu em 

Manaus em 1946 e em razão das suas obras ensaísticas e produções literárias 

é considerado hoje um dos nomes mais importantes de literatura brasileira. A 

sua obra é conhecida por trazer a ambientação amazônica, que é descortinada 

a partir de diversas representações. 

O autor é consagrado pela crítica e tem uma vasta produção literária. 

Além de romancista, é também ensaísta, dramaturgo, cineasta e jornalista, com 

vasta publicação. Sendo filho de jornalista, teve a oportunidade de conviver 

com o estímulo à escrita e aos catorze anos escreve seu primeiro texto. 

O interesse de Márcio Souza sempre foi o cinema, ingressa no curso de 

Ciências Sociais, na Universidade de Brasília, sendo que mais tarde transferiu-
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se para São Paulo. Os seus primeiros trabalhos são do período da graduação: 

Sentir a vida, Manaus fantástica, A coisa mais linda que existe ou A trajetória 

de um seringueiro. Os curtas-metragens: Irreal, Rapsódia Incoerente e Prelúdio 

Azul também são desse período. 

A sua peça teatral A paixão de Ajuricaba, um dos seus primeiros 

trabalhos, foi encenada pela primeira vez no Teatro Experimental SESC do 

Amazonas, em 19 de maio de 1974, continuou sendo encenada até 2012, 

tendo inclusive sido levada em turnê pela Europa. 

Trabalhou com a produção cinematográfica, atuando como diretor, 

roteirista e assistente de produção. Nesse período se lançou na crítica 

cinematográfica com seu primeiro livro O mostrador de sombras (1967). 

Inspirado em Érico Veríssimo, que escreveu a trilogia O tempo e o vento, 

onde relata sobre a formação do estado Rio Grande do Sul, Márcio Souza 

desenvolveu o projeto de tetralogia Crônicas do Grão-Pará e Rio Negro. Essa 

tetralogia tem como objetivo retratar através da literatura uma parte da 

esquecida história da Amazônia, no período 1780-1840, onde o autor descreve 

as tramas sociais de confronto entre o Vice Reino do Brasil e Capitania de 

Grão-Pará e Rio Negro. A tetralogia já possui três obras lançadas, faltando 

apenas a última. É composta pelos seguintes títulos: Lealdade (1997), 

Desordem (2001), Revolta (2005) e Derrota (sem data). O autor dedicou sua 

tetralogia a Érico Veríssimo. 

Márcio Souza não se situa na literatura regional, termo que critica e 

dispensa vinculações. O autor afirma que as questões universais são muito 

mais importantes e devem ser enfrentadas sem medo, longe dos regionalismos 

limitadores. 

Com a sua vasta produção, Márcio foi premiado e é consagrado perante 

a crítica brasileira, que o mantém no patamar dos maiores autores brasileiros 

vivos da atualidade. A sua obra tem um enfoque documentarista, mas não 

deixa de lado a questão social e humana –e apresenta sempre um certo tom de 

ironia. 
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A região Amazônica sempre foi temática nuclear dos interesses do autor, 

motivo pelo qual ele vem se dedicando à pesquisas sobre os diversos aspectos 

da região. Ele usa a sua obra para evidenciar períodos e acontecimentos da 

região que foram ignorados ou apresentados sem o destaque merecido pela 

história tradicional.  

Márcio Souza utiliza fatos históricos por ele pesquisados para apresentar 

uma crítica à História amazônica, contribuindo para a reconstrução da História 

e para a formação da identidade do seu povo. 

Mas antes ele fez um périplo no exterior, o que lhe concedeu certa 

perspectivação da Amazônia: Márcio Souza hospedou-se como artista-

residente na Mac Dowell Colony, em New Hampshire, EUA. Neste período, 

pronunciou conferências nas Universidades de Columbia e de Nova Iorque. Em 

Rotterdam, na Holanda, depôs perante o Tribunal Bertrand Russel sobre a 

condição do índio brasileiro. Reside em Manaus e atualmente (2016) preside o 

Conselho Municipal de Cultura da cidade. 

3.2 Posturas ideológico-literárias de Milton Hatoum 

O autor Milton Assi Hatoum também nasceu em Manaus e o ano foi o de 

1952. O citado autor é descendente de libaneses e desde criança em Manaus 

conviveu com uma diversidade linguística e cultural muito rica, em razão do 

manancial prolífico da cultura local, dada a afluência de várias nacionalidades e 

regionalismos, que se somam à influência das suas raízes autóctones. 

Ainda adolescente mudou-se para Brasília, onde concluiu os estudos 

secundários. É formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São 

Paulo (USP). Apesar da formação em Ciências Exatas, apresentava também o 

interesse por literatura e assim frequentou o curso de Teoria Literária, uma de 

suas bases para a entrada nesse campo de atuação. 

Mais de uma década após estar formado, voltou a Manaus, onde residiu 

até a morte do pai e seu divórcio. Acontecimentos que o levaram a São Paulo, 

onde casou novamente e vive até hoje. 
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Também em Milton Hatoum surge a problemática do regional em 

oposição ao nacional. Hatoum já tem seu posicionamento claro a respeito. Sem 

negar a influência de sua origem e da cidade Manaus, afirma que mais do que 

o regional, os dramas tratados por ele representam questionamentos sobre a 

essência da vida e do ser humano, razão pela qual universalizam-se. 

Em Relato de um Certo Oriente, seu primeiro romance, a narrativa se dá 

com a chegada de uma mulher em Manaus, na casa em que ela foi criada, 

vinte anos depois. A partir da memória dela mesma e de vários outros 

personagens ela vai reconstruir sua história. 

Uma interessante questão a que o leitor deve se atentar ao analisar a 

obra diz respeito à uma palavra chave logo no seu título: Oriente. O Oriente de 

acordo com o critério geográfico, não é o objeto narrado na obra, mas o Oriente 

enquanto representação. A origem libanesa dos personagens permite que haja 

uma caracterização da narrativa. Quando se fala de Oriente nos vem à mente o 

Orientalismo, de Edward Said, para quem o Orientalismo é uma invenção do 

Ocidente, uma forma de tratar o outro. Criou-se uma diferenciação entre os 

diferentes e o orientalismo consiste em tratar o outro a partir da representação 

do diferente. 

Edward Said, em sua citada obra afirma: 

O valor, a eficácia, a força, a aparente veracidade de uma 
afirmação escrita sobre o Oriente, baseiam-se muito pouco no 
próprio Oriente, dele não podem depender instrumentalmente. 
Ao contrário, a afirmação escrita é uma presença para o leitor 
em virtude de ter excluído, deslocado, tornado supérflua 
qualquer coisa real como o “Oriente”. Assim, todo o 
Orientalismo representa e se afasta do Oriente: o fato de o 
Orientalismo fazer sentido depende mais do Ocidente que do 
Oriente, e esse sentido tem uma dívida direta com várias 
técnicas ocidentais de representação que tornam o Oriente 
visível, claro, “presente”, no discurso a seu respeito. (SAID, 
2007, p. 52.) 

O autor é bem recebido pela crítica desde o seu primeiro trabalho e 

sempre apresenta Manaus como pano de fundo da narrativa. No entanto, 

observa-se nele uma pluralidade de vozes e de origens, a remontar, por 

exemplo, o libanês e a sua origem familiar, nas suas obras. 
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Apesar de ambientar as suas obras na Amazônia, especificamente em 

Manaus, além do fato de ser essa a origem do autor, ele deixa claro: 

Não sou filho da floresta, a floresta não é meu habitat. A minha 
literatura é urbana, mas com muitos vínculos com a floresta, o 
rio. Acho que o lugar da literatura é o lugar da infância. Aonde 
vou, levo Manaus comigo. Mas não uma Manaus qualquer. É a 
Manaus do começo dos anos 1960, fim dos anos 1950. (SILVA, 
2015, p. 43.) 

Hatoum explicita que a sua criação comunitária e a sua formação são 

fundamentais para permitirem sua experiência literária conforme ela se 

apresenta. Apesar de ser de origem manaura, a sua obra é cosmopolita, sem 

desconsiderar seu local de origem que é Manaus. 

Silva na sua excelente obra A mulher e o poder na ficção de Milton 

Hatoum (2015) traz uma análise detalhada sobre a obra do excelente autor, 

informando como tem ocorrido a recepção de Hatoum junto aos mais diversos 

meios literários. 

Podemos observar também os aspectos estruturais da obra de Hatoum, 

Silva revela que o autor “busca construir um universo ficcional fechado e coeso. 

O final consiste em uma morte simbólica, uma vez que os narradores, esgotam 

toda a sua vivência sobre conflitos e experiências familiares.” (SILVA, 2015, p. 

45.) 

Milton Hatoum, apesar de não ter uma extensa lista de publicações, 

figura no seleto grupo de excelentes escritores brasileiros na 

contemporaneidade. Joanna da Silva opina: 

De um modo geral, a partir dessa abordagem da fortuna crítica 
de Milton Hatoum, constatamos uma significativa diversidade 
temática já explorada, além da recepção crítica bastante 
favorável à sua produção, o que ratifica, junto com os prêmios 
recebidos e a aceitação do público, sua qualidade literária. 
(SILVA, 2015, p. 50.) 

Podemos dizer estarmos diante de um primeiro diferencial de Milton 

Hatoum, perante Márcio Souza. Se este desenvolveu uma carreira teatral, 

literária, de imersão política e cultural, aquele, largando da profissão no 

magistério superior, acabou não se sobressaindo na área da ensaística, e se 
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tornou mais do que nada um romancista. Veremos aqui um breve cotejo 

vivencial de ambos autores. 

3.3 Diferenças e proximidades entre Márcio Souza e Milton Hatoum 

Considerando o nosso objeto de estudo já devidamente explicitado, 

observamos fazer-se necessário efetuar algumas aproximações e também 

diferenciações entre os autores apresentados em análise.  

Márcio Souza e Milton Hatoum são oriundos da cidade de Manaus. 

Ambos são escritores amplamente premiados e têm as suas narrativas 

voltadas para apresentar o cenário amazônico, em estudo. 

A Amazônia é assunto de interesse mundial há muito tempo: Podemos 

remontar as referências à região, dado o espanto e o interesse, já a partir dos 

primeiros contatos dos europeus e demais povos oriundos de outros cantos do 

mundo que se dirigiam para o Novo Mundo. 

Márcio Souza e Milton Hatoum têm em comum, além do nascimento 

amazonense, o interesse em falar sobre a floresta com todos os seus encantos 

e mistérios. Os dois possuem uma fortuna crítica amplamente reconhecida e 

elogiada por especialistas da área. 

As obras Mad Maria, de Márcio Souza, e Dois Irmãos, de Milton Hatoum, 

podem ser destacadas por apresentar diversas similaridades. Começamos 

pelas mais óbvias, falando que as duas obras têm como pano de fundo de suas 

narrativas a ocupação da Amazônia. 

Vista como uma rota e um destino para imigrantes de todo o mundo nas 

duas obras, a Amazônia em Mad Maria destaca os trabalhadores da ferrovia 

que chegam das mais diversas partes do mundo para buscar uma 

oportunidade de trabalho, sendo porto de passagem para quase todos eles. 

Pode ser vista ainda como um posto de esperança. Em Dois Irmãos a cidade é 

porto de chegada e de partida, em diversos momentos históricos, entre eles, 

por exemplo, a segunda guerra mundial. 
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A forma como é retratada a natureza da Amazônia nas duas obras pode 

ser descrita com singularidades. No romance Mad Maria a selva é apresentada 

cheia de mistérios e intratável. O homem está sempre à mercê da natureza. 

Sem que ninguém espere pode desabar uma chuva torrencial que destrói o 

trabalho de vários dias realizados pelos trabalhadores. 

A selva é descrita como mata densa e de difícil acesso, podendo os 

desavisados saírem e não conseguirem encontrar o caminho de volta, perdidos 

na selva. Além disso, apresenta as cachoeiras como instransponíveis pelo 

homem e infestada de animais capazes de com uma simples picada provocar a 

morte de um homem, em decorrência dos desdobramentos da picada recebida.  

