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A FORÇA DA MULHER NA AMAZÔNIA DE MILTON HATOUM: UM PROCESSO 

EVOLUTIVO DE DESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA COM ANTECEDENTES DA 

LITERATURA BRASILEIRA 

 

RESUMO: Esta pesquisa examina quatro obras do escritor manauara Milton Hatoum, 

através de uma perspectiva político-cultural, com a finalidade de demonstrar diferenciais 

acerca da força das suas personagens mulheres, traçando um itinerário contrastivo e analítico 

no interior da Literatura brasileira, querendo alcançar referenciais históricos e regionais. 

Autor de romances, contos e crônicas, com forte trânsito em documentários e nas mídias 

sociais, de trajetória literária acadêmica e internacional, as suas primeiras obras romanescas, 

Relato de um Certo Oriente (1989), Dois Irmãos (2000), Cinzas do Norte (2005) e Órfãos do 

Eldorado (2008), servem aqui de fonte para uma interpretação lítero-cultural e política da 

mulher na Amazônia. Realça-se em primeiro plano um projeto literário autoral que evolui 

com tendências memorialistas e históricas, por meio dos quais Hatoum nos apresenta uma 

sociedade da Manaus ao longo do século XX, caracterizando-a de forma crítica, abordando 

alguns aspectos sociais, políticos e culturais que reforçam uma ideia de singularidade 

amazônica. Percebe-se que a força da mulher centralizará a sua atenção, como temática 

importante das suas obras, a partir de citações que expõem as marcas da dominação, da 

manipulação e da superação das figuras femininas, em que o amazonense Hatoum parece 

querer liberar-se dos estereótipos nacionais. Este trabalho possui como fundamentação teórica 

leituras de Terry Eagleton e de Antonio Candido, possibilitando uma análise político-cultural 

dos principais textos do autor Milton Hatoum. Ao cotejar as personagens femininas de 

Hatoum às suas congêneres de obras nacionais selecionadas, dos séculos XIX e XX, percebe-

se o forte diferencial impresso na personalidade das amazônidas, ainda que sofram, realizem-

se ou sucumbam, no contato com a sociedade e com a natureza, como destino irresistível. 

Com uma abordagem político-culturalista, as reflexões deste texto deslocam-se do social ao 

cultural e do histórico ao político, observando a maneira de descrever de Hatoum, cuja 

narrativa engajada permite compreender o processo desencadeado pela relação intercultural 

entre autóctones e árabes, apresentando como resultantes mulheres que, mesmo expostas a 

situações limite, econômicas, culturais e sociais, logram demonstrar a sua característica 

diferencial, que é o alicerce deste trabalho: demonstra uma força maior do que as suas símiles 

nacionais, que não alcançaram tal força, neste modelo narrativo promovendo a imagem de 

uma mulher que seria mais obstinada na Amazônia. 

Palavras-chave: Mulher amazônida. Cultura brasileira. Literatura. Análise político-cultural. 

 

 



 

 

LA FUERZA DE LAS MUJERES EN LA AM AZONÍA DE MILTON 

HATOUM: UN PROCESO EVOLUTIVO DE DESCRIPCIÓN EN 

PERSPECTIVA CON ANTECEDENTES DE LA LITERATURA BRASILEÑA  

 

RESUMEN: Esta investigación examina cuatro obras del escritor de la ciudad 

de Manaus Milton Hatoum, a través de una perspectiva polít ic o-cultural,  con 

el fin de demostrar diferencias sobre la fuerza de sus personajes femeninos, 

trazando un it inerario contrastante y analít ico en  el seno de la li teratura 

brasileña, buscando alcanzar referencias históricas y regionales. Autor de  

novelas, cuentos y crónicas, con fuerte tránsito en documentales y redes 

sociales, con trayectoria académica y l i teraria internacional, sus primeras 

novelas, Relato de um Certo Oriente (1989), Dois Irmãos (2000), Cinzas do 

Norte (2005) y Órfãos do Eldorado (2008), sir ven como fuente para una 

interpretación li terario-cultural y polít ica de las mujeres en la Amazonía. Se 

destaca en primer plano un proyecto li terario autoral que evoluciona con 

tendencias memorialistas e históricas, a través del cual Hatoum nos presenta 

una sociedad de la capital  del Estado de Amazonas a lo largo del siglo XX, 

caracterizándola crít icamente, abordando algunos de sus aspectos sociales, 

polít icos y culturales que refuerzan una idea de singularidad en la región. Se 

advierte que la fuerza de las  mujeres centrará su atención, como tema 

importante  de sus obras, a partir de citaciones  que exponen las marcas de 

dominación, manipulación y superación de las figuras femeninas, en las que 

el amazonense Hatoum parece querer l iberarse de los estereotipos n acionales. 

Este trabajo tiene como fundamento teórico las lecturas de Terry Eagleton y 

Antonio Candido, que permiten un análisis polít ico -cultural de los principales 

textos del autor Milton Hatoum. Al comparar a los personajes femeninos de 

Hatoum con sus homólogos de obras nacionales seleccionadas, de los siglos 

XIX y XX, se  puede ver la fuerte diferencia  impreso en la personalidad de las 

vivientes de Amazonía, aunque sufran, actúen o sucumban, en contacto con la 

sociedad y con la naturaleza como un destino  irresistible. Con un enfoque 

polít ico-culturalista, las reflexiones en este texto pasan de lo social a lo 

cultural y de lo histórico a lo polít ico, observando la forma de describir de 

Hatoum, cuya narrativa permite comprender el  proceso desencadenado por la 

relación intercultural entre indígenas, pueblos y árabes, presentando cómo 

resultantes mujeres que, aun expuestas a situaciones extremas, económicas, 
culturales y sociales, logran demostrar su característica diferencial,  que es la 

base de este trabajo: demuestra una fuerza mayor que sus símiles nacionales, 

que no lograron alcanzar tal fuerza, en este modelo narrativo promoviendo la 

imagen de una mujer más obstinada existente en la Amazonía.  

Palabras-clave : Mujer amazónica. Cultura brasileña. Literatura. Análisis 

polít ico-cultural. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A região amazônica se desenvolveu em meio à inclusão de muitos povos de espaços 

diferentes, o que justifica a mescla dos valores existentes, que são repassados e readaptados 

por gerações e também eternizados através da arte. Dentro dessa perspectiva, marcas culturais 

de uma região podem ser encontradas em várias manifestações artísticos-culturais, mesmo 

que sejam produzidas dentro do universo criativo, a sociedade, a geografia, a política e a 

história são exploradas e redesenhadas nas produções artísticas. Dessa forma, utilizando como 

objeto, a literatura de Hatoum, neste trabalho, como a principal fonte cultural a ser explorada 

a partir de uma leitura político-filológica, almeja-se destacar a força feminina presente nas 

obras analisadas. 

Este trabalho é constituído fundamentalmente por cinco seções, nas quais abordam-

se análises que buscam comprovar o que seja “A força da mulher na Amazônia de Milton 

Hatoum: Um Processo evolutivo de descrição em perspectiva com antecedentes da literatura 

brasileira”. A primeira seção apresenta o projeto literário do autor, que se desenvolve com 

uma visão cosmopolita, dentro de um contexto, a relacionar-se com as suas experiências 

vividas, deixando sua marca como um escritor memorialista e historiador. Partindo do 

pressuposto das virtudes culturalistas da abordagem lítero-histórica, este trabalho visa 

sobretudo analisar quatro romances do autor, que se apresentarão sintetizados para o nosso 

propósito, sendo eles: Relato de um Certo Oriente (1989), Dois Irmãos (2000), Cinzas do 

Norte (2005) e Órfãos do Eldorado (2008).  

A segunda seção tenciona explorar características que compõem a força da mulher, 

na Amazônia de Milton Hatoum, comparando-as, através de uma análise político-cultural, às 

mulheres de obras selecionadas da literatura brasileira, dos séculos XIX e XX, com o objetivo 

de acentuar as características de cada uma, em um contexto histórico, social e cultural que 

emprega a Literatura para inferências direcionadas à compreensão da concretude da 

problemática da população que retrate e ao público ao qual se dirige primeiramente. 

Apoiando-se neste princípio, o trabalho observa as personagens para em seguida analisá-las 

de acordo com aspectos específicos exatificadores do que seja a dominação, a manipulação e 

a superação vivenciadas pelas mulheres como personagens da Literatura de Milton Hatoum. 

A terceira seção discorre sobre a possibilidade de empregar essa amplitude de uma 

análise político-cultural sobre as obras de Milton Hatoum, uma vez que seus romances 

apresentam características históricas, políticas, sociais e culturais, as quais proporcionam uma 



12 

 

 

leitura que se acredita possa contribuir para o estabelecimento das relações culturais, que irão 

apontar as particularidades das mulheres sobre a ótica de Hatoum. Elementos vários serão 

analisados neste tópico, como as vozes presentes nos romances, sendo estabelecidas em um 

espaço temporal e em uma conjuntura linguística pelo autor e narrador, justificarão, assim, a 

escolha do escritor como base para a própria efetivação deste trabalho de cunho comparativo 

com outros aspectos da literatura brasileira. 

A quarta seção disserta sobre uma abordagem político-culturalista, que se estabelece 

em uma temporalidade hipermodernista, segundo havido nas obras de Milton Hatoum, 

apresentando questões identitárias através de uma ótica que associa o cultural e o social, 

possibilitando a compreensão da pluralidade discursiva existente nos romances, assim como 

compreendendo melhor a ótica que relaciona a história e a política, permitindo esclarecer 

ainda como se teria dado o desenvolvimento econômico e humano da região. Essas visões 

demarcam a relação dos indígenas e ribeirinhos, povos autóctones, e árabes imigrados, que 

constituirão, provavelmente, a preciosidade maior do espaço romanesco de Hatoum, neste seu 

projeto literário, resultando na perspectivação intelectiva da existência de uma configuração 

plurissignificativa para a formação da sociedade amazônica, em geral, e manauara, em 

especial. 

A quinta seção expõe uma reunião de informações a respeito das mulheres como 

personagens da Literatura de Hatoum, copilando os dados que determinam a “força” como 

uma particularidade da figura feminina nas obras investigadas, não as eximindo de um final 

adverso. Os desfechos apresentam a força associada ao silêncio ou à imperatividade, assim 

como ressaltam em cada caso um desfecho vitorioso ou um desenlace trágico, que pouco tem 

a ver com a vivência “forte” da mulher amazônida dos romances de Milton Hatoum, neste seu 

primeiro projeto literário. 

Ao fim das cinco seções destacam-se mulheres da Amazônia retratada por Hatoum, a 

representar a transformação feminina de acordo com as suas vivências, sendo as análises 

realizadas a partir das obras a permitir destacar tal evolução. A compilação dos tópicos 

destacados permitirá evidenciar esse processo evolutivo, mostrando marcas culturais que 

perpassam o universo feminino em determinada época e espaço e, principalmente, apresentar 

mulheres mais fortes, nos romances de Hatoum, comparadas às mulheres que as antecedem 

noutros romances brasileiros. 
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2. SEÇÃO I: AS OBRAS (UNIFICADAS) DO PROJETO LITERÁRIO DE MILTON 

HATOUM 

 

Milton Hatoum desenvolveu uma literatura capaz de contemplar diversas tendências 

literárias, no seu interesse de dispor dos seus textos para o seu projeto de explicitar o mundo 

pela caminhada dos seus personagens, como explica Eduardo Madeira: 

 

A literatura de Milton Hatoum é uma literatura de viajante, em certo sentido uma 

tentativa de transferir para o texto um pouco da história do autor em termos de 

deslocamento. Além de Manaus, morou também em Brasília, São Paulo, Barcelona, 

Madri e Paris (MADEIRA, 2017, p. 11). 

 

Ou seja, nota-se que o projeto literário do autor amazonense Milton Hatoum se 

desenvolve com características particulares, como é a sua marcada tendência cosmopolita, 

que, dentro de um contexto, relaciona-se às experiências vividas pelo autor, fazendo a sua 

literatura se comportar de forma dinâmica, creditando uma visão verossímil diante da 

utilização do memorialismo. Carlos Eduardo Louzada Madeira trata Hatoum como se fosse 

um viajante. 

Vale acentuar que não se trata de um conjunto de obras que caracterizem um 

“romance de formação”, típica modulação literária observadora do eu autoral em 

desenvolvimento, muito embora o novo tríduo de Milton Hatoum, na série “O lugar mais 

sombrio”, poderá permitir esse ideal narrativo, construído sobre família árabe na Amazônia 

do início do século XX, e se achega temporalmente mais para o seu quadrante final. Diante do 

fragmento acima, realça-se mesmo, contudo, a sua tendência cosmopolita, que é mais que 

nada um reflexo da vida pessoal do autor. Milton Hatoum viveu no exterior e conheceu 

muitas culturas e isso contribuiu para a visibilização da sua formação nos seus romances; e 

principalmente para a rica criação original das suas personagens, referências de espaço e de 

interação cultural nas suas narrativas que nos chamou a atenção para essa particular inferência 

sobre as personagens mulheres. 

Os romances de Hatoum permitem desenvolver uma perspectivação da sua função 

identitária, pois, com os registros históricos, políticos, culturais e sociais que são recuperados 

nessa literatura, é possível estabelecer o sentimento de pertença, uma vez que esses 

apontamentos caracterizam uma sociedade com vasta amplitude de detalhes significativos. 

Partindo do pressuposto de existir uma dinâmica político-cultural, este trabalho visa 

aproximar-se da imagem da mulher amazônida, como um todo, e, por intermédio desses 

quatro romances do autor, Relato de um Certo Oriente (1989), Dois Irmãos (2000), Cinzas do 
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Norte (2005) e Órfãos do Eldorado (2008), pode-se recolher bastante material acerca da 

vivência de mulheres na região. De forma sintetizada, nesta seção, será detalhado alguns 

aspectos das obras que são utilizadas para caracterizar a identidade da mulher –mais do que 

nos romances de Hatoum, mas derivando-se na própria região amazônica. 

 

2.1 Um autor memorialista 

 

A literatura com aspecto memorialista no Brasil ganhou impulso, no século XIX, 

quando os autores passaram a utilizar a memória para expor uma cultura identitária coletiva 

do País; vários literatos da época utilizaram esse artificio em suas obras, a fim de realçar a 

cultura e a história brasileira. 

Silva e Silva (2009, p. 276) afirmam que a memória não é apenas individual, mas 

também coletiva, “composta pelas lembranças vividas pelo indivíduo ou que lhe foram 

repassadas, mas que não lhe pertencem somente, e são entendidas como propriedade de uma 

comunidade, um grupo”. Trabalhando esse conceito nas obras de Milton Hatoum, pontuou-se 

que o memorialismo está presente nas narrativas, o qual é resgatado pelo narrador trazendo à 

luz informações múltiplas a respeito da sociedade, da história e dos dramas familiares, 

apresentando cada aspecto de uma forma particular. 

Milton Hatoum é considerado um autor cosmopolita, reflexo de uma bagagem 

cultural atribuída aos estudos e às viagens desenvolvidas durante sua vida social, acadêmica e 

profissional. Seus trabalhos apresentam uma visão que relaciona e expõe marcas, como a 

cultura, a história, a sociedade e a política. Seguindo esse pensamento, essa característica 

auxilia na composição das narrativas e que refletem no produto final, os livros, do autor. 

Milton Hatoum, escritor manauara e, como mencionado anteriormente, cosmopolita, 

demonstra apego ao passado histórico concreto, ao desenvolver em suas obras uma atitude 

para além do verossímil, assemelhando as suas histórias ao cenário vivenciado por ele quando 

jovem e restabelecendo um panorama concreto na narrativa. Hatoum (1898, p. 52) diz em 

Relato de um Certo Oriente (1989) que “Se algo atroz não ocorresse durante um ano, as 

gentes apelavam para a memória: histórias eram recontadas com novos detalhes, as vítimas 

reviviam os suplícios lembrados por vozes exaltantes que disputavam a lembrança de uma 

cena”. 

A referência acima, retirada do livro Relato de um Certo Oriente (1989), primeiro 

romance publicado pelo autor, mesmo sendo um fragmento literário, destaca-se um 

memorialismo rigorosamente medido; não faz parte apenas da composição do livro, como 
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também é um retrato da sociedade manauara, que buscava manter vivas as histórias através do 

memorialismo, trazendo por várias vozes a mesma lembrança ou detalhes de uma lembrança, 

como se fossem pequenas partes que constitui o “todo”, isto é, possibilitando a construção e a 

preservação da identidade.  

Borba (2020, p. 08) destaca que na obra Relato de um Certo Oriente (1989) a 

formação identitária é constituída de “encontros e deslocamentos”. A personagem principal 

que busca esclarecer informações sobre a família, a fim de estabelecer a identidade, utiliza as 

lembranças como principal meio de investigação: 

 

Nessa obra, Hatoum buscou destacar o indivíduo e seu isolamento perante o 

coletivo, à medida que aquele se interioriza e se refugia em suas memórias de modo 

a não se comunicar com outro mundo que não o seu. Esse refúgio, ligado à 

construção de uma identidade da protagonista revela, a partir das memórias que 

surgem de todas as formas (cheiro, vozes, lugares), a caracterização do locus 

Manaus e traz à tona costumes, línguas e a diversidade cultural desta cidade 

intelectual, cosmopolita, que respira novas sensações urbanísticas em paralelo com 

tradições nortistas; uma cidade provinciana, mas mesclada de culturas e tradições. 

nortistas; uma cidade provinciana, mas mesclada de culturas e tradições, que vive o 

fim do Ciclo da Borracha. As memórias de brasileiros e estrangeiros são 

entrelaçadas em uma miscigenação plural, cultural, linguística e de várias cores e 

sons (BORBA, 2020, p. 08). 

 

Relacionando as ideias é visível perceber que o autor ao descrever lugares e cenas 

que, na obra, ajudam a personagem a conhecer um pouco da história da família, também 

representam uma revisitação do autor a Manaus e à história, destacando o memorialismo na 

literatura. 

Hatoum, em entrevista concedida à Super Libris1 (2016A), afirma que os grandes 

clássicos, como as tragédias gregas, as obras de Shakespeare e as narrativas orientais, 

trabalham com uma sociedade complexa; uma família perfeita não pode atribuir como 

resultante um bom romance, pois as paixões, os laços de amizade, os laços familiares e o 

mistério conduzem a uma boa narrativa, assim como a personalidade das personagens bem 

marcantes dão maior viço à obra. Adentrando nesta temática, o autor relata que “personagens 

são inspirados em personagens de outros romances, também é de pessoas que eu convivi”, 

assim para a construção de uma personagem ele utiliza sua memória para caracteriza-la, ou 

seja, por mais que essas sejam fictícias, ele atribui características e se inspira em pessoas que 

conviveu e as vezes uma personagem possui características de várias pessoas da sociedade 

que ele coexistiu, assim como personalidades de outras obras da literatura. 

                                                             

1 https://www.youtube.com/watch?v=MaDmyQJC1tk&t=55s. Acesso em: 23 de dezembro de 2020. 
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Ele mesmo, o nosso autor, sublinha: 

 

Os grandes clássicos gregos, da tragédia grega, falam de traições, de enfim… poder, 

mais relacionados também ao amor, mais relacionados à família, um exemplo que 

muita gente conhece, o mais conhecido é a tragédia de Sófocles, o épico rei, quer 

dizer um ambiente de paixões, de traições, mentiras, né… isso tá… de enganos. Isso 

tá nas tragédias gregas, tá… depois presente nas obras Shakespearianas, onde as 

relações familiares também são importantíssimas (HATOUM, 2016A). 

 

Na literatura de Hatoum, a memória também busca relacionar a vida atual das 

personagens com o passado, rompendo com o espaço temporal, ou seja, o narrador principal 

conta a história com várias vozes e vários pontos de vista, que se estabelecem sem uma 

sequência cronológica, então, a ideia de compartilhar essas memorias apresenta uma relação 

mais familiar com o que está sendo mencionado nas obras: 

 

O memorialismo na literatura, portanto, torna o texto literário ainda mais verossímil, 

afinal a eclosão de memórias advindas dos mais variados pontos situados no passado 

é algo que está presente em nosso cotidiano de forma bastante considerável 

(REMUNDINI; WIGINESCKI, 2011, p. 04). 

 

Ao desenvolver essa técnica, o autor busca compartilhar as relações sociais em uma 

sociedade realista, ideal para o gênero que ele trabalha, o romance. No vídeo Espaço e 

Literatura 2 (2016B), Hatoum assegura que o romance é um gênero que consegue trabalhar 

com a fantasia, com confissões e com inúmeras outras situações para espanto dos leitores, e 

sendo assim este gênero já nasce problemático e já busca uma forma que contenha alguns 

limites. Devedor confesso de Flaubert, para ele, o drama da sociedade complexa presente nos 

livros vai impulsionar grandes romances. Hatoum (2016B) diz “O romance, ele é um gênero 

que já nasce problemático, já nasce com... –Vamos dizer– uma fome de forma, com uma 

busca pela forma. E isso é fundamental para que a gente pense no romance, no romance 

contemporâneo.” 

Ao mencionar a palavra memorialismo, referida à literatura de Milton Hatoum, 

principalmente, nas três primeiras obras do autor, Relato de um Certo Oriente (1989), Dois 

Irmãos (2000) e Cinzas do Norte (2005), verifica-se que esse mecanismo foi utilizado para 

buscar esclarecer a história da família e/ou para buscar uma identidade de determinada 

personalidade do romance: 

 

Há nos romances de Milton Hatoum uma preocupação em tornar forma e conteúdo 

indissociáveis que talvez seja um de seus valores mais notáveis. É bastante 

explorada entre os estudiosos – o que se observa na fortuna crítica constituída do 

autor – essa indissociabilidade em relação à memória, espécie de “deusa tutelar” dos 

seus romances. Do ponto de vista temático, a memória faz-se grande protagonista. 

                                                             
2 https://www.youtube.com/watch?v=q_7FVNu4ffA. Acesso em: 13 de janeiro de 2021. 
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Seus três primeiros romances tematizam uma “memória de família” –e não apenas; 

há, entremeadas, outras tantas memórias, como uma memória coletiva 

(GONÇALVES; GAMA, 2020, p. 84). 

 

O memorialismo presente nos romances apresenta uma releitura da história das 

personagens e uma apresentação pessoal a respeito do momento histórico em que a narrativa 

está inserida, ampliando-a e envolvendo o leitor ao contexto apresentado. A seguir uma 

reflexão sobre a memória coletiva na obra Relato de um Certo Oriente (1989) explica essa 

particularidade com mais eficácia: 

 

Tantas confidências de várias pessoas em tão poucos dias ressoavam como um coral 

de vozes dispersas. Restava então recorrer à minha própria voz, que planaria como 

um pássaro gigantesco e frágil sobre as outras vozes. Assim, os depoimentos 

gravados, os incidentes, e tudo o que era audível e visível passou a ser norteado por 

uma única voz, que se debatia entre a hesitação e os murmúrios do passado. E o 

passado era como um perseguidor invisível, uma mão transparente acenando para 

mim, gravitando em torno de épocas e lugares situados muito longe da minha breve 

permanência na cidade. Para te revelar (numa carta que seria a compilação abreviada 

de uma vida) que Emilie se foi para sempre, comecei a imaginar com os olhos da 

memória as passagens da infância, as cantigas, os convívios, a fala dos outros, a 

nossa gargalhada ao escutar o idioma híbrido que Emilie inventava todos os dias 

(HATOUM, 1898, p. 87). 

 

Diante disso, percebe-se que a memória é uma característica atuante nas obras de 

Hatoum, seja na construção de uma personagem, do espaço social apresentado na obra ou 

como principal ferramenta de construção da narrativa, quando a memória do narrador se 

envolve com a memória de outras personalidades para ajudar a contar uma história. 

 

2.2 Um autor historiador 

 

Os romances históricos de Milton Hatoum apresentam uma sociedade mesclada por 

um povo natural da região e um povo que sofreu um processo migratório, a história chega à 

literatura como base de um conflito social, resgatado pela memória, combinando a ficção 

contida nas obras e os fatos históricos, envolvendo-os no processo de construção da narrativa. 

A literatura de Milton Hatoum é composta por romances históricos ambientados, 

principalmente, na Manaus do século XX, a qual configura processos de composição 

populacional, formação urbana e de modificações econômicas, que compreendem as 

influências históricas, políticas e geográficas entre os anos de 1920 a 1980: 

Ao dar voz ao silêncio, e permitir a construção dos comportamentos e culturas de 

uma determinada individualidade/coletividade, a História Cultural, contribui para se 

pensar o projeto: A construção da narrativa em Milton Hatoum: aspectos da ditadura 

militar em Manaus e a construção da modernização, presente na obra Dois Irmãos 

(2000, 6), uma vez que permite descolar atenção para a cidade de Manaus na década 
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de 60, o período pós II Guerra Mundial, a exploração do látex na região norte do 

país, a relação entre os Dois Brasis e principalmente o olhar/concepção de Milton 

Hatoum sobre os aspectos da ditadura militar no Brasil, presente na obra Dois 

Irmãos (LUIZ, 2018, p. 04). 