Em Dois Irmãos, a selva é apresentada com seus rios de águas escuras 

e perigosas, vários igarapés e ilhas, lugares de difícil acesso, até mesmo para 

os mais experientes caboclos que terão que se valer de sua vasta experiência 

pelos rios amazônicos para conseguir êxito em seu destino.  

Dentro do ambiente amazônico os dois romances apresentam uma 

cidade onde se envolve a trama. Manaus e Porto Velho são as cidades 

apresentadas, cada uma com as mais diversas peculiaridades. 

O discurso de progresso como pretexto para destruição das riquezas 

naturais e instalação das mais diversas construções também é uma tônica 

predominante nos dois textos.  

Em Mad Maria, a própria construção da ferrovia, tinha como objetivo 

escoar o látex do interior do país e Bolívia para exportação. A ferrovia era 

considerada sinônimo de desenvolvimento e toda a saga envolve o processo 

de construção da estrada para locomoção de mercadorias. 

O romance Dois Irmãos também retrata o desenvolvimento da cidade 

sob a tônica do progresso. O romance retrata a euforia que se instala em plena 

selva amazônica durante vários momentos em que o progresso se apresenta 

para a Amazônia, primeiro com o boom da borracha e mais tarde, com a 

instalação da Zona Franca de Manaus, por exemplo. 
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Manaus é apresentada em diversas fases de mudanças. Dois Irmãos a 

retrata no momento histórico da Segunda Guerra Mundial, e também auge da 

exploração do látex, seguido do momento de estagnação comercial que 

sucedeu ao fim do ciclo. Traz ainda o momento em que a Ditadura Militar no 

Brasil imperou, gerando perseguição política e silenciamento social, por conta 

das repressões. No texto o escritor traz ainda o momento de instalação da 

Zona Franca de Manaus, com um novo surto econômico permeado pela 

decadência e exploração local. 

3.4 O centramento amazônico de boa parte da literatura amazonense 

Com seus encantos, segredos e mistérios, a região deveu a origem do 

seu nome à mitologia grega; a sua fama remonta à descrição mais 

grandiloquente da sua riqueza hidrográfica, com paisagens e cenário que 

envolve e derrota a todos quantos buscam conhecê-la. 

O deslumbre causado pela Amazônia em todos os que buscam escrever 

sobre ela é descrito em Foot Hardman, quando diz: 

Na Amazônia, a paisagem ao mesmo tempo amplíssima e 
inextrincável provoca sobre o olhar do viajante (naturalista, 
explorador, artista) o embaralhamento de perspectivas entre o 
infinito e o infinitesimal, espécie de caleidoscópio em que as 
lentes telescópicas e microscópicas se invertessem e 
cambiassem de lugar inesperadamente. (HARDMAN, 2009, p. 
63.) 

Essas lentes e caleidoscópios por meio dos quais se apresentam a 

região a partir das perspectivas de seus narradores se confirmam em Souza e 

Hatoum. Os autores, cada um através de suas particularidades narrativas, 

mostram em seus textos a influência e maravilhamento que a Amazônia causa 

em quem ousa falar sobre ela. 

Foot Hardman descreve uma lista de autores que tiveram como temática 

o centramento em questões amazônicas. 

Euclides da Cunha, por exemplo, que veio à Amazônia em missão 

diplomática a convite de Ministério das Relações Exteriores, sob a direção do 

Barão do Rio Branco, e percorreu o Alto Purus em “região limítrofe entre o 
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recém-incorporado território do Acre e o Peru, como representante maior do 

governo brasileiro na Comissão Mista Brasileiro-Peruana de Reconhecimento 

do Ato Purus”, foi um deles. (HARDMAN, 2009, p. 53) 

Após a sua incursão pela região, ficou muito impressionado com tudo o 

que viu, e tinha como objetivo escrever um “texto vingador”, em suas próprias 

palavras, em que revelava a um amigo “Depois aí, num livro: Um paraíso 

perdido, onde procurarei vingar a Hyloe maravilhosa de todas as gentes 

adoidadas que a maculam desde o século XVI.” (HARDMAN, 2009, p. 37.) 

Não alcançou seu objetivo, pouco mais de três anos após seu retorno ao 

Rio de Janeiro, sofreu a trágica morte.  

A Amazônia é quem se vinga dele, como se vingou de todos que 

intentaram penetrá-la, derrotando-os, sobre esta metáfora da vingança Foot 

Hardman escreve:  

Sua vingança, a meio fio, não se completou. Seria a segunda, 
já que alude à obra-prima Os Sertões, livro vingador das 
paragens perdidas de Canudos e de sua gente e de sua 
guerra. […] O enredamento na obscuridade úmida da selva 
enorme, suas populações nômades, sua história violenta e 
apartada do resto da nação impediram a unidade espaço-
temporal da hileia a ser representada por Euclides. Foi esta 
que se vingou dos homens que ousaram penetrá-la. O escritor 
também teria igual sorte. (HARDMAN, 2009, p. 38.) 

Ainda assim, o autor logrou descrever a Amazônia, sem a épica 

vingança por ele ansiada, em obra inacabada. A obra Um paraíso perdido não 

se concretizou, mas o autor teve seu primeiro capítulo escrito e organizado por 

ele mesmo, que foi publicada postumamente em livro chamado À Margem da 

História.  A edição de Um paraíso perdido foi organizada por Hilton Rocha, em 

1976, e edição homônima em 1986, foi dirigida por Leandro Tocantins. 

(HARDMAN, 2009.) 

Muitos outros autores trilharam o mesmo objetivo de Euclides da Cunha 

e tentaram descrever a região, alguns obtiveram mais sucesso, entre eles 

muitos autores de origem amazônica. Teria a selva um pouco mais de 

complacência para com os seus? 
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Hardman (2009) verificando a incompletude do projeto euclidiano de 

vingança literária em favor da Hileia, argumenta que a narrativa sobre a 

Amazônia é possibilidade de denunciar as brutalidades aqui sofridas e não 

permitir que essa história seja esquecida virando um vazio histórico e literário, 

o autor faz um convite para que outros não se calem, sob pena de concretizar-

se a “Operação Esquecimento” sobre a Amazônia, diz o autor: 

No prolongado e complexo movimento de conversão, em 
primeiro lugar, das brutalidades antigas dos processos 
civilizatórios, na região amazônica, em vazio histórico, em 
fantasmagorias palidamente refletidas no percurso sinuoso e 
tulmutuário desses “rios em abandono”; nesse chão movediço 
e instável vivendo a incerteza do embate entre “terras caídas” e 
“terras firmes”, história e memória, pois arruinadas 
precocemente no turbilhão de gigantescas massas hídricas e 
florestais; e, em segundo lugar, na passagem da história da 
violência na fronteira à condição de mero apêndice marginal da 
história da civilização nacional ou ocidental, fantasmagoria 
então projetada como “terra sem história”, “paraíso perdido”, ou 
paisagem remota no espaço e no tempo, que permanece assim 
como simples rodapé ou capítulo suplementar dos chamados 
“aspectos regionais”; nessa ampla operação de esquecimento 
que, de todo modo, deixa rastros e ruínas, embora também se 
busque sua completa desaparição, convém, agora,que  se fixe 
em algumas imagens-faróis da representação da Amazônia. 
(HARDMAN, 2099, p. 62.) 

Claro que centenas de escritores amazonenses retratam em suas obras 

a temática Amazônia, mas ninguém mais que estes dois representam, 

hodiernamente, a realidade fática e ficcional do local, com tanta aceitação, 

tanto do público especializado como das classes populares. 

 



 

74 
 

 

SEÇÃO IV- A AMAZÔNIA EM DOIS IRMÃOS E EM MAD MARIA 

 
“Ela só lhe aparece aos poucos, 

vagarosamente, torturantemente. É uma grandeza 
que exige a penetração sutil do microscópio e a 

visão apertadinha e breve dos analistas: é um 
infinito que deve ser dosado.” 

 

(Euclides da Cunha) 

 

Depois de situarmos o leitor na Amazônia, apresentando um panorama 

geral e depois especificamente brasileiro e da realidade literária local partimos 

para as análises das obras. Essa seção busca então demonstrar a 

representação sobre a perspectiva amazônica dos autores nas obras Mad 

Maria e Dois Irmãos. 

E ainda, após devidamente exauridas as possibilidades de análises da 

perspectiva amazônica nas citadas obras, será feita uma análise unificada e 

análise comparada das respectivas obras. 

4.1 A Amazônia em Mad Maria 

 

A Amazônia pode ser revelada em suas categorias organizadoras através 

do texto literário, Raymond Wiliams em suas reflexões, em Cultura e 

Materialismo, afirma que literatura pode dar unidade ao caráter estético e 

literário de um grupo. Diz o autor: 

Devemos estudar, na literatura de peso, as categorias 
organizadoras –as estruturas essenciais– que dão a essas 
obras sua unidade, seu caráter estético específico e sua 
qualidade estritamente literária, e que, ao mesmo tempo, 
revela-nos o grau mais elevado possível da consciência de um 
grupo social. (WILLIAMS, 2011, p. 33.) 

Veremos como a afirmativa pode ser confirmada por meio da análise de 

alguns textos. 

Partindo diretamente para Mad Maria, encontramos o personagem 

Finnegan, médico contratado pela Companhia construtora da ferrovia 
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responsável pela construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Esse 

irlandês vem à Amazônia em busca de aventuras e de uma vida diferente, pois 

em razão de algumas tragédias pessoais não suportava a ideia de permanecer 

em sua terra. 

As surpresas e aventuras a que foi submetido após sua chegada foram 

inevitáveis. O médico se depara com o verão chuvoso amazônico e sua fauna 

exótica. 

Finnegan não sabia que os escorpiões começavam a aparecer 
no começo do verão. E oque era o verão naquela terra, afinal? 
Pelo que Finnegan podia notar, o verão era quando as chuvas 
caíam rápidas e os malditos escorpiões apareciam no chão da 
barraca, por entre os lençóis e cobertas dos catres, escondidos 
nas botinas e desafiantes com as suas pinças e caudas 
levantadas, estáticos, como pequenas escavadeiras 
mecânicas. (SOUZA, 2005, p. 6.) 

O narrador usa a figura do escorpião para falar sobre as mais diversas 

intempéries que se apresentam na região: o escorpião pode ser considerado 

uma metáfora de todas as dificuldades encontradas. 

As condições climáticas da região também são relatadas, o que confirma 

as contradições presentes na região, se por um lado a floresta era úmida e fria 

na madrugada, o sol aparecia no decorrer do dia, tornando o calor insuportável 

a ponto de contrastar totalmente com o clima da madrugada.  

O calor ainda não havia se instalado. Todas as manhãs o calor 
era obrigado a lutar contra uma umidade que se entranhava 
fortemente em todas as coisas, que às vezes congelava os 
ossos na madrugada, machucava as articulações do corpo 
como as pancadas machucariam um lutador desastrado. 
Mesmo sabendo que o calor acabaria vencendo, Finnegan 
estava inteiramente vestido, parecia não se importar com o 
ambiente de sauna doentia que predominaria em sua rotina 
diária, entre as onze da manhã até as três da tarde. Vestia o 
uniforme completo porque era este o seu regulamento pessoal. 
Acima dos horrores, estava a eficiência profissional, a única 
arma que encontrara até então para suportar os mistérios que 
não existiam. (SOUZA, 2005, p. 7.) 

A região é retratada em suas contradições por meio do clima, que oscila 

entre o frio, de congelar os ossos, da madrugada com o calor insuportável 

durante o dia. 
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Os homens, quase todos índios, procuram vencer a força da 
correnteza e arrastam as cordas, de cada margem, com uma 
ansiedade desesperada. Mas a força humana pouco 
representa perante a correnteza que desce em velocidade 
fantástica. O único homem branco, Alonso Campero, está 
gritando e correndo, saltando as lajes de pedra, estimulando os 
índios. (SOUZA, 2005, p. 6.) 

O narrador apresenta a natureza amazônica através das cachoeiras, que 

correm em grande velocidade, mostrando-se também como um obstáculo aos 

intentos do homem. 

As cachoeiras retratadas, a água em abundância e fartura, representam 

os diversos obstáculos a serem vencidos pelo homem, na sua tentativa de 

progresso em plena selva: 

Estava nervoso porque era o quarto piano de cauda importado 
da Alemanha, para satisfazer um sonho da esposa, e que não 
podia seguir o destino dos três primeiros, todos perdidos em 
uma das dezenove corredeiras letais do Madeira. (SOUZA, 
2005, p. 8.) 

A passagem narrada nesse trecho, ao modo do Fitzcarraldo de 

Fassbinder (filme de 1982), relata o esforço de um personagem em transportar 

um piano alemão para o meio da selva, tentativa inútil de “civilizar” a região, 

que por vingança ao intento do personagem traga os dois, piano e seu dono, 

sem a menor chance de escape. 

Aqui se apresenta um dos principais motivos da construção da ferrovia: 

o fato de o rio não ser navegável por conta de suas dezenove cachoeiras. As 

corredeiras se mostravam realmente letais, e por um descuido ela seria capaz 

de ‘engolir’ qualquer um que se aventure em desbravá-la. 

Ainda apresentando as condições desfavoráveis da região, é narrado 

nesse trecho as condições do terreno amazônico, e um percurso que seria 

simples, em outros locais, na Amazônia se torna um suplício vencê-lo. 

A bruma adensa conforme aproxima-se do chão. A coisa suada 
respira vapor e avança penosamente, rilhando. Estamos no rio 
Abunã, numa manhã qualquer, em 1911, no verão. No período 
cambriano devia ser assim. Collier estava enfrentando os 
piores momentos de um trabalho tecnicamente simples. 
Massão trinta milhas de pântanos e terrenos alagadiços. Os 
homens estão passando por condições de trabalho jamais 
imaginadas. (SOUZA, 2005, p. 6.) 
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A dificuldade na construção dos trilhos em plena Floresta Amazônica 

explica-se pela constituição do terreno. Os pântanos alagadiços são o maior 

causador da dificuldade. 

A locomotiva avança lentamente, soltando fumaça. É uma bela 
máquina, como um animal do período jurássico. Na fímbria da 
floresta, grandes árvores cretáceas, insetos silurianos, 
borboletas oligocênicas, formigas pliocênicas, juntam-se. 
(SOUZA, 2005, p. 11.) 

A locomotiva é comparada a um animal pré-histórico, imponente e 

grande em meio a selva, a única que ousa vencê-la. 

Outro obstáculo à tentativa de avanço dos trabalhos que singram a 

região amazônica são as chuvas, que torrenciais, violavam tudo. 

A chuva que desabava era como algo sólido que se atomizava 
em forma de gás espesso e para o qual não existia abrigo. O 
engenheiro Collier está sentado no interior de sua tenda e está 
aborrecido. Seria mais um dia perdido. Teoricamente aquela 
não era estação de chuvas, mas os trópicos eram 
enganadores. E as chuvas apareciam sempre violentas, 
tragando as obras ainda não totalmente construídas numa 
voracidade líquida. Nos primeiros tempos Collier sentia pânico 
quando via as nuvens cinzentas cobrirem o céu, agora, apenas 
ficava irritado porque o mundo inteiro ficava molhado à sua 
volta e não havia nada que desse pelo menos a ilusão de 
segurança. Tudo ficava molhado e flácido, com um pungente 
cheiro de terra encharcada exalando sinais de vida e morte. 
Este cheiro penetrava e produzia em cada homem uma 
espécie de imobilidade, uma passividade soturna enquanto a 
água cobria seus corpos como um inquietante suor frio 
pegajoso. (SOUZA, 2005, p. 46.) 

A descrição da chuva também compõe o ambiente amazônico, 

caracterizado entre tantas adversidades pelas chuvas. As consequências delas 

era que, em geral, desfazia todo o trabalho da equipe. Em época de chuva o 

chão ficava encharcado e flácido, dificultando o trabalho desenvolvido. 

A tempestade amazônica retratada nesse trecho, mais uma vez 

representa a própria força da natureza, de onde não se tem como escapar.  

As árvores sacudiam-se ao vento com silvos animais e cada 
folha fazia um esforço supremo antes de se desprender e 
voltear no espaço. Ela começou acorrer sem rumo, apertando o 
pacote de partituras contra o peito, e gemia, um gemido era 
parecido com o esforço das folhas, só que menos animal, como 
o de uma mulher medrosa que voltava a ser a Menina 
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tremendo na casa vazia e sem luz. Consuelo corria porque não 
podia acreditar que a natureza encerrasse tanta violenta e que 
depois –quando a chuva cessasse, as árvores parassem de 
dançar– tudo voltasse a ter a mesma calma atraente, violência 
da natureza era como uma mentira finalmente revelada e ela 
não gostava de se ver no meio de revelação tão poderosa. O 
vento e a chuva batiam em seu corpo e traziam muitos cheiros, 
odor de terra molhada, perfume de folhas maceradas, de frutas 
amassadas. Cada cheiro era uma notícia alarmante do furor da 
tempestade, ou pelo menos ela assim acreditava e ganhava 
forças para continuar correndo, sem ligar para os espinhos e 
folhas de capim afiadas que lhe cortavam a carne e reduziam 
seu vestido em farrapos ondulantes. (SOUZA, 2005, p. 49.) 

A narrativa retrata o momento de uma tempestade no meio da selva, 

quando a natureza mostra toda a sua força mobilizadora, destruindo tudo: 

A chuva parou depois do meio-dia e um sol forte começava a 
secar rapidamente a lama. Collier está à frente de uma equipe 
de trabalhadores que vai desentulhando os efeitos da 
enxurrada e da erosão. Está levantando os danos causados ao 
trabalho e sabe que aquela tempestade não foi brincadeira. 
Muitas árvores imensas nos limites do desmatamento 
desabaram, embora a barreira de selva nem pareça 
desfalcada. Os troncos de mais de quatro metros de raio e os 
galhos poderosos exigirão horas de trabalho. No charco, cujas 
águas parecem minar do solo, o acúmulo de lama pode ser 
perigoso e tragar um homem pouco cauteloso. (SOUZA, 2005, 
p. 50.) 

O trecho mostra as contradições da selva amazônica: por um lado, as 

chuvas torrenciais destruíam tudo, por outro, quando a chuva passava, 

rapidamente o sol era capaz de secar tudo e voltar a brilhar de forma 

escaldante, com acontecimentos da natureza tão contraditórios como chuva e 

sol, que se reúnem, inexplicavelmente, como inexplicáveis eram as condições 

da selva. 

Quando desabava uma daquelas tempestades, a água era tão 
poderosa que parecia muitas lâminas retalhando como 
navalhas e ensopando as pessoas de tal modo que os homens 
ficavam incapacitados até para compreender uma ordem. 
(SOUZA, 2005, p. 51.) 

A água é a representação da própria floresta, que, de forma 

imperdoável, atinge o homem que tenta enfrentá-la; a água retratada com tanta 

força a ponto exercer o papel de uma navalha cortante, derrotando o homem. 
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Outro representante implacável da floresta trata-se do mosquito do 

gênero Anopheles, que, após contaminado pelo protozoário parasita 

Plasmodium, transmite a malária. A Companhia responsável pela construção 

da ferrovia declarou uma verdadeira guerra ao mosquito. Na área de 

construção havia obrigatoriedade do uso de roupas especiais, do uso de 

mosqueteiros e de medicamentos, além de um complexo hospitalar de 

referência mundial no combate às doenças tropicais que estava à disposição 

dos trabalhadores na região. Enfim, tudo o que estava ao alcance humano para 

combater possíveis doenças era feito, no entanto, nada impedia o mosquito de 

avançar e proliferar-se, invadindo até mesmo o ambiente em que ela era mais 

enfaticamente combatido: a enfermaria do hospital. 

Levantou-se da mesa e foi até a maca do paciente mais 
próximo. Ao pé da cama, parou, colocando os braços para trás, 
observando o homem que parecia deslizar imperceptivelmente 
para a morte como uma vaga forma que desaparece no interior 
de um funil. Levantando os olhos, notou alguma coisa numa 
placa onde os regulamentos da enfermaria estavam escritos, 
pendurada na parede. Aproximou-se para ver o que era e 
inesperadamente desferiu um tapa contra a placa como se 
quisesse ferir todos os regulamentos de uma só vez. Os 
enfermeiros pararam os seus afazeres e passaram a observá-
lo a moça também se interessou por aquele gesto um tanto 
inaceitável na personalidade de Finnegan. Ele estava ausente, 
olhando a palma da mão, depois caminhou em direção à sua 
mesa, abriu uma gaveta e retirou uma lupa.Com o instrumento 
de aumento, voltou a examinar a palma da mão que golpeara a 
placa. Todos o observavam com aquele ar de desconfiança por 
alguém que parece estar perdendo a sanidade. Aumentada 
pela lupa, a palma da mão dele contém um inseto esmagado. 
Não eram só os escorpiões a invadirem a fortaleza de 
Finnegan, os seus inimigos também eram capazes e por isso 
ele resmungou alto:— Maldito anofelino. Como foi que entrou 
aqui na enfermaria? Não adiantam as telas descobre, nem os 
mosquiteiros. Se esses malditos insetos quiserem mesmo nos 
matar, ninguém estará a salvo. (SOUZA, 2005, p. 87.) 

Nesse trecho, o narrador demonstra a saga do mosquito da malária, ele 

que apesar de combatido permanecia impassível, avançando por todos os 

lugares, quem sabe defendendo a Amazônia da única forma que sabia, 

transmitindo um legado de morte a quem tivesse o azar de cruzar o seu 

caminho. 
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Aliás, a morte era como uma sombra que pairava sobre o acampamento 

da companhia, esperando o próximo a quem iria tragar sem piedade. Seja 

decorrente de diversos desentendimentos, os mais banais possíveis, até o 

acometimento por uma terrível doença, a morte estava sempre presente. 

Os rios também representam a resistência da floresta, que por suas 

águas dificultavam o avanço dos trabalhadores na selva.  

O rio não é muito largo, o mais do que uns vinte metros, 
distância que está sendo vencida por uma ponte de ferro cujos 
primeiros contornos já é possível vislumbrar. Muitos homens, a 
maioria dos que estão trabalhando naquela frente, estão 
ocupados na construção da ponte. O sol, como sempre, está 
muito forte e os homens executam penosamente a tarefa, 
quase sempre coma água pela cintura. (SOUZA, 2005, p. 90.) 

A construção da ponte demonstra a tentativa do homem de vencer os 

obstáculos da natureza e seguir explorando. 

Caminharam novamente em silêncio. Na verdade o silêncio 
estrondava no ouvido porque milhares de sapos e insetos 
enchiam a noite de ruídos. Finnegan não sabia de nada 
daquilo, de um Coronel Church enterrando seus homens, de 
uma estrada que não ligava absolutamente nada e realmente 
parecia pura maluquice. (SOUZA, 2005, p. 165.) 

No meio da selva, no aparente silêncio, a noite era cheia de ruídos, pois 

em razão de todas as vidas que aí convivem aos milhares, a noite é estampada 

de ruídos. 

Buscou-se apresentar especificamente trechos da obra que tratam sobre 

a origem da cidade de Porto Velho, e encontramos o relato surpreendente de 

uma cidade que, conforme relata o autor, talvez fosse um fenômeno.  