Na segunda metade do século XIX, o movimento migratório, impulsionado pela 

ascensão econômica em decorrência da exploração da borracha na Amazônia, contribuiu para 

a formação urbana. Os romances de Milton Hatoum apontam essa temática, apresentando 

personagens de outros estados e países que se envolvem diretamente com a população 

amazônica, como a comunidade libanesa, que sempre é referenciada nos romances. Ele 

mesmo vem em nosso apoio referir-se ao bairro periférico (vai-se a ele por pontes municipais) 

da cidade de Manaus como caudatário de população sonhadora e abandonada pelo Estado 

como na obra Dois Irmãos: 

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, 

2000, p. 26). 

A urbanização é, então, apresentada, em Dois Irmãos, cuja descrição de parcelas do 

desenvolvimento migratório nordestino e estrangeiro, durante os ciclos da borracha, 

cooperaram para a formação da cidade de modo desorganizado, com a criação de comércios 

impulsionados pela exportação breve e cíclica do látex. Isso transformou a cidade em um 

grande centro urbano mercantil em decadência ainda no início da segunda década do século 

XX pela seringueira. Como se sabe, sementes roubadas, plantada na Ásia com mais 

planejamento3. Além disso, para atender a elite amazonense da época, construiu-se um dos 

principais símbolos de cultura no Brasil, o Teatro Amazonas, referenciado nos textos do autor 

como principal palco cultural na cidade de Manaus, sempre com sorrisos laterais para a 

realidade da dicotomia riqueza –pobreza, não poucas vezes utilizada pelos romancistas 

brasileiros. Este trecho da obra Órfãos do Eldorado do autor ressalta os valores dessa abissal 

diferença: 

                                                             
3 Trinta anos antes do apogeu do ciclo da borracha, numa operação de contrabando à qual a lenda empresta 

lances de ação e de espionagem, o aventureiro inglês Henry Alexander Wickham conseguiu uma partida de 70 

mil sementes de seringueira e enviou-as para Londres. Plantadas experimentalmente em Kew Garden, o jardim 

botânico de Londres, as mudas foram transferidas, mais tarde, para o sudeste da Ásia, região da faixa equatorial 

e com clima semelhante ao amazônico. As mudas cresceram, transformaram-se em seringais, ordenados como 

um bosque europeu, e começaram a produzir. (SOUZA 2019, p. 209.) 
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Às vezes eu acompanhava passageiros estrangeiros a um passeio de canoa nos lagos 

próximos de Manaus; andava com eles pelo centro da cidade, eram loucos para 

conhecer o teatro Amazonas, não entendiam como podia existir um colosso de 

arquitetura na selva (HATOUM, 2008, p. 11). 

Consequências do declínio do ciclo da borracha, em 1910, ocasionado pela 

concorrência comercial com a Ásia, fruto da retrofalada biopirataria, ainda de 1877, são 

apresentados alguns flashes, nas narrativas do autor, contando-se já as consequências como a 

deterioração da arquitetura, por falta de investimento em restaurações, e o declínio econômico 

dos grandes empresários da época, que trabalhavam com transporte e comercialização do 

látex. Essa crise econômica trouxe efeitos significativos como o retrocesso comercial e 

urbano: 

Como tudo muda em pouco tempo. Uns anos antes da morte do meu pai, as pessoas 

só falavam em crescimento. Manaus, a exportação de borracha, o emprego, o 

comércio, o turismo, tudo crescia. Até a prostituição. Só Estiliano ficava com um pé 

atrás. Ele estava certo. Nos bares e restaurantes as notícias dos jornais de Belém e 

Manaus eram repetidas com alarme: Se não plantarmos sementes de seringueira, 

vamos desaparecer... Tanta ladroagem na política, e ainda aumentam os impostos. 

[…]  

Sentamos na varanda, e, enquanto bebíamos juntos, em silêncio, percebi que ele me 

censurava com o olhar. Fazia tempo que eu não pisava em Manaus, e eu sabia que a 

guerra na Europa prejudicava a exportação da borracha. A guerra e as mudas de 

seringueiras plantadas na Ásia (HATOUM, 2008, p. 16 - 18). 

 

A decadência do primeiro ciclo da borracha, destacada no fragmento acima, ocorreu, 

como se sabe, devido ao processo de contrabando de sementes de Hevea brasiliensis, em 

1877, que propiciou melhor produção de borracha na Ásia, que décadas depois concorreria 

com a produção amazônica, desencadeando assim a crise da borracha no Brasil (Cf. 

PEIXOTO, 2009). No fragmento acima, é perceptível a preocupação com essas mudas de 

seringueiras plantadas na Ásia, sem contar com a acentuação dos problemas políticos e 

econômicos nacionais.   

Como se vê, além de retratar conflitos familiares atrelados a muitas temáticas, 

citadas anteriormente, o autor não deixa de citar uma crítica à ditadura militar, principalmente 

entre os anos de 1960 a 1970, apresentando as dificuldades da comunidade manauara ao lado 

das atrocidades cometidas pela militância política de apoio aos militares nesta época. Na 

citação a seguir, da obra Cinzas do Norte, é possível visualizar marcas do golpe militar em 

1964: 

Só fui tornar a encontrá-lo em meados de abril de 1964, quando as aulas do ginásio 

Pedro II iam recomeçar depois do golpe militar. Os bedéis pareciam mais arrogantes 

e ferozes, cumpriam a disciplina à risca, nos tratavam com escárnio. Bombom de 

Aço, o chefe deles, mexia com as alunas, zombava dos mais tímidos, engrossava a 

voz antes de fazer a vistoria da farda: “Bora logo, seus idiotas: calados e em fila 

indiana” (HATOUM, 2005, p. 08). 



20 

 

 

 

A citação apresenta como os alunos do Ginásio Pedro II eram tratados em 

decorrência do golpe militar. O abuso de autoridade, respaldado pelo processo de disciplina, 

por parte dos militares, impulsionava a agressão verbal e física, inferiorizando, os civis. Dessa 

forma, as pessoas estavam passiveis à agressividade e à humilhação. 

A literatura é a representação cultural de uma sociedade e é a partir dela que 

conseguimos identificar os problemas sociais, econômicos e políticos em determinado 

período da história. Milton Hatoum traz essa abordagem em suas obras, com personagens 

complexos que, envolvidos em problemas familiares, ajudam a contar a história e a 

estabelecer a identidade da sociedade da região amazônica.  

 

2.3 A sociedade manauara na Amazônia do século XX 

 

A colonização da Amazônia foi impulsionada, na segunda metade do século XIX, 

pela descoberta da borracha na região, avalia-se que entre os anos de 1870 a 1900 mais de 

trezentas mil pessoas migraram para o espaço amazônico. Com o desenvolvimento em 

potencial da economia na região, construiu-se em Manaus um dos palcos culturais do Brasil, o 

Teatro Amazonas: 

O crescente e promissor mercado internacional da borracha soava como música aos 

ouvidos da elite gomífera da Amazônia. Por ser praticamente o único fornecer 

mundial, o aumento da demanda pela borracha, observado principalmente no 

começo do século XX, fazia elevar o preço do produto e assim aumentar os 

rendimentos da classe abastada (OLIVEIRA; BARRETO; MACHADO 2012, p. 27). 

É preciso entender melhor do que se fala quando se trata de identificar a mulher 

vivente das Amazônias, mesmo que, no nosso caso, seja apenas referenciada com base no 

dizer de obras de Hatoum, a partir de uma perspectiva ficcionalizada da sua realidade 

presenciada. Neste sentido, podemos dividir a questão cuidando de visibilizar o autóctone 

indígena e os autóctones forâneos. Do primeiro, trazemos a contribuição de Bessa Freire, para 

quem privilegia-se uma memória oral, que “convive com outros tipos de registro”: 

Duas características fundamentais para a questão da memória indígena atravessam 

todos esses momentos. A primeira é que a memória sempre esteve codificada e 

elaborada em forma de discurso. E a segunda, que a memória constituiu elemento 

essencial daquilo que se costuma chamar de identidade, individual ou coletiva, cuja 

busca continua angustiando os indivíduos e a sociedades de hoje. (FREIRE, 2008, p. 

3.) 

 

Claro que, imbricada na teoria, surge uma referenciação de memória como 

instrumento de poder, tão evidente na fala de Nael, como personagem vítima e beneficiário da 
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saga dos libaneses, autóctones forâneos. O nosso autor, Bessa Freire, aporta a entidade da 

Etno-história como “o campo do discurso”, abstraindo nós procedimentos metodológicos 

históricos de molde a entronizar ideais culturalistas, que servem ad aeternitatem, para o que 

nos interessa, ou  seja, a percepção da cultura como “um todo”, segundo o interesse platônico 

de ver. Diferentemente de Bessa Freire, que aproveita o discurso da memorialística para 

expandir territorialmente à América Latina, o propósito da nossa percepção das identidades é 

precisamente o oposto, embora não contradiga essa possibilidade: queremos admitir uma 

visão regionalizada da mulher amazônida. 

Assim, destaca-se mais facilmente aquilo que significa ser “mulher amazônida”, 

como vivente da Amazônia, seja autóctone de origem forânea ou não, sendo amazônica a 

pessoa que é plenamente originária na origem, embora nem mesmo prosseguisse residindo na 

região. Basta ter nascido para ser amazônica e basta ter vivido para ser amazônida. A mulher 

amazônida é, portanto, aquela que vive no local, muito embora desloque-se eventualmente a 

outras plagas, item irrelevante da chamada “originalidade cultural”, sendo nativos de uma 

mesma Comunidade de “Relações Privadas4” aquelas personagens e aquelas personalidades 

que sabem manter-se no seio da sua própria norma social originária, ainda que, como nativos 

nem pensem em realizar quaisquer formas de reconstituição da sua gente, sendo consabido 

que a questão identitária acompanhará a soberba da realização socioeconômica. Todos, afinal, 

são autóctones de um dado lugar –desde que se saiba que possuem afinidade com uma 

sociedade instalada territorial e culturalmente naquele lugar. Uma vez assolados, utilizados, 

manipulados, como povo, reduz-se discursivamente o laço de afetividade às normas que 

regem essa gente, não obstante todos sejam “essa gente brasileira”.  

Em ocasião da descoberta da borracha, na segunda metade do século XIX, na região 

norte, o Brasil recebeu um número significativo de imigrantes, isso propiciou o 

desenvolvimento social e o econômico da região amazônica brasileira. Esses imigrantes, em 

especial os libaneses, vinham para o Brasil e destacavam-se no ramo industrial e comercial. 

Milton Hatoum destaca em Relato de um certo Oriente (1989), que a família, descendente de 

libaneses, possuía uma loja denominada Parisiense, reforçando o papel profissional e 

financeiro desses imigrantes na sociedade da época. 

O autóctone, nas obras de Hatoum, quando se refere à figura da mulher, é 

representado por pessoas que deixaram as suas comunidades e foram morar, ainda crianças, 

                                                             
4 Ao falarmos aqui de Relações Privadas, trata-se de um conceito adscrito primitivamente a um conjunto de 

normas diretamente vinculadas a tipos concretos de qualquer Sociedade. Trata-se de admiti-las como padrão e 

referência à comunidade de discurso instituída antes da vida notadamente pública desta comunidade. (ROCHA, 

p. 137). 
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nas casas onde passam a trabalhar na função de auxiliares domésticas de serviços gerais. Nas 

obras Relato de um Certo Oriente (1989), Dois Irmãos (2000), Cinzas do Norte (2005) e 

Órfãos do Eldorado (2008) evidenciam a presença destas personagens, Naiá, Domingas, 

Anastácia e Florita, as quais foram inseridas no meio familiar para ajudar no serviço de casa, 

cuidar dos filhos dos patrões e em troca recebiam moradia e comida, normalmente em um 

espaço externo. 

Na obra Dois irmãos (2000), destaca-se uma operação de “acolhimento”, comum 

naquela época, da personagem Domingas. Ela é retirada do seio cultural por uma freira, para 

ser educada (civilizada) e direcionada a uma família que iria “acolhê-la”. Entretanto, nesse 

processo, é identificável uma transação de troca. No fragmento a seguir é possível visualizar 

tal procedimento: 

 

“Trouxe uma cunhantã para vocês”, disse a irmã. “Sabe fazer tudo, lê e escreve 

direitinho, mas se ela der trabalho, volta para o internato e nunca mais sai de lá.” 

Entraram na sala, onde havia mesinhas e cadeiras de madeira empilhadas num canto. 

“Tudo isso pertencia ao restaurante do meu pai”, disse a mulher, “mas agora a 

senhora pode levar para o orfanato. ” Irmã Damasceno agradeceu. Parecia esperar 

mais alguma coisa. Olhou para Domingas e disse: “Dona Zana, a tua patroa, é muito 

generosa, vê se não faz besteira, minha filha”. Zana tirou um envelope do pequeno 

altar e o entregou à religiosa (HATOUM, 2000, p. 46). 

 

Fica visível que a Irmã Damasceno recebeu objetos e um envelope como 

recompensa/ pagamento por levar Domingas para a família de Zana. A personagem, então, em 

troca de vestes, comida e teto deveria assumir, ainda criança, uma posição de empregada. 