Em 1911 a cidade de Porto Velho talvez fosse um fenômeno 
especial na América do Sul. Era uma cidade artificial e servia 
principalmente de escritório central para a firma que estava 
construindo a ferrovia chamada Madeira–Mamoré. Era uma 
cidade muito peculiar, onde não comemorava-se o carnaval 
mas festejava-se o Dia de Ação de Graças. O dia 7 de 
setembro não era lembrado, mas a cidade engalanava-se no 4 
de julho. No mês de junho, quando ventos frios vinham dos 
Andes, não havia folguedos tradicionais como bumba-meu-boi 
ou caninha verde, mas em agosto brincava-se animadamente o 
Dia das Bruxas embora ali não vivessem crianças. (SOUZA, 
2005, p. 194.) 
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A cidade de Porto Velho no meio da selva, não poderia ser diferente, 

atendia aos interesses da companhia, pois havia sido construída 

exclusivamente para isso. Em sua arquitetura e costumes, a vida urbana 

marcava a identidade da comunidade plural, nessa estranha cidade no meio da 

selva: 

Porto Velho tinha sido projetada, era artificial como quase tudo 
nos trinta e seis mil e seiscentos quilômetros quadrados de 
terras concedidas ao grupo de Percival Farquhar. A língua 
oficial era o inglês e se tivesse sido feito um levantamento 
acurado ficaria constatado que poucas eram as pessoas que 
falavam o português. Da simples concentração de tendas, 
Porto Velho foi ganhando ares de vilarejo. E era inteiramente 
habitado por funcionários da Madeira–Mamoré Railway 
Company. Por isto, não havia rua do comércio nem bares e 
nem restaurantes. Em Porto Velho imperava o supra-sumo da 
iniciativa privada: tudo o que existia ali era monopólio do 
Sindicato Farquhar, incluindo a lei. (SOUZA, 2005, p. 194.) 

Percival Farquhar não era apenas um personagem da narrativa Mad 

Maria. Ele realmente existiu e o autor baseia-se na história do empresário para 

personificar um personagem importante do seu romance. Apesar de Farquhar 

ter investido e enriquecido com a construção da ferrovia Estrada de Ferro 

Madeira–Mamoré, ele nunca fincou os pés em Porto Velho. O autor, no 

entanto, vale-se da narrativa para ficcionar a vinda de Farquhar à cidade.  

Ao final da narrativa, a ferrovia não alcançou ao seu objetivo, pois 

quando de sua inauguração a borracha já estava sendo importada pelos 

mercados asiáticos a um preço mais rentável, assim os seringais amazonenses 

ficaram impossibilitados de concorrer, como consequência a Amazônia entra 

novamente em período de estagnação econômica. 

4.2 A Amazônia em Dois Irmãos 

A Amazônia em Dois Irmãos de Hatoum ganha dimensões 

interessantes, não se trata apenas de narrar o local, que de fato é importante e 

chama a atenção de todo o mundo. Mas a narrativa é feita de maneira 

diferenciada e com todo cuidado. 

O autor reconhece a falta de obras que abordem essa visão, mas que 

não o façam apenas de maneira mecânica e irreal, por isso ele usa os 
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personagens, as emoções, os acontecimentos para abordar a região de forma 

mais leve, sem o peso de falar sobre a Amazônia proporciona naturalmente. 

Silva explica: 

Hatoum considera que faltava ao norte do Brasil uma literatura 
que tratasse do drama familiar e que também tomasse a cidade 
de Manaus como pano de fundo histórico. Ao procurar ocupar 
esse espaço, o autor afirma ter se precavido do risco de cair 
numa literatura muito exótica, muito local. E o leitor percebe 
esse caráter local, mas ao mesmo tempo universal com 
personagens e tramas complexos. Em sua ficção Hatoum 
procura tematizar o Amazonas sem ser regionalista, evitando 
exaltar o aspecto exótico da região, cuja floresta, rios e índios 
já se tornam figuras óbvias no imaginário local. (SILVA, 2015, 
p. 32.) 

A Amazônia surge na obra de Hatoum como um espaço de vida, 

formado por todos os elementos que povoam o imaginário, mas sem a ênfase 

no fantástico. 

Para Antônio Cândido, a literatura tem um papel social muito mais 

relevante, pois as obras expandem o campo literário adentrando nas questões 

sociais, que inevitavelmente são abordadas.  

Situando historicamente esse momento narrado, o autor descreve a 

Amazônia no período da segunda guerra mundial, quando esta apresenta-se 

abatida e em um momento de decadência. 

Havia racionamento de energia, e um ovo valia ouro. Zana e 
Domingas acordavam de madrugada, a empregada esperava o 
carvoeiro, a patroa ia ao Mercado Adolpho Lisboa e depois as 
duas passavam a ferro, preparavam a massa do pão, 
cozinhavam. Quando tinha sorte, Halim comprava carne 
enlatada e farinha de trigo que os aviões norte-americanos 
traziam para a Amazônia. Às vezes, trocava víveres por tecido 
encalhado: morim ou algodão esgarçado, renda encardida, 
essas coisas. (HATOUM, 2006, p. 16.) 

Este trecho trata da Amazônia como rota de passagem para aviões dos 

EUA que abasteciam o local, o período retratado é a época da segunda guerra 

mundial e Manaus passava por um momento de racionamento e escassez de 

alimentos. 
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Nesse outro trecho da narrativa, há uma progressão na história da 

cidade de Manaus, e após o fim da Segunda Guerra Mundial a cidade começa 

a mudar seu cenário, que passa a crescer, mesmo que desordenadamente, 

com a chegada dos soldados da borracha que deixam os seringais após o fim 

da guerra. Halim soube aproveitar esse momento atinando-se no comércio. 

Vendia de tudo um pouco aos moradores dos Educandos, um 
dos bairros mais populosos de Manaus, que crescera muito 
com a chegada dos soldados da borracha, vindos dos rios mais 
distantes da Amazônia. Com o fim da guerra, migraram para 
Manaus, onde ergueram palafitas à beira dos igarapés, nos 
barrancos e nos clarões da cidade. (HATOUM, 2006, p. 28.) 

 

Nesse momento, o narrador revela um pouco mais sobre a constituição 

de Manaus, que se deu de forma desordenada às margens dos igarapés e 

barrancos com o fim da grande guerra. 

Outra passagem diversa que revela um pouco sobre a Amazônia é 

narrada pelo locutor ao descrever a alegria do personagem Galib com a viagem 

para o Líbano. O destaque do trecho é o fato de Manaus ser um porto que 

possibilitou a vinda de imigrantes de todo o mundo para a Amazônia. O próprio 

personagem era uma constatação dessa realidade, pois era libanês e tinha 

vindo para a Amazônia também a bordo de um navio de imigrantes. 

Quando voltaram ao Biblos, (Zana e Halim) Zana sugeriu ao 
pai que viajasse para o Líbano, revisse os parentes, a terra, 
tudo. Era o que Galib queria ouvir. E partiu, a bordo do 
Hildebrand, um colosso de navio que tantos imigrantes trouxe 
para a Amazônia. (HATOUM, 2006, p. 36.) 

A Amazônia se revela como uma rota de destino para imigrantes que 

vinham de todos os lugares. Os barcos ali atracados se originavam de 

diferentes regiões do mundo, a cidade recebia uma diversidade muito grande 

de pessoas. 

Essa repercussão mundial da Amazônia não se resumia apenas ao fato 

de ser um posto de chegada para imigrantes. A região também oferecia 

produtos à exportação ao mundo, e esse foi um dos motivos que levou a 

ascensão financeira da Amazônia. Os ‘coronéis da borracha’ se destacaram 

nesse período, assim eram chamados os grandes empresários responsáveis 

pela exportação do látex ao mundo. 
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O látex era um produto que gerava mercadorias de interesse dos países 

desenvolvidos, e durante a Segunda Guerra Mundial o mercado do látex que 

era dominado pelos mercados asiáticos ficou impedido de fornecer o produto. 

Nesse momento, a Amazônia vive um novo ciclo de prosperidade na economia, 

pois oferecia o látex a um preço rentável às principais potências do mundo 

naquele momento. 

O boom da borracha, que teve seu auge durante o período da guerra 

gerou a riqueza de alguns, entre eles a família dos Reinoso, vizinhos de Zana, 

aquem ela admirava. 

Zana se deixava impressionar com o passado de Estelita. O 
avô dela, um dos magnatas do Amazonas, aparecera na capa 
de uma revista norte-americana que a neta mostrava para todo 
mundo. Mostrava também as fotografias das embarcações da 
firma, que haviam navegado pelos rios da Amazônia vendendo 
de tudo aos ribeirinhos e donos de seringais. (HATOUM, 2006, 
p. 53.) 

Manaus é revelada ao final da segunda guerra como um local de 

crescimento apressado, amontoado. Os antigos soldados da borracha, agora 

sem possibilidade de extração do látex se veem obrigados a retornarem para 

as cidades, criando um entorno desordenado e tumultuado, conforme revela o 

narrador. 

Halim havia melhorado de vida nos anos do pós-guerra. Vendia 
de tudo um pouco aos moradores dos Educandos, um dos 
bairros mais populosos de Manaus, que crescera muito com a 
chegada dos soldados da borracha, vindos dos rios mais 
distantes da Amazônia. Com o fim da guerra, migraram para 
Manaus, onde ergueram palafitas à beira dos igarapés, nos 
barrancos e nos clarões da cidade. Manaus cresceu assim: no 
tumulto de quem chega primeiro. Desse tumulto participava 
Halim, que vendia coisas antes de qualquer um. (HATOUM, 
2006, p. 28.) 

Manaus vive também os resquícios da Ditadura Militar, observa-se que 

também em Manaus houve censura, greves e bloqueios. 

Esse momento histórico da ditadura militar atinge todos os estados da 

federação sem distinção e com o Amazonas não foi diferente. A repressão e o 

silenciamento foram as principais características da época. 

Ele sabia que Manaus se tornara uma cidade ocupada. As 
escolas e os cinemas tinham sido fechados, lanchas da 
Marinha patrulhavam a baía do Negro, e as estações de rádio 
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transmitiam comunicados do Comando Militar da Amazônia. 
Rânia teve que fechar a loja porque a greve dos portuários 
terminara num confronto com a polícia do Exército. Halim me 
aconselhou anão mencionar o nome de Laval fora de casa. 
Outros nomes foram emudecidos. A tarja preta que cobria uma 
parte da fachada do Liceu fora arrancada e as portas do prédio 
permaneceram trancadas por várias semanas. (HATOUM, 
2006, p. 126.) 

 

Laval era o professor de uma tradicional escola de Manaus, e por ser 

filósofo, ativista e não se calar diante das perseguições do regime foi 

perseguido pela Ditadura de Getúlio Vargas. 

Tratando do período da Segunda Grande Guerra, essa passagem do 

livro relembra o período em que Manaus ficou às escuras e à mercê da crise. 

Havia racionamento de energia e as velas eram as únicas formas de 

iluminação. Além disso, havia ainda o racionamento até mesmo de comida.  

 

Conversavam em volta da mesa sobre isso: os anos da guerra, 
os acampamentos miseráveis nos subúrbios de Manaus, onde 
se amontoavam ex-seringueiros. Yaqub, calado, prestava 
atenção, tamborilava na madeira, assentindo com a cabeça, 
feliz por entender as palavras, as frases, as histórias contadas 
pela mãe, pelo pai, uma e outra observação de Rânia. 
(HATOUM, 2006, p. 16.) 

Retrocedendo na narrativa, o texto retoma o período em que Halim 

conhece e se apaixona por Zana, conhecimento que se dá através de um certo 

amigo poeta e que viviam em viagens. Manaus é retratada como rota de 

navegação entre os trechos Santarém e Belém.  

 
Quem indicou o restaurante ao jovem Halim foi um amigo que 
se dizia poeta, um certo Abbas, que tinha morado no Acre e 
agora vivia navegando no Amazonas, entre Manaus, Santarém 
e Belém. Halim passou a frequentar o Biblos aos sábados, 
depois ia todas as manhãs, beliscava uma posta de peixe, uma 
berinjela recheada, um pedaço de macaxeira frita; tirava do 
bolso a garrafinha de arak, bebia e se fartava de tanto olhar 
para Zana. (HATOUM, 2006, p. 31.) 

Na tentativa de conquistar Zana o apaixonado Salim pensa em 

presentear a amada com um chapéu francês. Destaca-se nessa passagem a 

influência do capitalismo, que oferece os mais diversos produtos. No entanto, a 

ideia do amigo se sobressai, Salin decide presentear Zana com um poema.  
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Um dia, Abbas viu o amigo na loja Rouaix, perto do 
Restaurante Avenida, no centro de Manaus. Halim queria 
comprar um chapéu de mulher, francês, que Marie Rouaix lhe 
venderia a prestação. Abbas se antecipou a madame Rouaix, 
cutucou o amigo, saíram da loja e foram ao Café Polar, perto 
do Teatro Amazonas. Conversaram. Halim desabafou, e Abbas 
sugeriu que desse a Zana um gazal, não um chapéu. 
(HATOUM, 2006, p. 32.) 

A forte devoção cristã, também se encontra presente no cotidiano 

amazônico, a prova disso é que Zana decide se casar desde que haja 

cerimônia religiosa com a presença de beatas e católicas: 
 

Solitária, reclusa entre quatro paredes, extasiada com os 
gazais de Abbas, Zana foi falar com o pai. Já havia decidido 
casar-se com Halim, mas tinham de morar em casa, nesta 
casa, e dormir no quarto dela. Fez a exigência ao Halim na 
frente do pai. E fez outra: tinham de casar diante do altar de 
Nossa Senhora do Líbano, com a presença das maronitas e 
católicas de Manaus. (HATOUM, 2006, p. 35.) 

Zana casa com Halim e a partir de então inicia-se a história da família, 

que é protagonista da narrativa. Após o nascimento dos gêmeos, Zana já 

começa a demonstrar a preferência à Omar em detrimento de Yaqub. Os 

irmãos com personalidades completamente diferentes tem vários embates, o 

primeiro e mais sério, foi um conflito que Yaqub sofre um corte no rosto. 

Na tentativa de apaziguar o conflito o pai decide mandar os gêmeos para 

para o Líbano, mas por fim Yakub é o único que vai. Depois de cinco anos ele 

retorna à Manaus.  

O momento em que Yaqub retorna à Manaus se dá em um período 

crítico, tanto em Manaus, como no país, onde em razão da guerra, se instalou 

a fome e penúria: 

No centro do Rio, Halim comprou roupas e um par de sapatos 
para Yaqub. Na viagem de volta a Manaus, fez um longo 
sermão sobre educação doméstica: que não se deve mijar na 
rua, nem comer como uma anta, nem cuspir no chão, e Yaqub, 
sim, Baba, a cabeça baixa, vomitando quando o bimotor 
chacoalhava, os olhos fundos no rosto pálido, a expressão de 
pânico toda vez que o avião decolava ou aterrissava nas seis 
escalas entre o Rio de Janeiro e Manaus. (HATOUM, 2006, p. 
11.) 
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O trecho descreve o retorno de Yaqub à Manaus, seu pai vai busca-lo no 

Rio de Janeiro e dali seguem quase uma saga de voos, para conseguirem 

chegar ao destino final. O voo que saia do Rio de Janeiro com destino a 

Manaus realizava várias escalas pelo país afora. Observa-se aí o isolamento 

de Manaus e as dificuldades de acesso aos considerados grandes centros do 

país. 

No caminho do aeroporto para casa, Yaqub reconheceu um 
pedaço da infância vivida em Manaus, se emocionou com a 
visão dos barcos coloridos, atracados às margens dos igarapés 
por onde ele, o irmão e o pai haviam navegado numa canoa 
coberta de palha. Yaqub olhou para o pai e apenas balbuciou 
sons embaralhados. (HATOUM, 2006, p. 12.) 

 
Cheio de lembranças da sua infância Yaqub percorre alguns trechos da 

cidade de Manaus emociona-se em relembrar felizes momentos passados 

entre barcos coloridos às margens do rio. A visão evocava lembranças de 

canoas e viagens.  

Em Manaus também havia influências das grandes festas tradicionais, 

como o baile de carnaval, com suas marchinhas e burburinhos. O gêmeo 

Yaqub não se identificava muito com a festa e após uma decepção amorosa, 

fica remoendo os sons e atmosfera de carnaval: 
 

Odiou o baile, ‘odiei as músicas daquela noite, os mascarados, 
e odiei a noite’, contou Yaqub a Domingas na tarde da Quarta-
Feira de Cinzas. Foi uma noite insone. Ele fingia dormir quando 
o irmão entrou no quarto dele naquela madrugada, quando o 
som das marchinhas carnavalescas e a gritaria dos bêbados 
enchiam a atmosfera de Manaus. De olhos fechados, sentiu o 
cheiro de lança-perfume e suor, o odor de dois corpos 
enlaçados, e percebeu que o irmão estava sentado no 
assoalho e olhava para ele. (HATOUM, 2006, p. 14.) 

Nesse trecho, o narrador relata uma comemoração da independência 

em Manaus, que apesar do forte calor da cidade não intimida os presentes. Em 

especial, o autor conta sobre o desfilo quando o gêmeo Yakub resolve desfilar, 

no seu último ano em Manaus, uma espécie de despedida da cidade, pois ao 

fim desse ano muda-se para São Paulo.  

As mulheres da casa se assanharam para admirar o 
espadachim. Madrugaram na avenida para conseguir um lugar 
próximo à passagem das bandas e pelotões. Levaram chapéu 
de palha, suco de abacaxi e uma sacola cheia de tucumãs. 
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Esperaram três horas sob o sol forte de setembro. Viram o 
desfile do Batalhão de Caçadores do Exército, com seus 
blindados, bazucas e baionetas e sua coreografia de onças-
pintadas que esturravam sob o sol a pino. Logo depois, o alto-
falante anunciou o desfile do colégio dos padres. Ouviram o 
rufar dos tambores e a harmonia dos metais num crescendo 
impressionante; abanda, ainda invisível, emitia sons cada vez 
mais graves, estrondos cadenciados ecoando no centro de 
Manaus. (HATOUM, 2006, p. 27.) 

Apresentando as particularidades da região se desenha um cenário 

genuinamente amazônico, com descrição da margem do rio, barcos 

encalhados, beira de barrancos e praias formadas pela vazante do rio. 

Ela o levava para outros lugares: praias formadas pela vazante, 
onde entravam nos barcos encalhados, abandonados na beira 
de um barranco. Passeavam também pela cidade, indo de 
praça em praça até chegar à ilha de São Vicente, onde Yaqub 
contemplava o Forte, trepava nos canhões, imitava a pose das 
sentinelas. Quando chovia, os dois se escondiam nos barcos 
de bronze da praça São Sebastião, contava Domingas, depois 
iam ver os animais e peixes na praça das Acácias. (HATOUM, 
2006, p. 43.) 

O narrador Nael também desfruta desse cenário amazônico formado por 

igarapés, diversidade de seres, palafitas, canoas, becos e ruelas.  

Aos domingos, quando Zana me pedia para comprar miúdos de 
boi no porto da Catraia, eu folgava um pouco, passeava ao léu 
pela cidade, atravessava as pontes metálicas, perambulava 
nas áreas margeadas por igarapés, os bairros que se 
expandiam àquela época, cercando o centro de Manaus. Via 
um outro mundo naqueles recantos, a cidade que não vemos, 
ou não queremos ver. Um mundo escondido, ocultado, cheio 
de seres que improvisavam tudo para sobreviver, alguns 
vegetando, feito a cachorrada esquálida que rondava os pilares 
das palafitas. Via mulheres cujos rostos e gestos lembravam os 
de minha mãe, via crianças que um dia seriam levadas para o 
orfanato que Domingas odiava. Depois caminhava pelas 
praças do centro, ia passear pelos becos e ruelas do bairro da 
Aparecida e apreciar a travessia das canoas no porto da 
Catraia. (HATOUM, 2006, p. 52.) 

Apresenta-se aqui mais uma peculiaridade da região, um labirinto de 

casas erguidas sobre troncos, um bairro chamado Cidade Flutuante, onde era 

necessário equilíbrio para se chegar nas casas sobre palafitas, o narrador 

descreve que os moradores andavam em filas sobre tábuas estreitas e em 

caso de desequilíbrio poderiam sumir na escuridão do rio: 



 

89 
 

Ele (Halim) me levara (Yaqub) para um boteco na ponta da 
Cidade Flutuante. Dali podíamos ver os barrancos dos 
Educandos, o imenso igarapé que separa o bairro anfíbio do 
centro de Manaus. Era a hora do alvoroço. O labirinto de casas 
erguidas sobre troncos fervilhava: um enxame de canoas 
navegava ao redor das casas flutuantes, os moradores 
chegavam do trabalho, caminhavam em fila sobre as tábuas 
estreitas, que formam uma teia de circulação. Os mais ousados 
carregavam um botijão, uma criança, sacos de farinha; se não 
fossem equilibristas, cairiam no Negro. Um ou outro sumia na 
escuridão do rio evirava notícia.(HATOUM, 2006, p. 78.) 

Manaus também vive a euforia da inauguração da nova capital federal, 

Brasília, apesar de que isso venha a se apresentar em menores proporções na 

cidade. Historicamente o país vive um momento único e Manaus faz parte 

disso. No entanto, enquanto em Brasília se vive os louros desse momento, 

Manaus sofre com a falta de energia, blecaute e condições precárias de 

desenvolvimento.  

Halim nunca quis ter mais que o necessário para comer, e 
comer bem. Não se azucrinava com as goteiras nem com os 
morcegos que, aninhados no forro, sob as telhas quebradas, 
faziam voos rasantes nas muitas noites sem luz. Noites de 
blecaute no norte, enquanto a nova capital do país estava 
sendo inaugurada. A euforia, que vinha de um Brasil tão 
distante, chegava a Manaus como um sopro amornado. E o 
futuro, ou a ideia de um futuro promissor, dissolvia-se no 
mormaço amazônico. Estávamos longe da era industrial e mais 
longe ainda do nosso passado grandioso. Zana, que na 
juventude aproveitara os resquícios desse passado, agora se 
irritava com a geladeira a querosene, com o fogareiro, com o 
jipe mais velho de Manaus, que circulava aos sacolejos e 
fumegava. (HATOUM, 2006, p. 83.) 

Aos poucos o progresso chega à Manaus, mudando toda a configuração 

da cidade, muitas casas e lugares simples são substituídos por prédios 

modernos, e há uma profusão de pessoas vindas de todas as partes do mundo 

para Manaus. A Amazônia desperta a curiosidade de pessoas de todas as 

nacionalidades. 

O indiano falava pouco, mas saciou a curiosidade de Zana. Ele 
vivia em trânsito, construindo hotéis em vários continentes. Era 
como se morasse em pátrias provisórias, falasse línguas 
provisórias e fizesse amizades provisórias. O que se enraizava 
em cada lugar eram os negócios. Ouvira dizer que Manaus 
crescia muito, com suas indústrias e seu comércio. Viu a 
cidade agitada, os painéis luminosos com letreiros em inglês, 
chinês e japonês. (HATOUM, 2006, p. 144.) 
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Os fatos se desenvolvem e é inevitável a mudança. O tempo passou, 

Zana ficou viúva, os filhos tomaram rumos diferentes e somente ela e Rânia 

permanecem juntas. Após desentendimentos entre os irmãos e falência da 

família, elas são obrigadas a venderem a casa para pagar dívidas e se 

mudarem para outro lugar. Zana recorda o seu passado, as sensações do 

lugar, todas as vivências ali desenvolvidas e se ressente de abandonar tudo 

isso. 

A casa foi se esvaziando e em pouco tempo envelheceu. Rânia 
comprara um bangalô num dos bairros construídos nas áreas 
desmatadas a norte de Manaus. Disse à mãe que a mudança 
era inevitável. Não revelou porquê, mas Zana increpou: nunca 
sairia da casa dela, nem morta deixaria as plantas, a sala com 
o altar da santa, o passeio matutino pelo quintal. Não queria 
abandonar o bairro, a rua, a paisagem que contemplava do 
balcão do quarto. Como ia deixar de ouvir a voz dos peixeiros, 
carvoeiros, cascalheiros e vendedores de frutas? (HATOUM, 
2006, p. 157.) 

Mas, apesar de toda a relutância de Zana, não houve outra alternativa, 

foi necessária a venda da casa para pagar as dívidas após o desentendimento 

dentre irmãos e o prejuízo causado ao chinês. 

A casa onde Zana passou toda a sua vida, juntamente com sua família 

foi vendida e transformou-se em um comércio, a chamada Casa Rochiram. 