Esses “acolhimentos” são referenciados de forma corriqueira nos romances de Hatoum, 

destacando, na sociedade amazônica, a relação de famílias, com poder financeiro, e 

autóctones, que, normalmente, assumem uma função empregatícia. 

Empresários, como o senhor Rochiram, de Dois irmãos, um indiano que construía 

hotéis, e vendedores locais, como o Perna de Sapo; e empresários do transporte de látex, 

representado por Amando Cordovil de Órfãos do Eldorado e Arana, bem como Raimundo, 

artistas presentes na obra Cinzas do Norte, são personagens dotados de qualidades voltadas a 

atividades produtivas. 

Profissionais liberais como Estiliano, advogado, que trabalhava para Amando 

Cordovil em Órfãos do Eldorado, Yaqub, de Dois Irmãos, que era engenheiro, assim como 

Nael, advogado, em Cinzas do Norte, ou Ramira, costureira, funcionam dessa maneira em 

roda das cenas principais. 
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Ribeirinhos, soldados da borracha, japoneses, italianos são citados também como 

constituintes da sociedade, entretanto são vistos como compradores de mercadorias e 

trabalhadores, personagens que no romance ficam em segundo plano. 

É perceptível que a sociedade manauara do século XX, na Amazônia de Milton 

Hatoum, é representada por múltiplas faces culturais, então esse grupo diversificado contribui 

para a mescla cultural encontrada neste período em Manaus.  

 

2.4 Um resumo de obras de Hatoum  

 

Neste tópico serão apresentados breves perfis das obras que serviram de repositório de 

discursos, que foram depois pinçados pela nossa Dissertação, para o propósito de localizar 

informações culturais sobre as mulheres nas principais obras de Hatoum. 

 

2.4.1  Relato de um Certo Oriente (1989) 

 

Em 1989, o autor Milton Hatoum publicou seu primeiro romance histórico, 

ambientado na cidade de Manaus, que apresenta memórias fragmentadas de uma família do 

século XX. A contextualização histórica realçada é, principalmente, a migração estrangeira na 

região Norte, pois a família é descendente de libaneses, o que referencia a principal atividade 

econômica dessa, o comércio. Dentro deste cenário se desenvolvem conflitos familiares, 

sociais, religiosos e psicológicos. Relato de um certo Oriente alcançou o prêmio Jabuti, em 

1990, de melhor romance. 

A narrativa apresenta memórias, de várias personagens, que são coletadas pela 

protagonista, filha adotiva de Emilie, a fim de realizar um pedido de seu irmão que residia em 

Barcelona, que também era adotivo. 

O irmão solicita que ela fosse a Manaus para entrevistar pessoas que fizeram parte da 

sua vida familiar e social para buscar e entender um pouco de sua história e quem sabe 

estabelecer sua identidade. 

A obra é dividida em oito capítulos, e cada capítulo apresenta relatos das 

personagens que vivenciaram os dramas da família da narradora. 

A família é de origem libanesa e migrou para Manaus durante o processo de 

colonização. Fadel e Samira são os pais de Emilie, Emir e Emílio. Emilie é casada e tem 

quatro filhos de sangue, Hakim, Samara e dois meninos que são gêmeos, e dois filhos 

adotivos, a protagonista e o irmão que mora em Barcelona. 
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O primeiro capítulo é narrado pela protagonista que está retornando à Manaus, após 

vinte anos para visitar Emilie, sua mãe doente, e também para buscar informações que seu 

irmão que mora em Barcelona a encarregou de coletar. Ao chegar à casa de sua mãe, a 

protagonista começa a se recordar da filha de Samara, Soraya, que era surda e devido a isso 

era rejeitada pelas crianças do bairro e seus tios, os gêmeos, que acreditavam que a sobrinha 

era surda por não ser concebida dentro de um casamento, tratavam-na com desprezo e 

culpavam Samara pela excepcionalidade da sobrinha, que julgavam ser um castigo divino. A 

criança gostava de brincar com animais e em um determinado dia a menina escreve o nome da 

avó no casco de uma tartaruga e pela primeira vez é vista como um ser humano pelos gêmeos. 

Hakim, por sua vez, tratava muito bem a sobrinha e sempre passeava com a garota, 

diferente dos gêmeos que só a tratavam com indiferença. Emilie sempre apaziguava o 

comportamento imoral dos gêmeos, atitude reprovada pelo pai. 

A protagonista lembra que Soraya morreu em um acidente, quando ainda era uma 

criança. Samara se sentiu revoltada, com a coroa de flores que os gêmeos compraram em 

homenagem a sobrinha, uma vez que isso não iria apagar o mau comportamento deles com a 

menina. Ela também se recorda de que a garota gostava de um relógio, que sua avó trocou por 

um papagaio que falava francês, ave que era de Hindié, amiga de Emilie.  

Assim como a protagonista, Hakim veio do Sul e trouxe presentes para todos, 

inclusive para sua mãe, mas assim como a irmã adotiva não conseguiu encontrar a mãe com 

vida. Os dois irmãos começam a se questionar sobre o paradeiro de Samara que sumiu depois 

do trauma causado pela morte da filha. 

O segundo capítulo é narrado por Hakim, que repassa relatos importantes para a 

definição do perfil familiar e também menciona sobre a morte do tio Emir, irmão mais novo 

de Emilie. Ele explica que a mãe, quando jovem, foi para um convento e que o tio ameaçou se 

suicidar caso a irmã não retornasse ao lar. Cedendo a chantagem do irmão ela retorna e se 

casa. Seu marido era muito religioso e seguia à risca o Islamismo, mas Emilie era católica, 

entretanto os dois combinaram nunca interferirem na religião do outro e viveram bem por 

muito tempo, pois respeitavam os preceitos das duas religiões, até que um dia, no natal, 

Hindié mata os animais de forma desrespeitosa, embebedando-os e fazendo desse momento 

um grande espetáculo. O patriarca não gostou da atitude e fica recluso. Para se vingar, no 

natal seguinte, o marido quebra os santos de Emilie e Hakim conta para a mãe, fazendo com 

que a mulher revidasse e escondesse o Alcorão do esposo. Hakim lembra de que nas datas 

festivas o fotógrafo Dorner, um alemão, sempre estava presente e também se recorda de que 
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foi ele que viu Emir vivo pela última vez, registrando esse encontro com uma fotografia. A 

protagonista, então, busca informações sobre o fotógrafo. 

O terceiro capítulo é narrado por Dorner, o fotógrafo, que foi para Manaus ganhar a 

vida e um dia encontrou Emir com uma orquídea vermelha na mão e o convidou para 

almoçar, mas Emir recusou. Dorner, então, tira uma foto de Emir com a flor na mão. O 

fotógrafo segue pensativo e tem um mau pressentimento e retorna à praça, quando chega ao 

local, encontra uma aglomeração causada pelo suicídio de Emir. Emilie não conseguia superar 

a perda do irmão, tempo depois ela encontra um rapaz de religião diferente da sua e se casa 

com ele. Os dois fazem um pacto para não deixarem as diferenças religiosas afetarem o 

casamento. 

O quarto capítulo é representado pelas memórias do pai da protagonista, marido de 

Emilie. O relato é voltado para a chegada do patriarca no Brasil, ele relata que veio para 

Manaus a pedido do seu pai, pois receberam a notícia da morte do tio Hanna, sem um motivo 

definido ao certo, e quando chega em Manaus o patriarca visualiza a cúpula do Teatro 

Amazonas e lembrou das mesquitas do Líbano, representando uma certa familiaridade com o 

local. 

O quinto capítulo é narrado por Dorner e Hakim, um relato mais profundo sobre as 

perdas e dramas familiares. Depois da morte de Emir, o marido de Emilie pede a foto que 

Dorner tirou pouco antes do suicídio para colocar na lápide. Emilie estabeleceu um ritual em 

homenagem ao irmão e todos os anos, no aniversário de morte de Emir, ela visitava o local, 

isso fez com que ela se tornasse muito respeitada na sociedade. Os gêmeos não eram bem 

vistos, pois eram desrespeitosos, o pai não apoiava esse comportamento, mas Emilie os 

protegia. Hakim era muito educado e respeitoso e o patriarca gostava do filho, sempre 

elogiando. Devido ao comportamento dos irmãos, Hakim decidiu partir e sempre trocava 

fotos com a família e foi assim que soube da morte do pai. Voltando um pouco no tempo, eles 

relatam que Samara sofreu muito durante a gravidez, uma vez que Emilie apoiava uma vida 

casta para a filha, a moça quase não saia de casa, foi vista uma vez em público com a filha, 

pouco antes do acidente que tirou a vida da garota. Hakim relembra o momento da morte da 

sobrinha, um atropelamento, ele soube pela protagonista. Soraya, apesar de pequena, sempre 

soube que não era desejada pela família e morreu sem conhecer o pai, havia boatos de que 

Dorner era pai de Soraya, uma vez que sempre estava presente na casa da família libanesa, 

depois desse boato Dorner manteve a distância. Com a morte da filha, Samara raramente era 

vista, sempre se escondia na loja Parisiense, e com o sentimento que o pai queria se ver livre 

dela, foi embora e nunca mais foi vista. 
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O sexto capítulo a protagonista encontra com Hindié, melhor amiga de Emilie, e 

conversam um pouco sobre a morte da matriarca, o que nos leva para sétimo capítulo que é 

narrado por Hindié, ela reclama que os gêmeos não conversaram com ela e os 

responsabilizam pela partida de Samara, acreditando que eles seriam os únicos que poderiam 

trazer a irmã de volta. Eles sempre humilhavam todos e não tinham o respeito esperado pela 

família. Hindié acreditava que Samara foi embora para ser feliz. 

O oitavo capítulo é narrado pela protagonista, ela fala que Emílio, irmão de Emilie, 

organizou o funeral e enterro, mas ela decidiu não participar. Nesse último tópico ela tenta 

organizar os relatos, sem sucesso, em uma carta para enviar ao irmão e também avisá-lo da 

morte da mãe. A narradora finaliza o relato com as seguintes palavras: 

Emilie se foi para sempre, comecei a imaginar com os olhos da memória as 

passagens da infância, as cantigas, os convívios, a fala dos outros, a nossa 

gargalhada ao escutar o idioma híbrido que Emilie inventava todos os dias. Era 

como se eu tentasse sussurrar no teu ouvido a melodia de uma canção sequestrada, e 

que, pouco a pouco, notas esparsas e frases sincopadas moldavam e modulavam a 

melodia perdida. (HATOUM, 1989, p.87). 

 

O romance é composto por lembranças fragmentadas, as quais possuem um papel 

importante no romance para a construção da identidade das personagens, destacando 

características da sociedade. 

 

2.4.2  Dois Irmãos (2000) 

 

O livro Dois irmãos, segundo romance publicado por Milton Hatoum, também foi 

vencedor do prêmio Jabuti de melhor romance, em 2001. Baseia-se (soube-se depois de laços 

com a realidade factual) na história de uma família descendente de libaneses que se constituiu 

no Brasil. A narrativa é desenvolvida na cidade de Manaus, com passagens em São Paulo, 

referenciando também o Líbano (cidade de Biblos) e nos Estados Unidos. Essa publicação 

expressa dramas familiares, envolvendo, principalmente, o relacionamento conturbado entre 

dois irmãos, Yaqub e Omar. O autor expõe, contextualmente, a migração estrangeira para a 

região Norte, no século XX, e problemas políticos, como a Segunda Guerra Mundial e a 

Ditadura militar brasileira.  

Esta obra, publicada em 2000, apresenta a história de uma família descendente de 

libaneses. Zana e Halim são pais de Yaqub e Omar, gêmeos idênticos, e de Rania, a caçula. 

Zana sempre quis ter três filhos, e dedicava-se totalmente a eles e essa atitude gerava ciúmes 

em seu marido, Halim. Zana fazia distinção entre os gêmeos, tratando Omar, o mais novo, 
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com mais zelo, uma vez que ele tinha problemas de saúde quando criança e precisava de 

cuidados. 

Na casa morava Domingas, uma indígena que foi “adotada” para trabalhar pela 

família, ainda criança, junto à casa do casal árabe proprietário, antes do nascimento dos 

gêmeos do título da obra; sempre foi bem tratada pelo patriarca, mas não podia ser comparada 

a “uma filha”, como quereriam alguns novos pensamentos escravagistas do século XX, para 

justificar a torpeza da falta de direitos trabalhistas ou de herança. Nael, filho de Domingas, 

narra a história e busca descobrir a identidade de seu pai biológico através dessas supostas 

memórias, um artifício –se não original, muito produtivo para escamotear a voz do autor. 

Quando crianças, os gêmeos eram apaixonados por Lívia, sobrinha de Estelita, esse 

sentimento fortalecia a inimizade entre os irmãos, até que um episódio de ciúmes marcou a 

vida dos dois, quando em uma festinha Yaqub e Lívia são surpreendidos por Omar, o qual 

quebra uma garrafa e corta a face do irmão, isso deixou uma cicatriz no rosto de Yaqub. 

Depois do episódio que deixou uma cicatriz no rosto de Yaqub, Halim decidiu enviar 

um dos gêmeos para o Líbano, a mãe escolheu Yaqub, provando mais uma vez sua 

preferência pelo caçula, Yaqub fica em uma aldeia libanesa por cinco anos e quando retorna 

ao Brasil, a inimizade continua, um pouco mais acentuada. Omar tem uma vida mundana, 

cheia de exageros e noitadas. Rania, a irmã mais nova, agora uma mulher, traz estranheza a 

Yaqub, que percebe o quanto tempo ficou longe da família. Yaqub vai morar em São Paulo 

para estudar engenharia e se estrutura financeiramente e se casa com Lívia, mas não revela o 

nome da esposa à família. Zana manda Omar estudar em São Paulo, a fim de deixar o destino 

ensinar o rebelde, lá ele estuda por um tempo, mas depois deixa os estudos para ter uma vida 

boêmia, simultaneamente a isso se envolve com a empregada do irmão para ter acesso à casa, 

e lá ele descobre a identidade da esposa de Yaqub, Lívia, seu amor de infância. Após a 

descoberta, Omar rouba o dinheiro e o passaporte do irmão e viaja para os Estados Unidos, 

em meio a isso, Yaqub vai atrás do irmão na pensão a qual vivia, mas descobre que ele largou 

os estudos e abandonou seu quarto sem dar satisfação, o irmão começa a procurar o caçula 

pela cidade, em hospitais, mas não tem sucesso. Tempos depois, a família passa a receber 

cartões postais de Omar, de várias cidades dos Estados Unidos, assim Yaqub percebe o que o 

irmão fez, o roubo do dinheiro e do passaporte. Halim morre e depois disso a casa começa a 

se deteriorar. Quando Omar retorna à Manaus se envolve em um projeto de um hotel, Zana 

tenta aproximar os irmãos e sugere que Yaqub seja o engenheiro do empreendimento. Omar 

fica chateado e espanca o irmão, depois disso ele se torna um foragido, deixando um rastro de 

dividas, que Rania não tinha como arcar. Domingas morre e é enterrada ao lado de Halim, 
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fazendo com que a casa ficasse cada vez mais vazia. Nesse contexto, Zana fica muito doente e 

morre sem ver o desfecho dos gêmeos. Yaqub, após Rochiram, sócio de Omar na empreitada, 

cobrar a dívida do hotel, sugere usar a casa como novo empreendimento e assim liquidar a 

dívida, mas antes deixa a casa dos fundos como herança para Nael. Anos depois, Omar é 

capturado pela polícia e é preso, Yaqub morre e deixa Nael sem saber do desfecho da 

paternidade. Quando Omar sai da cadeia, encontra Nael, mas não demonstra nenhum 

sentimento: 

Um homem de meia-idade, o Caçula. E já quase velho. Ele me encarou. Eu esperei. 

Queria que ele confessasse a desonra, a humilhação. Uma palavra bastava, uma só. 

O perdão. Omar titubeou. Olhou para mim, emudecido. Assim ficou por um tempo, 

o olhar cortando a chuva e a janela, para além de qualquer ângulo ou ponto fixo. Era 

um olhar à deriva. Depois recuou lentamente, deu as costas e foi embora. 

(HATOUM, 2000, p.159). 

 

Nas últimas linhas do romance, Nael, cheio de mágoa, ainda tenta buscar respostas 

ou quem sabe uma reparação por parte do caçula e como se vê, em vão. Assim o autor 

apresenta uma obra que traz conflitos familiares, uma sociedade complexa e o esforço do 

narrador em estabelecer/entender sua identidade. 

 

2.4.3  Cinzas do Norte (2005) 

 

Cinzas do Norte é o terceiro romance histórico publicado por Milton Hatoum, tendo 

a sua primeira publicação sido em 2005. Essa obra recebeu também o prêmio Jabuti, em 2006, 

como melhor romance. A trama se passa na cidade de Manaus e em outras localidades como o 

Rio de Janeiro e partes da Europa. O autor insere o drama familiar em um contexto histórico, 

o qual acentua a militância no século XX e expõe de forma envolvente os problemas sociais e 

psicológicos das personagens da narrativa. 

A obra apresenta Alícia, uma mulher bonita, mãe de Raimundo (Mundo), que se 

casou com Trajano (Jano), um magnata de Manaus, para fugir da pobreza. Jano tinha um 

cachorro fiel chamado Fogo que sempre estava ao seu lado, ele sempre quis um herdeiro para 

dar continuidade aos negócios da família, mas Mundo nunca se interessou, na verdade queria 

ser artista. Com pensamentos opostos aos de Jano, Mundo sempre desafiava o pai, trazendo 

consigo uma grande revolta. 

Ranulfo (Ran), tio de Olavo e amante de Alícia, era mundano e nunca se 

comprometia profissionalmente nem amorosamente, vivia às custas de Ramira, costureira, tia 

que criou Olavo, que pagou os estudos do rapaz com muito esforço e que também apresentava 

um sentimento secreto por Jano. 
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Arana era um artista local, não tinha muitos princípios, ajudava Mundo em suas 

investidas artísticas, durante o relato fica claro que ele é o pai biológico de Mundo, fruto de 

uma escapada com Alícia. Olavo (Lavo), o narrador, era o melhor amigo de Mundo, criado 

pela tia Ramira, conseguiu se sobressair, estudando e exercendo a profissão de advogado. 

A obra começa com Alícia levando Mundo à escola Pedro II, muito bonita chamava 

a atenção das pessoas que ali se encontravam. Mundo tirava boas notas, mas não participava 

das aulas de Educação Física, devido a um laudo que sua mãe deixara no colégio. Um dia, por 

causa de um desenho, Mundo é humilhado. Jano não apoia a vida artística do filho e descobre 

as aulas que Mundo estava tendo com Arana, depois disso, ele manda o menino para uma 

escola militar, o garoto finge ir à escola, quando seu pai descobre o manda para um internato, 

lá ele segue as regras por algum tempo até comprometer a imagem de seu pai com uma obra 

intitulada Campo de cruzes. Jano, que estava doente e que era assistido por Naiá, empregada, 

que aplicava seus medicamentos, demonstrando alta habilidade e segurança, morreu, deixando 

Alícia com sua herança. 

Mundo vai morar no Rio de Janeiro e decide ir à Europa para estudar e lá precisa 

usar sua arte para sobreviver, ele troca várias cartas com Olavo durante sua viagem pela 

Europa, mas ele fica muito doente. Alícia descobre a condição do filho e vai busca-lo, o 

garoto recebe, no Brasil, os cuidados da mãe e de Naiá, mas devido a situação avançada de 

sua doença, acaba não resistindo e morre. 

Quando Olavo fica sabendo da morte do amigo, decide ir ao Rio de Janeiro e lá é 

apresentado a alguns quadros que Mundo havia deixado e que mais tarde seriam 

comercializados para ajudar no sustento de Alícia, a essa altura da narrativa, a mulher já tinha 

gastado quase toda a herança deixada pelo marido, com festas e jogos, então para não morrer 

com o segredo da paternidade do filho, segredo que compartilhou com o Raimundo nos 

últimos dias de vida dele. Ela decidiu, então, contar para Olavo, melhor amigo do filho, que o 

pai biológico de Mundo era, na verdade, Arana. Tempos depois, Lavo recebe um telefonema 

de Naiá, avisando-o da morte da patroa. A empregada contou que em um surto, Alícia rasgou 

todos os quadros de Mundo, os últimos sete quadros que ela nunca se desfez, e depois faleceu. 

Apesar de tudo, Naiá a considerava e foi recompensada por todo o serviço prestado e pela 

amizade, com a herança que a patroa deixou, o apartamento que elas moravam no Rio de 

janeiro. 

Ranulfo, através de um manuscrito, aponta alguns relatos sobre a história de Alícia e 

Mundo, no fim pede para o sobrinho publicar como uma homenagem aos dois. Olavo insere 

como anexo a última carta que recebeu de Mundo, relatando um pouco da própria história e 
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de como sempre se sentiu desconectado, finalizando-a com o sentimento de que, no fim, nada 

lhe restara, a não ser um amigo no Norte do Brasil. Raimundo se definiu apenas como uma 

voz que não pode ser ouvida: 

O sol e o céu do Rio e do Amazonas... nunca mais... Só essas paredes, e esse cheiro 

insuportável... Agora escuto a minha própria voz zunindo e sinto fagulhas na cabeça, 

e a voz zunindo, fraca, dentro de mim... Não posso mais falar. O que restou de tudo 

isso? Um amigo, distante, no outro lado do Brasil. Não posso mais falar nem 

escrever. Amigo... sou menos que uma voz... (HATOUM, 2005, p. 135). 

 

A obra apresenta uma sociedade em meio à posicionamentos políticos, os costumes 

que caracterizam o povo da região. Raimundo busca suas raízes e tenta entender quem ele é 

nesse mundo, um artista que lutou pelas suas ideias, mas que no final, ainda na 

incompreensão, e se autoanalisando, se viu “menos que uma voz”. 

 

2.4.4  Órfãos do Eldorado (2008) 

 

A obra Órfãos do Eldorado foi publicada em 2008, por Milton Hatoum. Este 

romance é ambientado em Manaus e conta a história de uma família que enfrenta dramas em 

meio a questões históricas, emotivas, sociais e econômicas. Expondo contextualmente, a 

decadência do primeiro ciclo da borracha, que interferiu negativamente na economia e 

consequentemente na vida da sociedade manauara destacada no livro. Outro ponto explorado 

pelo autor é a violação social, genericamente, e sexual, depois, de modo específico, da 

personagem indígena, comunicando-se como a cultura desta sociedade era vista pelas diversas 

personagens. 

A narrativa apresenta a história de Arminto Cordovil, filho de Amando Cordovil, um 

grande empresário do transporte de látex. Estiliano, advogado e amigo de Amando Cordovil, 

administrava os negócios da família. Florita era indígena e cuidou de Arminto após a morte da 

esposa de Amando Cordovil.  

A mãe de Arminto morreu ao dar à luz, por esse motivo, Amando Cordovil não se 

conforma e culpa o filho pela morte da esposa. A criança é criada por Florita, uma indígena 

que saiu da sua comunidade muito nova. Quando Arminto estava mais velho viu a moça 

deitada na rede completamente nua e de forma consentida os dois tiveram um momento 

carnal, mas quando seu pai fica sabendo pune o rapaz, mandando-o à Manaus para morar em 

uma pensão, a Pensão Saturno, lugar sem luxo, que tinha um banheiro para vários moradores. 

Estiliano não aceitava muito bem essa situação, já que o rapaz era filho de um grande 

empresário, então tenta convencer Arminto para ir à Vila Bela, propriedade onde tinha o 
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palácio branco. Chegando lá encontrou o pai no leito de morte, como Amando sempre o 

desprezou e não conversava com ele, a relação era bem fria. No velório Arminto se 

surpreende ao descobrir que todos admiravam e gostavam de seu pai, descrevendo Amando 

Cordovil como um homem bom e sociável naquele lugar. Durante o velório ele conhece 

Dinaura, uma órfã, que residia no orfanato das Carmelitas, ele se apaixonou de imediato pela 

moça e depois de diversas tentativas, conseguiu o consentimento das freiras para namorar a 

garota, ela era muito quieta, quase não falava, os dois tiveram uma noite de amor, que nunca 

foi esquecida pelo jovem.  

Após a morte do pai, Arminto só fazia retiradas e não acompanhava a situação dos 

negócios, então Estiliano o alerta sobre a situação financeira abalada, o que o leva à Manaus 

para negociar dividas e vender alguns imóveis. Quando voltou à Vila, restava-lhe apenas o 

palácio branco e a fazenda, também soube que Dinaura havia partido sem deixar notícias. 

Arminto acaba vendendo os dois últimos bens e torra quase todo o dinheiro em viagens e 

festas. Meses depois, ele retorna à Vila e compra uma cabana, onde viveu humildemente por 

um tempo. Florita, que sempre foi muito bem tratada por Amando Cordovil, ganha a vida 

vendendo merenda em um carrinho de madeira. Um dia, Arminto é surpreendido com a 

notícia da morte de Florita, ela foi encontrada deitada sobre o carrinho de madeira e depois 

levada até Arminto, ele fez questão de enterra-la junto à família Cordovil. 

Arminto sempre pensava em Dinaura, seu amor misterioso, então, Estiliano, antes de 

morrer, conta que Dinaura pode ser sua irmã ou até mesmo sua madrasta, pois seu pai pediu 

para cuidar da moça, mas infelizmente nunca deixou clara a relação que tinha com ela. 