A Casa Rochiram, que vendia diversos apetrechos importados, se 

instalou expulsando antigos moradores da região. Esse incidente, a intriga dos 

irmãos e a obrigatoriedade do pagamento da dívida, ocasionando o despejo da 

família de Halim é uma pequena amostra de quantas famílias passaram pelo 

mesmo processo, muitos tiveram que abandonar seus lugares de origem para 

que o progresso se instalasse. 

Na noite da inauguração da Casa Rochiram, um carnaval de 
quinquilharias importadas de Miami e do Panamá encheu as 
vitrines. Foi uma festa de estrondo, e na rua uma fila de carros 
pretos despejava políticos e militares de alta patente. Diz que 
veio gente importante de Brasília e de outras cidades, íntimos 
de Rochiram. Só não vi gente da nossa rua, nem os Reinoso. 
Do lado de fora, a multidão boquiaberta admirava as silhuetas 
brindando nas salas fosforescentes. Muitos permaneceram no 
sereno, esperaram o amanhecer e abocanharam as sobras da 
festança. Manaus crescia muito e aquela noite foi um dos 
marcos do fausto que se anunciava. (HATOUM, 2006, p. 163.) 
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O que se observa é o ambiente de exclusão gerado por esse processo, 

a Casa Rochiram, simbolizando aí o capitalismo, estava lotada, filas de carros 

se amontoavam, mas o público tratava-se somente de pessoas ricas, vindas 

até mesmo de outras cidades, as pessoas do local foram excluídas. 

Nesse período de instalação da Zona Franca (que depois se destacaria 

como Polo Industrial de Manaus), é possível ver pessoas das mais diversas 

nacionalidades ali na região, com o objetivo de investir e buscar 

desenvolvimento financeiro.  

O Café Mocambo fechara, a praça das Acácias estava virando 
um bazar. Sozinho à mesa, ele ia contando suas andanças 
pela cidade. A novidade mais triste de todas: o Verônica, 
lupanar lilás, também fora fechado. “Manaus está cheia de 
estrangeiros, mama. Indianos, coreanos, chineses... O centro 
virou um formigueiro de gente do interior... Tudo está mudando 
em Manaus.” (HATOUM, 2006, p. 142.) 

Tratando sobre os momentos de crescimento da cidade, com o 

Capitalismo, avança em meio à cidade o “progresso”, “expulsando” as pessoas 

comuns e sem tantas possibilidades financeiras para lugares mais distantes do 

centro.  

Zana também sofreu esse processo quando teve que abandonar sua 

antiga casa. Diz o texto: 

Zana teve de deixar tudo: o bairro portuário de Manaus, a rua 
em declive sombreada por mangueiras centenárias, o lugar que 
para ela era quase tão vital quanto a Biblos de sua infância: a 
pequena cidade no Líbano que ela recordava em voz alta, 
vagando pelos aposentos empoeirados até se perder no 
quintal, onde a copa da velha seringueira sombreava as 
palmeiras e o pomar cultivados por mais de meio século. 
(HATOUM, 2006, p. 8.) 

Esse trecho da narrativa retrata os momentos finais da matriarca da 

família. Zana viúva, passando por diversas dificuldades e vivendo o impasse de 

ter que se mudar do cenário onde ocorreram as tramas de sua família, por 

várias décadas. 

4.3 Análise unificada de Mad Maria & Dois Irmãos 

Tanto a obra Mad Maria como o romance Dois Irmãos são caudatários de 

uma tônica descritiva de escrituras paisagística e humana amazonenses, e, 
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diante de determinadas posturas dos seus autores, iremos apresentar algumas 

questões de análise de forma unificada. 

Destaca-se que nas diferentes obras referenciais que identificam a 

Amazônia brasileira a partir da perspectiva dos autores em análise. Para 

Hatoum, que nasceu na Amazônia e aos quinze anos foi embora para estudar 

e retornou muitos anos depois, ele encontra uma realidade muito diferente da 

conhecida até então. 

As memórias podem ser consideradas como forma de resgatar e tentar 

entender toda essa trajetória da cidade. 

A narrativa por meio de memórias permite esse afastamento, talvez, 

necessário para que ele possa verificar e narrar os fatos, mesmo que não haja 

a necessidade/obrigatoriedade de verossimilhança nesse processo. 

Dois Irmãos, de Hatoum apresenta ainda em sua narrativa personagens 

complexos, que vivem diversos dramas existenciais e assim a sua obra ganha 

dimensões que vão além do universo amazônico.  

Em Mad Maria, Márcio Souza se utiliza da história tradicional, que serve 

apenas como mote para a narrativa, a obra também apresenta referenciais que 

em razão de sua qualidade literária e especificidade podem sim ser eleitas 

como referenciais que identificam a Amazônia brasileira.  

 

4.4 Interpretação comparada entre Mad Maria e Dois Irmãos 

 

Alguns elementos de assimilação e distanciamento foram apresentados 

nas obras em seção anterior, trata-se então de buscar interpretá-las por meio 

da comparação. 

Fazendo uma comparação da narrativa entre ambas as obras observa-se 

um embate entre a natureza e a cultura e suas representações por meio dos 

autores. 
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Tratando inicialmente a ideia de cultura apresentada por teóricos como 

Raymond Willians e predecessores o conceito de cultura inicialmente 

relacionava-se à natureza, mais tarde desvinculam-se esses conceitos, 

trazendo significações distintas. 

Eagleton, em A ideia de Cultura, apresenta o significado da palavra 

cultura e revela que mudanças no sentido da palavra ocorreram ao longo dos 

tempos: 

Cultura é considerada uma das duas ou três palavras mais 
complexas de nossa língua, e ao termo que é por vezes 
considerada seu oposto –“natureza”- é comumente conferida a 
honra de ser o mais complexo de todos. No entanto, embora 
esteja atualmente em moda considerar a natureza como um 
derivado de cultura, etimologicamente falando, é um conceito 
derivado de natureza. Um de seus significados originais é 
“lavoura” ou “cultivo agrícola”, o cultivo do que cresce 
naturalmente. Nossa palavra para as mais nobres das 
atividades humanas assim, é derivada de trabalho e 
agricultura, colheita e cultivo. Francis Bacon escreve sobre o 
“cultivo e adubação de mentes”, numa hesitação sugestiva 
entre  estrume e distinção mental. “Cultura”, aqui, significa uma 
atividade, e passou-se muito tempo até que a palavra a denotar 
uma entidade. (EAGLETON, 2011, p. 10.) 

O autor faz uma reflexão sobre a evolução da palavra cultura e afirma 

queesta tem o desdobramento semântico desvendado pela própria evolução da 

humanidade, passando pela transformação social, da vida do campo para a 

cidade e todos os seus paradoxos. (Eagleton, 2011.) 

Com a palavra cultura, é possível refletir sobre as questões de conflitos e 

de dualidades que abrangem a Humanidade de forma geral. O autor propõe a 

seguinte reflexão: 

Se a palavra cultura guarda em si resquícios de uma transição 
histórica de grande importância, ela também codifica várias 
questões filosóficas fundamentais. Nesse único termo, entram 
indistintamente em foco questões de liberdade e determinismo, 
o fazer e o sofrer, mudança e identidade, o dado e o criado. Se 
cultura significa cultivo, um cuidar que é ativo, daquilo que 
cresce naturalmente, o termo sugere uma dialética entre o 
artificial e o natural, entre o que fazemos ao mundo e o que o 
mundo nos faz. (EAGLETON, 2011, p. 11.) 

Cultura supera os termos de sua significação ligados à natureza e ganha 

autonomia ao aglutinar diversos valores que modificam a realidade social.  
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Fazendo essa análise sobre as singularidades e diferenças entre ideia de 

cultura Paiva, em artigo intitulado O sertão amazônico: O inferno verde de 

Alberto Rangel, o autor apresenta uma reflexão sobre essa relação entre a 

cultura e natureza analisados na obra, o autor reflete: 

Note-se, entretanto, que os limites entre natureza e cultura são 
estabelecidos na urdidura da obra tendo em vista a prevalência 
do primeiro polo em relação ao segundo. Essa predominância 
de um aspecto sobre o outro é expressa pelos critérios e 
princípios oriundos de uma presença excessiva da natureza 
então tomada como in natura em uma região onde a civilização 
se mostra ainda escassa. A linha divisória entre um campo e 
outro é traçada conforme as balizas de uma suposta natureza 
que, desbragadamente, engolfa os modos de viver e os modos 
de pensar da sociedade malformada. É como se o autor 
estivesse a dizer que a realidade deste “mundo amazônico” só 
pudesse ser transfigurada em termos ficcionais lançando-se 
mão dos próprios parâmetros do ambiente de selva que a tudo 
domina. Como o traço característico e marcante da Amazônia 
sempre esteve estribado nas peculiaridades da sua fauna e 
flora, e isso desde os primeiros relatos de viajantes e 
exploradores, a natureza tende a prevalecer ou como a grande 
heroína, ou como a personagem central do começo até o final. 
(PAIVA, 2011, p. 15.) 

Na obra Inferno Verde, de Alberto Rangel o autor consegue identificar 

também a dualidade apresentada em nossa análise, a respeito desse embate 

cultura versus natureza. 

A Amazônia é retratada nas duas obras e podemos a partir das realidades 

apresentadas compará-las. Enquanto em Mad Maria esta é apresentada como 

um lugar de natureza intocável, inacessível e em alguns aspectos com vida 

própria, dificultando a convivência na região para os seus personagens, em 

diversos momentos a natureza age de forma a mostrar toda a sua força contra 

os que intentam contra ela; por outro lado em Dois Irmãos a natureza é 

apresentada como lugar de cultura e convivência dos personagens, ali se dá a 

sua história de vida, a construção de sua realidade e a natureza é apresentada 

como pano de fundo da narrativa e não mais como personagem central. 

Para os personagens do primeiro romance, Mad Maria, evocar a 

Amazônia é temer o que a natureza reserva a eles, pois ela pode surpreender 

de forma inesperada, em contrário os personagens do segundo romance são 

felizes e alegram-se em recordar as lembranças que a Amazônia evoca a eles. 
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Sobre as sensações que a Amazônia representa aos personagens de 

Mad Maria, destacamos o seguinte trecho: 

As árvores sacudiam-se ao vento com silvos animais e cada 
folha fazia um esforço supremo antes de se desprender e 
voltear no espaço. Ela começou acorrer sem rumo, apertando o 
pacote de partituras contra o peito, e gemia, um gemido era 
parecido com o esforço das folhas, só que menos animal, como 
o de uma mulher medrosa que voltava a ser a Menina 
tremendo na casa vazia e sem luz. Consuelo corria porque não 
podia acreditar que a natureza encerrasse tanta violência e que 
depois –quando a chuva cessasse, as árvores parassem de 
dançar– tudo voltasse a ter a mesma calma atraente, violência 
da natureza era como uma mentira finalmente revelada e ela 
não gostava de se ver no meio de revelação tão poderosa. O 
vento e a chuva batiam em seu corpo e traziam muitos cheiros, 
odor de terra molhada, perfume de folhas maceradas, de frutas 
amassadas. Cada cheiro era uma notícia alarmante do furor da 
tempestade, ou pelo menos ela assim acreditava e ganhava 
forças para continuar correndo, sem ligar para os espinhos e 
folhas de capim afiadas que lhe cortavam a carne e reduziam 
seu vestido em farrapos ondulantes. (SOUZA, 2005, p. 49.) 

A Amazônia é apresentada pela personagem com uma força tremenda, 

ao se apresentar a chuva torrencial. As folhas, o vento, a chuva, os cheiros e a 

terra são descritas com tanta força, o que revela o furor da natureza e da 

tempestade amazônica. O percurso dos sons e da chuva no meio da selva 

chegam a ser aterrorizantes para a Consuelo, que não vê outra alternativa a 

não ser tentar se esconder e se esquivar. 