Arminto, sem muitas opções, recebe uma ajuda financeira, do advogado e amigo, para 

encontrar Dinaura. Ele recebe informações que Dinaura está na lendária ilha encantada 

“Eldorado”. Quando ele chega à ilha, encontra uma criança que o conduz até um quarto, que 

poderia encontrar Dinaura, mas o relato é interrompido, deixando incerto se o rapaz conseguiu 

encontrar sua amada “Duas janelas abertas para o lago do Eldorado. Parei perto do corredor 

estreito. Antes de eu entrar no quarto, o prático e a moça me olhavam, sem entender o que 

estava acontecendo, o que ia acontecer”. Este romance apresenta a sociedade, a economia e, 

principalmente, a cultura local. 
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3. SEÇÃO II: AS MULHERES SOB A ÓTICA DE HATOUM 

 

As mulheres dos romances de Hatoum possuem várias características importantes, 

uma delas é a liderança. Comumente nas obras do autor, encontra-se mulheres que apresentam 

um papel de regência, isso é visível tanto nas figuras de autóctones quanto nas imagens de 

descendentes, essa característica, segundo o autor era comum na infância dele, logo essa 

particularidade pode ser um reflexo da sociedade em que o escritor esteve ou está inserido. 

Partindo desse princípio as personagens serão analisadas de acordo com a dominação, a 

manipulação e a superação exercidas nos romances de Hatoum. 

Para definir essa particularidade será desenvolvido, nesta seção, um levantamento de 

personagens femininas de algumas obras cânones da literatura brasileira, dos séculos XIX e 

XX, com objetivo de evidenciar as características de cada uma, em um contexto histórico, 

social e cultural. 

 

3.1 A liderança das Mulheres na obra de Milton Hatoum 

 

Na Literatura de Milton Hatoum é notória a visibilidade da mulher, a qual possui um 

papel importante no desenrolar da narrativa, os quatro primeiros romances do autor, Relato de 

um Certo Oriente (1989), Dois Irmãos (2000), Cinzas do Norte (2005) e Órfãos do Eldorado 

(2008), apresentam, de forma frequente, mulheres fortes que se tornam personagens 

fundamentais no contexto familiar complexo. Em entrevista concedida à revista Navegações, 

em 2009, Hatoum diz: 

Na minha vida as mulheres têm um papel central. Mãe, tias, avó, as amigas de 

minha mãe que frequentavam a casa da infância, todas exerciam um fascínio em 

mim. Sempre me interessei por personagens femininas, em muitos casos mais sutis 

que os masculinos. É o fascínio da incompreensão, da dificuldade de entender esse 

universo. Sei mais ou menos o que espero de um personagem masculino, mas 

quando se trata de uma mulher, é quase sempre uma travessia de um abismo. Por 

isso me entreguei com ardor na construção dessas personagens, e até escrevi meu 

primeiro romance narrado por uma mulher (BRASIL, 2009, p. 161-162). 

 

Para o autor, as mulheres possuem um papel central, ele relata em entrevista que em 

sua infância as mulheres “dominavam o ambiente”, isso interfere na forma de desenvolver a 

personagem feminina, apresentando personalidades condizente com as representações da sua 

infância: 

Elas dominavam o ambiente e ao contrário do clichê... do clichê do Ocidente sobre a 

mulher oriental, a mulher árabe, não se aplica... nada disso! Há uma opressão, a 

mulher é oprimida em vários países árabes, como é oprimida aqui no Brasil, na 
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América latina e muitos outros países do mundo, em muitas sociedades, né…, mas 

na minha experiência… é… as mulheres tinham voz (HATOUM, 2017A). 

 

As matriarcas, presentes nos romances, são expressivamente dominadoras, as quais 

expõem um grande potencial de liderança, desde o início das narrativas elas se mostram 

essenciais e contribuem para o desenrolar da história, com suas características dominantes e 

manipuladoras. As mulheres das obras de Milton Hatoum possuem voz, assim como as 

personalidades femininas da sua infância. 

As imagens matriarcais, Emilie de Relato de um Certo Oriente, Zana de Dois irmãos 

e Alícia de Cinzas do Norte, buscam expressar essa liderança. Emilie é o centro da narrativa, 

todos a mencionam, identificando-a como personagem pontual no romance. Zana, devido sua 

preferência pelo filho caçula, possui um papel importante na problemática da obra, a escolha 

dela interferiu negativamente na relação entre os filhos. Alícia, por sua vez, é mencionada 

várias vezes na narrativa, de forma que seu comportamento manipulador fez com que omitisse 

informações importantes sobre a paternidade do filho, o que desencadeou um desfecho 

autodestrutivo para ambos no romance.  

As mulheres autóctones, Anastácia de Relato de um certo Oriente, Domingas de 

Dois irmãos, Naiá de Cinzas do Norte e Florita de Órfãos do Eldorado, trazem uma 

característica especial, todas exercem uma função empregatícia nas obras, elas cozinham, 

limpam, lavam, cuidam das crianças e dos patrões, ou seja, essas personagens interagem na 

rotina familiar, mas conseguem, mesmo que indiretamente, neste espaço que as competem, 

dominar com seus conhecimentos gerais, que nas obras são valorizados.  

Quanto as mulheres que trabalham para sustentar a família, destacam-se: Samara de 

Relato de um certo Oriente, Rânia de Dois irmãos e Ramira de Cinzas do Norte. Essas 

personagens apresentam realidades diferentes, mas todas possuem algo em comum, em algum 

momento da trama, elas trabalharam para sustentar a família. Samara, apesar de ser oprimida 

no meio familiar, devido ter uma filha fora do casamento, na empresa dita as regras e eleva o 

nível de comercialização dos produtos, sendo até elogiada pela boa administração. Rânia, no 

fim, também assume o financeiro da família e administra economicamente as dividas 

familiares. Ramira, com a costura, consegue sustentar o irmão, criar e pagar a faculdade do 

sobrinho. 

Para representar as mulheres que foram centros de discussões amorosas, conduzindo 

brigas e condições de autodestruição, pode-se citar Lívia de Dois irmãos e Dinaura de Órfãos 

do Eldorado. Desde criança Lívia, com sua beleza, chamava a atenção dos irmãos gêmeos, 

Omar e Yaqub, e isso gerou brigas que deixaram marcas, não apenas emocionais, mas 
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também física. Dinaura, uma cabocla, conseguiu cativar Arminto com sua beleza e seu jeito 

místico. Ela conseguiu envolver o rapaz de tal forma que ele cultivava um sentimento 

dependente, sempre pensando e sonhando com a moça. 

A liderança, das mulheres amazônidas de Milton Hatoum, é expressa de inúmeras 

maneiras nos romances, seja de uma forma mais expressiva, de um jeito mais isolado ou como 

uma liderança de espaço, o importante é identificar que as mulheres possuem um lugar de 

destaque nas obras de Hatoum, independente das condições sociais que as separam, elas 

possuem voz nas narrativas. 

 

3.2 Características específicas das mulheres na Amazônia de Milton Hatoum 

 

Neste ponto, destacam-se características típicas da literatura de Milton Hatoum, no 

que toca ao centro do exame deste trabalho, ou seja, quais os diferenciais que são carreados 

para o funcionamento das personagens femininas de Milton Hatoum. Se as mulheres das 

obras de Hatoum não deixam de ser sofredoras, derrotadas, estupradas e mortas pela sanha da 

agressividade masculina e de uma sociedade patriarcal e machista –qual será o modo em que 

se pode visualizar melhor esse diferencial que foi denominado “a força da mulher na 

Amazônia de Milton Hatoum”? Mais do que isso, ainda emitimos a ideia complementar e 

aparentemente barroca de haver um “processo evolutivo em perspectiva com antecedentes da 

literatura brasileira”.  

Neste presente item, desenvolve-se um argumento sobre a existência de três 

características capazes de dar conta de especificar um caráter determinado que reside nestas 

personagens, que as transformam em novidade, e não apenas no panorama literário brasileiro, 

mas ainda numa vivência amazônica que se separa ideologicamente da urbe do nordeste –

centro – sul e sudeste nacional concreto, cujos exemplos serão trazidos, de modo episódico 

mas contundente. São elas as características seguintes: 

 

3.2.1 A dominação 

 

As mulheres exercem um papel importante nos romances de Milton Hatoum, a 

dominação é uma característica visível nas personagens femininas, até mesmo nas que sofrem 
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com as adversidades sociais, pois essa peculiaridade acentuará a força da figura feminina nas 

obras analisadas. 

As mulheres apresentam vários aspectos que as tornam fortes, entretanto, a 

dominação é a característica mais acentuada, então a seguir serão destacados alguns 

fragmentos que comprovam essa peculiaridade que se destaca na imagem feminina nos 

romances de Hatoum. 

Em Relato de um Certo Oriente, Emilie, a personagem mais exaltada, era também 

dominadora, no fragmento a seguir é possível identificar o quanto ela possuía essa 

característica, já que, ela sabia de tudo e tinha o poder de concordar ou discordar, como no 

exemplo a seguir: “Só Emilie e meu pai sabiam onde ela morava. Alguns dias antes de viajar, 

pedi à minha mãe que me levasse à presença de Samara, pois queria conversar a sós com  ela. 

Emilie concordou” (HATOUM, 1989, p. 61). 

A filha de Emilie também possuía essa característica, Samara era independente e isso 

já era aceito, inclusive por Emilie. Quando chegou o momento de ela ter seu próprio espaço, a 

moça não hesitou e foi em busca da sua paz, destacando o controle da própria vida: 

 
Ela colocou um ponto final no assunto, dizendo que seria perda de tempo mandar 

pela cidade atrás da filha, porque Samara era teimosa, resoluta e orgulhosa. — 

Talvez ela seja menos infeliz assim, vivendo no anonimato e numa cidade 

desconhecida, sem que a gente conheça o seu destino –disse Emilie (HATOUM, 

1989, p. 79). 

 

Anastácia tinha a capacidade de entreter Emilie, a patroa parava para ouvir as 

histórias, as especificações da natureza que a empregada descrevia, e nesses momentos ela 

dominava a conversa e Emilie apenas escutava e admirava a fala da empregada: 

 
Mas era Anastácia quem rompia o silêncio: o nome de um pássaro, até então 

misterioso e invisível, ela passava a descrevê-lo com minúcias: as rêmiges 

vermelhas, o corpo azulado, quase negro, e o bico entreaberto a emitir um canto que 

ela imitava como poucos que têm o dom de imitar a melodia da natureza 

(HATOUM, 1989, p. 49). 

 

Repleta de personagens fortes, a obra Dois irmãos possui mulheres que dominam e 

que exercem uma função importante no enredo e na vivência amazônica e pluriétnica. Zana, 

por exemplo, é a personalidade mais dominadora da obra, como é possível verificar no trecho 

a seguir: 

Então era isso, assim: ela, Zana, mandava e desmandava na casa, na empregada, nos 

filhos. Ele, paciência só, um Jó apaixonado e ardente, aceitava, engolia cobras e 

lagartos, sempre fazendo as vontades dela, e, mesmo na velhice, mimando-a, 

“tocando o alaúde só para ela”, como costumava dizer (HATOUM, 2000, p. 33). 
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Rânia, filha de Zana, começou a administrar os negócios da família, ela dominava 

aquele espaço, fazia as coisas da forma dela, pois tinha autoridade e isso fez com que Halim, 

seu pai, deixasse-a cuidar dos negócios: 

Rânia recebia as amostras, escolhia os tecidos, as camisetas, carteiras e bolsas. 

Quando Halim se deu conta, já não vendia quase nada do que sempre vendera: redes, 

malhadeiras, caixas de fósforo, terçados, tabaco de corda, iscas para corricar, 

lanternas e lamparinas. Assim, ele se distanciava das pessoas do interior, que antes 

vinham à sua porta, entravam na loja, compravam, trocavam ou simplesmente 

proseavam, o que para Halim dava quase no mesmo (HATOUM, 2000, p. 79). 

 

Domingas, apesar de retraída na casa, dominava o espaço que era dela, isso pode ser 

identificado na citação a seguir, quando ela se impõe diante do Perna de Sapo durante a 

compra de um peixe: 

Ela só malinava na presença do Perna de Sapo, e toda a ousadia, contida dentro de 

casa, revelava-se na calçada, para quem quisesse ver. “Hoje não, Adamor, esses 

peixes enfeitados com salsa, cebolinha e tomate servem para dona Estelita... Eu não 

gosto disso, essas fantasias enganam a gente”. Ele saía se arrastando, dando 

pulinhos, xingando minha mãe de índia metida a besta, puxa-saco de patroa 

(HATOUM, 2000, p. 99). 

 

Lívia era uma moça atraente e isso era seu maior instrumento de dominação, uma vez 

que, quando ela passava chamava a atenção de todos, esse controle é identificado no 

fragmento a seguir: “Lívia se afastou e saiu da sala, atraindo Yaqub para o quintal. 

Sussurraram com muitos risinhos e logo sumiram no matagal dos fundos” (HATOUM, 2000, 

p. 28). 

Em Cinzas do Norte, Alícia, assim como Lívia, utilizava sua beleza para dominar a 

situação, mas no fragmento a seguir ela se mostra protetora ao filho, dizendo que 

independente da decisão do marido, ela iria mandar Raimundo para estudar na Europa: 

 

“Não importa o que aconteceu com esse Cará, nem com os outros”, disse Alícia. 

“Tomara que aguentes até a formatura. Depois...” Então fez uma pausa e perguntou 

se ele não queria estudar na Europa; Jano concordaria, e, se não concordasse, ela 

arranjaria dinheiro, venderia joias. “Nem aqui, nem no Rio. Na Europa, Mundo” 

(HATOUM, 2005, p. 60). 

 

Ramira dominava o espaço dela, talvez por ser a principal mantenedora da família, 

ela colocava limite nos espaços da casa, marcas dessa imposição estão presentes no excerto 

abaixo: 

 

tio Ran levava para lá Corel e Chiquilito, dois amigos que começavam a fumar e 

beber antes da caldeirada de sábado; acabavam dormindo no assoalho, perto da porta 

aberta para a servidão, pois Ramira os proibia de pisar na saleta de costura 

(HATOUM, 2005, p. 12). 
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Naiá era respeitada, dentro de suas funções, ela tinha domínio da situação, sabendo 

disso ela se posicionava em determinadas ocasiões, como quando Jano estava doente, a 

empregada ameaçou ir embora, caso Alícia não fosse ficar ao lado do esposo enfermo: 

 

Implorou à empregada que convencesse a mulher a dormir com ele. Alícia relutou. 

Então Naiá agiu como uma amiga indignada: levou a patroa ao quarto e, diante do 

homem pálido e triste ali deitado, ameaçou: “Ou a senhora dorme aqui ou vou 

embora desta casa” (HATOUM, 2005, p. 81). 

 

No romance Órfãos do Eldorado é apresentada Dinaura, uma cabocla cheia de 

mistério e com uma beleza envolvente. Quando Arminto começou a se aproximar dela, com 

intuito de namorá-la, a moça ora se apresentava indiferente, ora se mostrava interessada. Com 

isso, a relação dos dois se baseava na disponibilidade da moça, provando que quem tinha o 

domínio da situação era apenas ela: 

 

Parecia alucinação, porque, em meio aos vivas à Virgem, senti um cheiro de 

lavanda, um arrepio no pescoço, e, quando me virei, os lábios de Dinaura tocaram 

meu rosto. Ela apareceu sem que eu percebesse, e me acariciou com as mãos mornas 

que me deixaram febril. Senti o corpo de Dinaura e comecei a suar, e ela só se 

afastou quando três tocadores de tambor e uma dançarina entraram no coreto 

(HATOUM, 2008, p. 22). 

 

Florita, indígena que cuidava da casa e de Arminto, possui esse aspecto presente. Em 

um episódio, enquanto ela dormia na rede completamente nua, foi surpreendida por Arminto 

que a observava, então, ela se levantou, tirou a roupa do rapaz e o levou para sua rede, lá os 

dois tiveram um momento carnal, seu domínio era tão evidente que quando Amando, pai de 

Arminto, descobriu, não a castigou, mas meses depois expulsou o filho de casa por causa 

deste episódio. O fragmento dessa cena pode ser conferido abaixo: 

Anos depois, também em Vila Bela, uma tarde em que ela dormia na rede, entrei no 

quarto e fiquei observando o corpo nu. Tive um susto quando ela se levantou, tirou 

minha roupa, me levou para dentro da rede. Almerindo e Talita ouviram, contaram 

tudo para o meu pai. Florita não se desculpou nem foi punida pelo patrão. Meses 

depois, Amando me obrigou a morar na pensão Saturno, em Manaus (HATOUM, 

2008, p. 33). 

As mulheres, nas obras de Milton Hatoum, utilizam o poder, o corpo, a razão, e de 

uma forma ou de outra, independentemente da situação, elas se mostram dominadoras e 

conduzem a narrativa com suas características. 

 

3.2.2  A manipulação  
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Ao expor uma informação que poderá influenciar a forma de outra pessoa pensar ou 

agir, instaura-se um processo de manipulação. Nas obras de Milton Hatoum, as personagens, 

especialmente as femininas, trabalham essa estratégia, para então, induzir a ocasião de acordo 

com o seu pensamento. 

Relato de um certo Oriente apresenta Emilie, matriarca e com boa posição na 

sociedade, muito religiosa, fazia de tudo para ficar bem com a comunidade católica e por isso, 

fazia doações de frutas que ela recebia, dessa forma, conduzia a situação para não entrar em 

desentendimento com as religiosas: “Para ficar em paz com as Irmandades religiosas, Emilie 

doava as frutas que recebia aos montes” (HATOUM, 1989, p. 54). 

Quando Emilie descobriu a gravidez de Samara, disse à filha que só uma vida casta 

poderia fazer ela se eximir da culpa que carregava, manipulando e persuadindo a moça a fazer 

o que ela pensava ser o melhor. Adiante, na fala de Hakim, é possível identificar marcas de 

manipulação por parte da matriarca: “Soube depois que as fugas noturnas de minha irmã 

terminavam na igreja e que Emilie a aconselhara ser devota e casta para o resto da vida. 

Porque só assim tu te eximes de uma culpa que pode te corroer da cabeça aos pés — disse 

minha mãe” (HATOUM, 1989, p. 58). 

Samara, por uma questão de sobrevivência em uma sociedade crítica, foi obrigada a 

criar estratégias para se esquivar dessa, observando e se automanipulando, como fica expresso 

no fragmento a seguir: 

Os vizinhos apareceram nas janelas e Samara Délia se protegia dos olhares 

inclinando uma sombrinha vermelha que lhe tapava o rosto. Às vezes movia os 

lábios, curvando a cabeça, fingindo conversar, mas as palavras só chegavam aos 

ouvidos da outra por meio de sonhos ou pesadelos (HATOUM, 1989, p. 59). 

 

Assim como Samara, a filha também era alvo dessa sociedade e apesar dela almejar 

proteger a filha, sabia que a vida social que Halim proporcionava para a filha era importante 

para seu desenvolvimento. E mais uma vez ela se automanipula para permitir que a filha 

tivesse uma vida normal: 

Tia Samara fingia indiferença, mas no fundo andava preocupada com essa 

encenação, embora não proibisse as saídas esporádicas da filha com tio Hakim. Pior 

seria vê-la crescer nos limites da casa, rasteando frutas e papoulas, e queimando as 

mãos ao escavar os formigueiros (HATOUM, 1989, p. 10). 

 

Anastácia, uma mulher simples que trabalhava para Emilie, manipula a informação 

para mostrar a Hindié que ela era detentora de um segredo, equilibrando a relação entre as 

duas, já que Hindié era a melhor amiga de Emilie: 
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Estava com as mãos bambas e com o rosto inchado, e antes de se trancar no quarto 

sopro uma palavrinha no ouvido de Anastácia. Insisti e até implorei para ela me 

contar o recado de Emilie, mas sabes o que me respondeu? “Nem morta, comadre. A 

patroa disse que era segredo. ” Depois me olhou com um ar de abnegação e 

responsabilidade e concluiu: “Já vou indo porque as horas voam (HATOUM, 1989, 

p. 23). 

 

O livro Dois irmãos apresenta a personagem Zana a possuir várias passagens 

expondo funcionamento com esse aspecto em destaque, a manipulação, principalmente 

quando se tratava do relacionamento com o esposo, Halim. Na citação a seguir é possível 

identificar essa circunstância: “Zana passou a noite culpando Halim, e ameaçou viajar para o 

Líbano durante a guerra. Então ele escreveu aos parentes e mandou o dinheiro da passagem de 

Yaqub” (HATOUM, 2000, p. 18). 

Essa citação faz referência ao episódio que Yaqub está em uma aldeia no Líbano e 

simultaneamente está acontecendo a Guerra. Zana tentando persuadir o marido, diz que vai 

viajar para o Líbano, caso o filho não retorne, Halim, vencido pela ameaça da esposa, decide 

mandar dinheiro para que o filho retorne à Manaus. 

Neste mesmo episódio, no momento em que Yaqub chega à Manaus, Zana com o seu 

dom de manipulação, suborna um funcionário para ter acesso ao filho de forma mais rápida, a 

seguir é possível verificar a cena: “Quando viu o bimotor prateado aproximar-se da cabeceira 

da pista, desceu correndo, atravessou a sala de desembarque, subornou um funcionário, 

caminhou altiva até o avião, subiu a escada e irrompeu na cabine” (HATOUM, 2000, p. 10). 

Rânia, mesmo que jovem, também tinha seus momentos de manipulação, como por 

exemplo, na citação a seguir que descreve o momento que Yaqub chegou à casa da família e, 

um pouco tímido, não mantinha uma comunicação com os familiares, ela, então, decide 

conduzir a conversa para fazer o irmão se expressar, enchendo-o de perguntas: “Rânia, 

impaciente com o silêncio do irmão, com o pedaço de passado soterrado, espicaçava-o com 

perguntas. Ele disfarçava. Ou dizia, lacônico: “Eu cuidava do rebanho. Eu, o responsável pelo 

rebanho. Só isso.” (HATOUM, 2000, p. 24.) 

Em outro momento, Rânia busca distrair o pai para que ele se mantenha longe da loja 

da família, a qual ela estava administrando, para isso a moça convidava alguns conhecidos 

para jogar e entreter o patriarca: “Às vezes Rânia convidava dois conhecidos para jogar no 

cubículo de cima, só para que o pai se distraísse e não metesse o bedelho nos negócios, 

embora ele quase nada se interessasse pelo destino da loja” (HATOUM, 2000, p. 110). 
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Domingas, quando se trata da exatidão a respeito da paternidade de Nael, por várias 

vezes ensaiou contar a verdade, mas ela manipulava a situação para não ter que enfrentar esse 

assunto com o filho: “Domingas disfarçava quando eu tocava no assunto; deixava-me cheio 

de dúvida, talvez pensando que um dia eu pudesse descobrir a verdade” (HATOUM, 2000, p. 

44). 

Com a intenção de não permitir que Nael se sentisse desvalorizado, pelo excesso de 

atenção direcionada a Omar, Domingas conduz a situação explicando para o filho que 

precisava cuidar de Omar, porque ele tinha uma situação mais grave de saúde: “Domingas 

disfarçou como pôde, quis me consolar com a última frase que pronunciou antes de sair do 

quarto. A saúde do outro parecia mais precária que a minha. Era um enfermo; eu era um 

convalescente” (HATOUM, 2000, p. 122). 

Lívia, mulher atraente e pivô das brigas entre os gêmeos, usou sua beleza para 

chamar a atenção, em vários momentos aplicou esse artificio para manipular os irmãos, como 

demonstra o fragmento a seguir: “Lívia sorria para um, depois para o outro, e dessa vez foi o 

Caçula quem ficou enciumado, disse Domingas. O Caçula fez cara feia, tirou a gravatinha-

borboleta, desabotoou a gola e arregaçou as mangas da camisa” (HATOUM, 2000, p. 17). 

Mesmo depois de casada com Yaqub, quando o sogro e a sogra não sabiam sua 

identidade, Lívia enviava presentes, para tentar conquistá-los: “A nora mandava de São Paulo 

caixas de presente para Halim. Garrafas de arak, latas de tabaco para o narguilé, sacos de 

pistache, figos secos, amêndoas e tâmaras. Halim, guloso, se refestelava. ‘Que mulher! Que 

nora maravilhosa!’” (HATOUM, 2000, p. 77). 

Na obra Cinzas do Norte, de uma forma mais discreta, a imagem de mulheres 

manipuladoras também é visível. Alícia, por exemplo, com sua beleza e atitude dominadora, 

colocou Ranulfo, seu amante, contra a parede já que ela queria ir a uma festa com vestes 

nova, como ele não tinha condições cometeu um furto de um vestido para satisfazê-la: 

“Mesmo assim, Alícia quis ir à festança e teimou em usar roupa nova. Eu não tinha dinheiro 

pra comprar roupa cara, e tive de roubar um vestido de linho que Ramira acabara de costurar 

para uma cliente” (HATOUM, 2005, p. 25). 

Em outro episódio, quando Alícia queria esclarecer o paradeiro de seu filho, utilizou 

o artifício de manipulação para alcançar a resposta, com um tom ameaçador, perguntou a 

Ranulfo como se estivesse dando uma segunda chance para ele contar-lhe a verdade: “Não 



41 

 

 

estás escondendo nada de mim, estás?”, perguntou Alícia, com um tom de ameaça que o fez 

estremecer (HATOUM, 2005, p. 74). 