Outro trecho que também relata a mesma situação: 

Quando desabava uma daquelas tempestades, a água era tão 
poderosa que parecia muitas lâminas retalhando como 
navalhas e ensopando as pessoas de tal modo que os homens 
ficavam incapacitados até para compreender uma ordem. 
(SOUZA, 2005, p. 51.) 

A natureza se revela em toda a sua força e imponência, o que causa 

terror naqueles que não estão acostumados à sua força. A força da chuva é 

representada por uma navalha cortante. A Amazônia novamente é apresentada 

por meio de uma natureza viva e ameaçadora. 

Nesse trecho o autor faz uma mescla de elementos naturais com a 

tecnologia em meio à Amazônia, mas apesar dessa introdução de outras 

realidades na Amazônia a natureza prevalece. O vagão no meio da selva é 
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descrito como um estranho ali, um ser jurássico e o funcionamento da máquina 

é comparado a uma respiração monstruosa. A bruma escaldante se mistura 

com a fumaça do vagão e os ruídos de insetos estão presentes. 

A bruma é forte, nada se define bem. O frio matinal se dissipa 
em orvalho morno. Um corpo suado, metálico, mas de um 
metal escuro, misturando-se por entre formas esverdeadas, 
vegetais, avança resfolegando como um dinossauro, ou um 
estegossauro, ou um brontossauro. Há, também, brilhos 
repentinos de metal cromado, a bruma aumenta em intervalos 
compassados, é como uma respiração monstruosa, 
antediluviana, uma respiração num inverno rigoroso, embora o 
calor seja forte. Os insetos fazem ruído e há uma fricção de 
metal contra metal. A bruma é escaldante. (Márcio Souza, 
2005, p. 34.) 

Por outro lado, os amazônidas estão familiarizados com a imponência e 

força da selva. 

Em oposição à ideia do livro anterior, nesses trechos seguintes 

apresentamos uma comparação com a segunda obra, nela o homem aparece 

de forma diferente, ele é apresentado de forma mais ambientada com a região 

amazônica e esta aparecendo como lugar de cultura. 

O trecho que retrata essa passagem é o seguinte, em que Yakub 

aparece passeando e contemplando a paisagem amazônica: 

Ela o levava para outros lugares: praias formadas pela vazante, 
onde entravam nos barcos encalhados, abandonados na beira 
de um barranco. Passeavam também pela cidade, indo de 
praça em praça até chegar à ilha de São Vicente, onde Yaqub 
contemplava o Forte, trepava nos canhões, imitava a pose das 
sentinelas. Quando chovia, os dois se escondiam nos barcos 
de bronze da praça São Sebastião, contava Domingas, depois 
iam ver os animais e peixes na praça das Acácias. (HATOUM, 
2006, p. 43.) 

O texto em Dois Irmãos apresenta ainda um personagem encantando, 

maravilhado com as diversas possibilidades de paisagem amazônica: 

Aos domingos, quando Zana me pedia para comprar miúdos de 
boi no porto da Catraia, eu folgava um pouco, passeava ao léu 
pela cidade, atravessava as pontes metálicas, perambulava 
nas áreas margeadas por igarapés, os bairros que se 
expandiam àquela época, cercando o centro de Manaus. Via 
um outro mundo naqueles recantos, a cidade que não vemos, 
ou não queremos ver. Um mundo escondido, ocultado, cheio 
de seres que improvisavam tudo para sobreviver, alguns 
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vegetando, feito a cachorrada esquálida que rondava os pilares 
das palafitas. Via mulheres cujos rostos e gestos lembravam os 
de minha mãe, via crianças que um dia seriam levadas para o 
orfanato que Domingas odiava. Depois caminhava pelas 
praças do centro, ia passear pelos becos e ruelas do bairro da 
Aparecida e apreciar a travessia das canoas no porto da 
Catraia. (HATOUM, 2006, p. 52.) 

Temos ainda possibilidades de analisar comparativamente as cidades 

cenários da história: Manaus e Porto Velho, respectivamente. 

Manaus é apresentada em vários aspectos, ao longo do tempo, apesar 

de a narrativa ser recheada de digressões, é possível organizar 

cronologicamente o texto e verificamos que Manaus é narrada desde os idos 

de 1914, quando a família de Zana chega a Manaus, até o fim da década de 

1960, quando se instaura na cidade de Manaus a Zona Franca. 

O período compreendido entre esses fatos históricos inclui ainda o 

período do auge da exploração do látex, passando pela estagnação econômica 

e também o período de Ditadura Militar. 

As profissões enumeradas nas duas narrativas também são foco da 

nossa comparação, podemos verificar a tecnicidade exigida aos que residiam 

na selva. Todos os tipos de profissões e ocupações estão presentes no 

contexto amazônico.  

No livro Mad Maria as profissões como engenheiros, médicos, técnicos 

em geral eram os responsáveis pela construção da ferrovia. Tal empreitada 

não poderia exigir menos dos seus profissionais, conforme relata o autor: 

Logo à frente do edifício da administração, estão os homens 
mais graduados do primeiro escalão de Porto Velho. Entre 
eles, os médicos do hospital, chefiados por Lovelace, todos os 
engenheiros e topógrafos, incluindo Collier, os técnicos no 
meio dos quais está Thomas e burocratas de diversos matizes 
circundando "King" John, a encarnação viva de Farquhar ali. 
(SOUZA, 20015, p. 195.) 

Mas também temos nesse meio a presença de muitos operários, que, 

vindos das mais diferentes regiões do mundo, são responsáveis pelo 

desenvolvimento do projeto oferecendo sua força de trabalho nessa empreitada 

em plena selva amazônica. 
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O trabalho de construção de uma ferrovia na região amazônica acaba 

por contribuir para a decadência dos trabalhadores, que se apresentam 

abatidos e maltrapilhos em razão do desgaste com a realidade. No seguinte 

trecho o autor revela a situação: 

Os chineses trabalham no desmatamento, vão avançando pela 
floresta. Os alemães cuidam do serviço de destocamento e da 
terraplenagem. Os barbadianos estão no serviço de colocação 
do leito ferroviário. Os espanhóis, egressos do sistema 
repressivo colonial em Cuba, fazem as vezes de capatazes e 
compõem a guarda de segurança. Cada homem tem o seu 
trabalho definido e a jornada é de onze horas por dia, com 
direito a um intervalo para o almoço. Mas o aspecto década 
homem é igual, independente de sua nacionalidade. Todos 
estão igualmente maltrapilhos, abatidos, esqueléticos, 
decrépitos como condenados de um campo de trabalhos 
forçados. (SOUZA, 2005, p. 10.) 

Por outro lado em Dois Irmãos temos profissões mais simples, como 

ambulantes, mascateiros, donos de restaurantes e pessoas comuns, onde não 

se exigia uma especialização tão grande para desenvolvimento de suas 

atividades. O restaurante do pai de Zana retrata bem esse cenário: 

Iam de mesa em mesa e Zana oferecia guaraná, água gasosa, 
vinho. O pai conversava em português com os clientes do 
restaurante: mascates, comandantes de embarcação, 
regatões, trabalhadores do Manaus Harbour. Desde a 
inauguração, o Biblos foi um ponto de encontro de imigrantes 
libaneses, síriose judeus marroquinos que moravam na praça 
Nossa Senhora dos Remédios e nos quarteirões que a 
rodeavam. (HATOUM, 2006, p. 31.) 

No ambiente de convivência de Zana com seu pai, também verifica-se a 

presença de uma variedade de trabalhadores, também oriundos das mais 

diversas localidade de todo o mundo.  

Mais tarde, um dos personagens gêmeo, o Yakub, passa a se dedicar às 

ciências exatas, aos cálculos e se torna um engenheiro de renome e bem 

sucedido financeiramente. 

O narrador revela a visão dele sobre Yakub: 

Cresci vendo as fotos de Yaqub e ouvindo a mãe dele ler suas 
cartas. Numa das fotos, posou com a farda do Exército; outra 
vez uma espada, só que agora a arma de dois gumes dava 
mais poder ao corpo do oficial da reserva. Durante anos, essa 
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imagem do galã fardado me impressionou. Um oficial do 
Exército, e futuro engenheiro da Escola Politécnica... 
(HATOUM, 2006, p. 36.) 

Outra importante comparação entre as obras que pode ser apresentada 

trata-se do fato de as obras basearem-se em narrativas históricas. Mad Maria 

surge após muitos estudos do autor sobre a história da construção da Estrada 

de Ferro Madeira-Mamoré, que deu origem à cidade de Porto Velho. 

A narrativa de Márcio Souza tem um caráter historiográfico, e resulta de 

um trabalho minucioso do autor, em pesquisar fontes históricas, documentos e 

registros, para com isso basear sua narrativa. 

Dois Irmãos retrata também um período histórico da cidade de Manaus, 

compreendido entre 1914 a meados dos anos 1960. Dentro desse espaço de 

tempo o autor retrata o boom do Ciclo da Borracha, período de estagnação 

posterior ao auge, com a inauguração da capital federal Brasília, a instauração 

da Ditadura Militar no país e posterior instalação da Zona Franca em Manaus. 

Hatoum apresenta uma característica em comum em seus narradores: o 

caráter memorialístico, de suas narrativas: 

Tem-se uma narrativa memorialística que se desenrola com o 
retorno ao passado familiar, é dada ênfase na relação 
conflituosa entre pais  e filhos e ainda na desilusão com a 
administração pública no país, que abala também a estrutura 
econômica familiar. Além disso, salienta-se a tradição oral, tal 
como ocorre em todas as obras. (SILVA, 2015, p. 45.) 

Na obra hatouniana a memória atua como fio condutor de uma 

persistente busca pelo passado familiar, como uma espécie de tábua de 

salvação do narrador náufrago (SILVA, 2015, p. 38.) 

O caráter memorialístico da obra é uma caraterística marcante do autor 

e este mesmo declara:  

Não há literatura sem memória. A pátria de todo escritor é a 
infância. Acho que o momento da infância e o da juventude é 
privilegiado para quem quer escrever. É onde a memória 
sedimenta coisas importantes: as grandes felicidades, os 
traumas, as alegrias e também as decepções. Certamente não 
estou falando da lembrança pontual e nítida. O que interessa é 
a memória desfalcada, a memória não lembrada. Isso é bom 
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para a literatura porque aí que se instala o espaço da invenção. 
(SILVA, 2015, p. 46.) 

As memórias, segundo o autor, contribuem para inspirar o ato de 

escrever, pois através delas é possível compartilhar vivências, relatar 

experiências e contribuir para a vida de muitos que têm acesso à leitura.  

Diante das comparações podemos verificar que é possível parear as 

duas obras e com isso verificamos que existem algumas similaridades e 

possibilidades de encontro nos dois textos. As duas obras tratam sobre a 

Amazônia e são capazes de representar a realidade amazônica por meio de 

suas narrativas. 

Uma questão recorrente nas duas obras trata-se da questão da 

imigração. O homem é um ser em migração e podemos observar em toda a 

história da humanidade essa mobilidade presente na convivência social. 

Considerando a história da Amazônia de forma ampla podemos ver que 

os europeus ao chegarem até aqui na tentativa de se instalar e explorar são 

imigrantes, em contraponto aos índios, os habitantes originários da região. 

A imigração muitas vezes ocorre sem considerar a própria vontade do 

imigrante, que o faz por questões políticas, econômicas, financeiras, climáticas 

entre tantos outros motivos. Cristo buscando uma tentativa de explicar o 

fenômeno migratório afirma: 

Falar da imigração é falar de um fenômeno complexo, que tem 
facetas socioeconômicas, políticas, culturais e por último, mas 
não menos importantes, emocionais. O imigrante é uma 
pessoa que obedece – o mais das vezes a contragosto – ao 
chamado/ordem de Jeová a Abraão: “Sai de tua terra”. É em 
busca da Terra Prometida que ele vai, mas ao fazê-lo paga o 
preço do desenraizamento e da frustração; e contrai, com o 
país que o acolhe, uma relação ambivalente, de ódio e amor. 
Por outro lado, é privilegiado o olhar que lança o recém-
chegado à sua nova terra; um olhar revelador, um olhar capaz 
de perceber até aquilo que Marx denominou de “poros da 
sociedade”. Pois é nesses poros que o imigrante, muitas vezes, 
vai encontrar a sua única forma de sobrevivência. Uma 
situação tão rica em emoções teria de necessariamente ser 
aproveitada pela literatura; sobretudo na América, o Novo 
Mundo que sempre atraiu, como ímã, os imigrantes. 
Sucessivas ondas de povoadores para cá vieram desde o 
descobrimento; mas foi no século XIX, em função de 
convulsões que abalaram a Europa – conflitos nacionais 
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afetaram a vida de milhões de pessoas, tal como acontece hoje 
na ex Iugoslávia –, que o processo migratório se acelerou 
consideravelmente. A América, continente de vastas 
extensões, carecendo de mão-de-obra e relativamente 
tolerante, representa uma esperança. (CRISTO, 2007, p. 173.)  

E no relato apresentado pelos dois autores observa-se que os 

personagens imigrantes das narrativas têm o mesmo sentimento quando 

buscam se deslocar para a Amazônia. 

Em Mad Maria temos uma verdadeira babel originada com a chegada 

das mais diferentes nacionalidades de trabalhadores. Todos em busca de 

melhores condições de vida. 

Em uma descrição das atividades desenvolvidas na rotina de construção 

da ferrovia vemos a descrição de trabalhadores das diferentes nacionalidades: 

Dentre as suas atribuições, ele chefia os cento e cinquenta 
trabalhadores, quarenta alemães turbulentos, vinte espanhóis 
cretinos, quarenta barbadianos idiotas, trinta chineses imbecis, 
além de portugueses, italianos e outras nacionalidades 
exóticas, mais alguns poucos brasileiros, todos estúpidos. Os 
mais graduados, embora minoritários, são norte americanos. 
Os mandachuvas são norte-americanos e aquele é um projeto 
norte-americano. Mas Collier é cidadão inglês, um velho e 
obstinado engenheiro inglês. Todos os homens que se 
relacionam diretamente com o engenheiro são norte-
americanos, como o jovem médico, o maquinista, o foguista, os 
mecânicos, topógrafos, cozinheiros e enfermeiros. (SOUZA, 
2005, p. 10.) 

A construção da Ferrovia Estrada de Ferro Madeira–Mamoré abrigava 

então trabalhadores das diferentes nacionalidades, desde espanhóis, 

portugueses, italianos, estadunidenses, ingleses, entre tantas. Os 

trabalhadores sabiam da construção de estrada de ferro no meio da selva e 

decidiam-se pela vinda à região para fugir de situações adversas em seu país 

de origem e buscavam vida nova, reconstrução e oportunidades de melhorias. 

Muitos não encontraram, pois as condições adversas da floresta muitas vezes 

era tão feroz a ponto de muitos não sobreviverem em meio a adversidades. 

As principais eram as febres e doenças tropicais que assolava a todos, o 

fantasma da morte era um tormento constante para aqueles trabalhadores. 
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Em Dois Irmãos também vemos a presença dos imigrantes de forma 

acentuada. Zana é filha de imigrante de origem libanesa, o pai viúvo, é dono de 

um restaurante que torna-se ponto de encontro dos imigrantes de origens mais 

diversas. 

Desde a inauguração, o Biblos foi um ponto de encontro de 
imigrantes libaneses, sírios e judeus marroquinos que 
moravam na praça Nossa Senhora dos Remédios e nos 
quarteirões que a rodeavam. Falavam português misturado 
com árabe, francês e espanhol, e dessa algaravia surgiam 
histórias que se cruzavam, vidas em trânsito, um vaivém de 
vozes que contavam um pouco de tudo: um naufrágio, a febre 
negra num povoado do rio Purus, uma trapaça, um incesto, 
lembranças remotas e o mais recente: uma dor ainda viva, uma 
paixão ainda acesa, a perda coberta de luto, a esperança de 
que os caloteiros saldassem as dívidas. Comiam, bebiam, 
fumavam, e as vozes prolongavam o ritual, adiando a sesta. 
(HATOUM, 2006, p. 33.) 

Os imigrantes têm suas histórias entrelaçadas com o próprio lugar, 

acentuando-se as memórias das mais diversas situações vividas que são 

contributos para aprimoramento de sua experiência de vida. 

Os imigrantes com suas histórias de vidas contribuem positivamente 

para a construção da sua história que se entremeia com a do lugar. Silva 

afirma que a migração massiva acaba por redesenhar a o perfil das populações 

ao qual fazem parte. A autora conceitua a figura do imigrante como “chave 

conceitual para compreensão de nosso tempo, pois a presença desse 

estrangeiro em nosso habitat nos faz perceber a “estrangereidade” que se faz 

presente.” (SILVA, 2015, p. 50.) 

As memórias dos imigrantes pode ser considerada um símbolo de sua 

constituição, pois através da vivência e da transferência de culturas é que se 

origina afetividade e convivência das pessoas.  

Para Silva a “estrangereidade” possibilita uma convivência que: 

Põe em xeque as identidades que nos foram “outorgadas”, 
exóticas, estereotipadas, que são parte, constitutivamente, da 
visão que fazemos de nós mesmos. Tal contexto assiste ao 
nascimento de “uma narrativa híbrida” que converte o passado 
nacional “naturalizado” com um tempo e espaço 
monumentalmente estruturados para todo o sempre, em um 
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presente histórico deslocável e aberto a novas enunciações. 
(SILVA, 2015, p. 51.) 

O imigrante acaba por influenciar a formação da identidade local, pois 

sua vivência é considerada no contexto possibilitando novos diálogos e a 

construção de novas identidades. 

Assim, as duas obras podem ser apresentadas de forma comparativa, 

apesar de diferenças entre narradores, estrutura, linguagem, espaço e todos os 

elementos característicos da narrativa, estão presentes nas obras elementos 

que possibilitam referenciar a Amazônia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Literatura tem um importante papel social e pode nos revelar muito 

sobre a nossa realidade, o modo de vida, da convivência e da compreensão 

que temos de nós mesmos. Buscando esses ideais é que se viu nas análises e 

interpretações das obras Mad Maria, de Márcio Souza, e Dois Irmãos, de Milton 

Hatoum, a possibilidade de verificar uma concepção dos autores sobre a 

Amazônia e com isso poder entender o que pensam os próprios amazônidas 

sobre o espaço que ocupam, hoje fruto da cobiça internacional e da 

“colonização interna”, desenvolvida pelos próprios brasileiros, quando se 

dirigem aos lugares do Norte ou mesmo quando se referem às comunidades 

que fazem parte do imenso mosaico humano que ocupou, por migrações ou 

por resistência, as florestas, sobretudo às margens dos grandes rios 

caudalosos ou os pequenos igarapés e regatos. 

A Amazônia é um cenário para o qual se voltam todos os olhares do 

mundo, e isso não é recente. Desde que as pessoas buscaram empreender 

viagens e com isso auferir lucros, passaram a buscar novas possibilidades de 

comércio e de exploração das terras distantes da Europa. Isso deu à História 

as primeiras narrativas coloniais, gerando com isso um imaginário colonizador 

necessário para promover a exploração que sustentava todo o processo. Hoje 

ficou mais matizada esta necessidade e esta matização, seja pelos discursos 

que partem dos próprios amazônidas, seja pelos discursos que partem dos 

povos “colonizadores” estrangeiros. 

A Amazônia então entra no rol de novos mercados desde os primeiros 

descobrimentos, ainda como discurso de paraíso e de mistério, e veio sendo 

considerado, pelos interesses colonizadores, espaço altamente promissor, em 

razão das diversas riquezas aventadas ou encontradas, muitas delas até o 

Renascimento, completamente desconhecidas para os povos aventureiros 

europeus em busca de novos fornecedores de mercadorias e provedores de 

mercados. 
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Começava uma caçada implacável na busca de riquezas e pode-se dizer 

que surgiria o que se passaria a chamar de “A Amazônia inventada” (Gondim), 

com a descrição de seres monstruosos, sobrenaturais, imaginados. 

Mas saber como o próprio amazônida se vê nesse processo foi a busca 

empreendida na presente Pesquisa. Adotou-se então as citadas obras, fruto de 

trabalho de autores que abordam a temática, com o objetivo de verificar sob 

quais eles apresentam a Amazônia. 

Pode-se verificar que os autores possuem proximidades e diferenças em 

sua perspectiva apresentadas sobre a Amazônia em suas obras. 

Na obra Mad Maria o autor apresenta a Amazônia de maneira clara, com 

todas as suas dificuldades e contradições. 

A natureza, com suas cachoeiras, lagos, matas e áreas alagadiças é 

usada como representativa para apresentar a realidade amazônica. 

As chuvas torrenciais podem ser consideradas como uma metáfora da 

própria floresta, pois são implacáveis e por onde passam destroem tudo que 

seja frágil. A própria tentativa de construir no meio da selva foi frustrada muitas 

vezes pela força da natureza, que em minutos é capaz de destruir o trabalho de 

dias. 

Essa perspectiva de Márcio Souza, apontada em Mad Maria, nos revela 

uma Amazônia vívida e real, quase um ser com vida própria e funcionamento 

implacável, enquanto que na obra Dois Irmãos, de Milton Hatoum, a Amazônia 

é apresentada sob a ótica da rota de passagem, ponto de encontro e contato. A 

Amazônia é considerada conexão internacional. 

Na Amazônia é viável e possível o desenvolvimento da vocação para o 

negócio, para comercialização e geração de lucro. Desde os seus primórdios 

evocada como um local de troca, escambo e negócio essa visão sobre a 

Amazônia permanece. 

Uma outra característica marcante dessa localidade é o crescimento 

desordenado, não existe, em geral, essa preocupação em organizar e planejar 

para crescer, as mudanças acontecem em algumas vezes de forma 

vertiginosa, permitindo apenas a posterior adaptação. 

Luxo e ostentação são também um viés sob o qual a Amazônia sempre 

é apresentada. A Amazônia teve origem assim, resultante do lucro comercial e 

consequente ascensão social de alguns poucos em detrimento dos demais. 
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A conexão também é uma perspectiva de apresentação da Amazônia, 

contraditoriamente, ela é inacessível, distante e até mesmo misteriosa em 

alguns aspectos, mas ao mesmo tempo é dinâmica. 

Em alguns momentos representou também a escassez e a falta, pois em 

dados momentos históricos ficou à mercê da boa vontade de pessoas que 

tivessem a visão de colaboração e mudança dessa situação de escassez. 

Se por um lado a Amazônia apresenta a visão de paz, por outro pode 

sugerir a guerra, apresenta dicotomias como o do igual e do diferente, do 

múltiplo e do individual, entre tantas. 

A diversidade linguística é uma perspectiva clara em relação à 

Amazônia: Aqui se falam as mais diversas línguas, temos povos de diversas 

origens que se fundem numa relação multicultural e identitária dos seus povos. 

A Amazônia também se torna palco das celebrações patrióticas, 

exaltando seu país e celebrando a bandeira e a Pátria. 

Palco de paixões avassaladoras e desenfreadas, essa também é uma 

visão na qual se apresenta a Amazônia. 

Uma perspectiva pela qual a Amazônia também é tratada se dá por meio 

das festas e celebrações. A simbologia para os mais diversos rituais permite ao 

amazônida celebrar os mais diversos rituais das mais diversas formas, a 

Amazônia é celebração. 

Em comum, as duas obras apresentam a Amazônia na perspectiva 

internacional, ponto de partida e chegada para todo o mundo. 

As mais diversas nacionalidades de todo o mundo se encontram na 

Amazônia, atraídos por sua exuberância e promessas. 

É apresentada sob a perspectiva da beleza sem medida, com suas mais 

variadas possibilidades. 

Enfim, seja nas diferenças ou proximidades, singularidades e 

particularidades, os dois autores usam as suas obras para apresentar as mais 

variadas perspectivas sobre a Amazônia e as obras podem ser referenciadas 

como uma perspectiva determinada sobre a Amazônia que serve de referencial 

político-cultural da Cultura toda do local. Em suma, não se trata “somente” de 

literatura, mas da vida mesma. 
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