Ramira representa a classe trabalhadora, uma mulher que com trabalho duro 

conseguiu criar e formar o sobrinho, apesar de sempre estar trabalhando, Ramira tinha 

interesse e preocupação com o irmão e queria saber o que ele estava fazendo, para isso ela 

utilizava as palavras de forma manipuladora para induzir Ranulfo a compartilhar um pouco da 

sua vida fora de casa, principalmente, para saber com quem ele andava se relacionando: “E 

quando ele me dava uns livrinhos com desenhos, tia Ramira provocava: ‘Foram roubados de 

uma livraria ou comprados com o dinheiro daquela mulher?’” (HATOUM, 2005, p. 13). 

Em uma situação, Ramira insinuou que havia uma verdade escondida e que cedo ou 

tarde Raimundo iria descobrir, talvez estivesse falando sobre a paternidade de Mundo, mas 

com um tom malicioso despejou essa informação em Lavo, deixando-o em estado de 

curiosidade, talvez assim o sobrinho poderia comentar com Raimundo, a fim de que a verdade 

viesse à tona: “Toda essa sujeira tem que ver com o teu amigo”, disse Ramira. “Um dia ele 

vai descobrir”. Recuou um passo, sorrindo maldosa para o meu rosto sufocado de tanta 

curiosidade. “Não é uma certeza, Lavo. É só uma intuição…’” (HATOUM, 2005, p. 104). 

Naiá, além de empregada, era cumplice de Alícia e sempre a ajudava, com seu um 

toque manipulador ela omitia as informações a respeito do paradeiro da patroa, 

desconversando para não ter que discutir sobre o assunto: 

Eu quis saber para onde Alícia havia ido, Naiá respondeu com uma pergunta: 

Mundo tinha passado por ali? “Estava insultando o pai... ia bater nele”, eu disse. 

“Então só conseguiram pegar o Ranulfo...” “E Alícia?”, insisti. “Devem ter 

machucado teu tio”, disse Naiá, desprezando minha pergunta (HATOUM, 2005, p. 

89). 

 

Além de ser confidente, Naiá era peça fundamental para sustentar as histórias 

lançadas por Alícia, então ela acompanhava o relato orquestrado e combinado entre as duas 

para omitir a verdade a respeito do relacionamento extraconjugal, em troca ela era 

presenteada, como recompensa por ser tão fiel à patroa: 

“Vamos dar um mergulho amanhã à tarde?”: era essa a senha que eu enviava a 

Alícia pela voz cúmplice de Naiá. Macau embolsava para forjar mentiras a teu 

respeito; Naiá ganhava roupa, perfume, dinheiro e noites livres pra se esbaldar uma 

vez por mês nas festas do Fast Clube, do Olímpico, do Bares ou do Sheik 

(HATOUM, 2005, p. 121). 

 

O texto Órfãos do Eldorado traz Dinaura, uma cabocla, que de forma espontânea 

conseguiu manipular, com sua beleza e ar misterioso, Arminto Cordovil. Desde o primeiro dia 
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que ele a viu, apaixonou-se e logo começou a observá-la. A sua beleza exótica era sua 

principal arma de manipulação: 

Dinaura deixou o livro na areia e entrou sozinha na água. Nadou e deu um mergulho 

tão demorado que senti falta de ar. Quando ela apareceu nua, com o vestido enrolado 

no pescoço, senti o corpo tremer de desejo. Tenho certeza de que me viu, porque as 

meninas apontavam para mim, riam e davam beliscões na bunda e nas coxas de 

Dinaura (HATOUM, 2008, p. 17). 

 

Dinaura guardava um segredo, talvez algo a respeito do envolvimento zeloso que 

Amando Cordovil tinha com ela. As vezes a moça demonstrava interesse em Arminto, talvez 

para fazê-lo continuar interessado e mais envolvido, logo depois revertia a situação, tornando-

se arredia. 

“Estiliano tinha razão: eu estava embriagado por Dinaura; queria entender por que 

ela escondia o passado, por que a dança, o beijo oferecido, a dentada feroz que sangrou minha 

língua” (HATOUM, 2008, p. 23). 

Florita, indígena e empregada da família Cordovil, apresentava uma manipulação 

sagaz, em uma ocasião, quando Arminto era criança e seu pai o obrigava a participar das 

festas da Vila, ela o acolheu e quando o pai descobriu, inventou uma desculpa a fim de evitar 

um confronto entre pai e filho: “Quando ele entrou, fechei os olhos. Florita levantou e abriu a 

janela para afrouxar o ódio de Amando. Disse que eu estava com enjoo e desarranjo. Sai dessa 

rede, ele ordenou. Obedeci, sem abrir os olhos” (HATOUM, 2008, p. 21). 

Florita com sua sensibilidade, talvez estima pela criança que criou, fez uma 

adaptação em uma história de suicídio, para que naquele momento, pudesse explicar de uma 

forma fantasiosa o fato de uma mulher ter entrado no rio e não retornado. Ela conduziu a 

narrativa para poupar a criança, anos depois, ela revela que na verdade aquele ocorrido era 

uma cena de desespero e que não podia explicar isso para uma criança: 

 

Lembrei o céu esquisito, com o arco-íris que parecia uma serpente no espaço. Florita 

se lembrava daquela tarde? Ela entrou na água e, de costas para mim, disse: Não foi 

isso que ela contou, não. Mas ela falava em língua geral, e tu traduzias. Traduzi 

torto, Arminto. Tudo mentira. Mentira? E eu ia contar para uma criança que a 

mulher queria morrer? Dizia que o marido e os filhos tinham morrido de febres, e 

que ela ia morrer no fundo do rio porque não queria mais sofrer na cidade. As 

meninas do Carmo, as indiazinhas, entenderam e saíram correndo. Só agora estás 

contando. Por quê? Agora estou sentindo o que a mulher dizia” (HATOUM, 2008, 

p. 21). 

 

A manipulação presente nas obras de Milton Hatoum se manifesta de várias formas, 

de acordo com a realidade social de cada mulher e também do envolvimento dessa com a 



43 

 

 

situação. A manipulação é vista nesta pesquisa como um mecanismo que confirma a força 

feminina na sociedade apresentada nas obras do autor. 

 

3.2.3 A superação 

 

Desenvolvendo o conceito de superação5, que é definido como resiliência, deduz-se 

que vencer momentos difíceis, adversidades sociais e econômicas, sem se sentir totalmente 

derrotado, conduz-nos a um processo de fortalecimento, estruturando o emocional e o físico 

ao enfrentar essas situações, isto é, manter-se firme apesar do momento que está sendo 

vivenciado.  

As personagens femininas de Milton Hatoum possuem como uma das características 

prevalentes, a superação. Trabalhando com o conceito apresentado acima é possível 

estabelecer em várias passagens esta peculiaridade. 

Em Relato de um certo Oriente, mulheres que superaram situações não faltam, como 

por exemplo, Emilie. Ela ficou noiva de um rapaz que tinha uma religião diferente da dela, 

sendo assim para ficarem juntos, eles precisaram superar as diferenças culturais em prol de 

uma vida em matrimônio: “Emilie e o marido praticavam a religião com fervor. Antes do 

casamento haviam feito um pacto para respeitar a religião do outro, cabendo aos filhos 

optarem por uma das duas ou por nenhuma” (HATOUM, 1989, p. 37). 

Samara, apesar de sofrer muito durante a gravidez, quando se tratava da 

administração da empresa da família, conseguia superar a habilidade do pai em dirigir o 

negócio, destacando-se positivamente: 

Depois que ela perdeu o marido, a filha tomou conta da Parisiense sem a ajuda de 

ninguém, e deu um impulso tão grande na loja que no fim de alguns anos Emilie 

chegou a caçoar do finado: – Ganhamos em cinco anos o que deixamos de ganhar 

em cinquenta; a vocação dele era vociferar no alto de um minarete, em vez de ficar 

mudo atrás do balcão (HATOUM, 1989, p. 77). 

 

Anastácia foi uma das poucas empregadas que ficou na casa de Emilie, as moças que 

ali trabalhavam eram submetidas a humilhações e violação sexual, por parte dos inomináveis, 

ela, no entanto, conseguiu superar essas situações traumáticas, as quais nem mesmo Hakim, 

filho de Emilie, conseguiu superar. 

                                                             
5  https://www.dicio.com.br/superacao/. Acesso em 15 de janeiro de 2021. 



44 

 

 

A única que durou foi Anastácia Socorro, porque suportava tudo e fisicamente era 

pouco atraente. Quantas vezes ela ouvia, resignada, as agressões de uns e de 

outros, só pelo fato de reclamar, entre murmúrios, que não tinha paciência para 

preparar o café da manhã cada vez que alguém acordava, já no meio do dia. Vozes 

ríspidas, injúrias e bofetadas também participavam deste teatro cruel no interior do 

sobrado. Lembro de uma cena que me deixou constrangido e apressou a minha 

decisão de partir, e assim venerar Emilie de longe (HATOUM, 1989, p. 46). 

 

Zana de Dois irmãos é uma mulher forte que não consegue aceitar muito bem as 

noitadas de Omar, e apesar da preocupação, fingia serenidade diante das ocorrências do filho. 

A matriarca superou a sua habilidade de dominação, percebendo que isso não estava em seu 

controle, assumiu o papel passivo e aguardou o retorno do filho, com uma “serenidade 

fingida” e tristeza destacada: 

De madrugada, na hora do último sereno, voltava para casa. E lá estava Zana, 

impávida na rede vermelha, no rosto a serenidade fingida, no fundo atormentada, 

entristecida por passar mais uma noite sem o filho. Omar mal percebia o vulto 

arqueado sob o alpendre. Ia direto ao banheiro, provocava em golfadas a bebedeira 

da noite, cambaleava ao tentar subir a escada; às vezes caía, inteiro, o corpanzil 

suado, esquecido da alquimia da noite. Então ela saía da rede, arrastava o corpo do 

filho até o alpendre e acordava Domingas: as duas o desnudavam, passavam-lhe 

álcool no corpo e o acomodavam na rede (HATOUM, 2000, p. 21). 

 

Rânia tinha um sentimento muito expressivo pelos irmãos, ela via nos irmãos a 

imagem de um marido, mas quando ela se viu trabalhando na loja da família e obrigada, com 

o consentimento da mãe, a sustentar a vida boemia de Omar, ela colocou um basta na 

situação, superando-a e impondo o seu ponto de vista: 

 

Bombardeou-o com perguntas, mas ele desconversou. Antes de almoçar pediu 

dinheiro à irmã. Era bem mais do que costumava pedir, um dinheirão que Rânia se 

recusou a dar: “De jeito nenhum, mano, não há farra que custe essa fortuna”. Ele 

ainda insistiu, sem o cinismo habitual, sem os gestos de sedução que a 

desmanchavam. Insistiu com o rosto tenso, a voz grave, o olhar sincero. Zana, 

desconfiada, interpelou a filha: que desse uma parte do dinheiro, ou um pouquinho, 

Omar talvez quisesse pagar uma dívida. “Vocês dois não param de pedir dinheiro. 

Por que não passam uma semana atrás daquele balcão? Ou um dia inteiro, um só, 

naquele forno, aguentando o desaforo dos bêbados, a chatice dos fregueses e ainda 

por cima a ladainha do papai. Rânia não cedeu (HATOUM, 2000, p. 111). 

 

Domingas, durante toda a vida foi sujeitada a imposições, essas a condicionaram a 

uma superação pessoal, sempre ouvindo, cumprindo ordens e engolindo comportamentos 

insolentes, ela conseguiu criar o filho. Como se vê: 

Ela nunca quis se aventurar. “Estás louco? Só de pensar me dá uma tremedeira, tens 

que ter paciência com a Zana, com o Omar, o Halim gosta de ti.” Domingas caiu no 

conto da paciência, ela que chorava quando me via correndo e bufando, faltando 

aula, engolindo desaforos. Então, fiquei com ela, suportei a nossa sina (HATOUM, 

2000, p. 54). 
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Lívia, quando se casou com Yaqub, ainda com a identidade ocultada para não 

contrariar a sogra, enviava cestas para o sogro, mesmo a distância e sem se identificar, a moça 

conseguiu cativar o coração do pai do esposo e apesar da reprovação de Zana, ela foi capaz de 

manter uma boa relação: “Desafiava a mulher, comia as guloseimas que Lívia lhe mandava de 

São Paulo, desprezava a comida de casa. Era um insulto para Zana, mas ele não se importava 

mais” (HATOUM, 2000, p. 126). 

Alícia, de Cinzas do Norte, se casou para fugir da pobreza, pois, não cultivava um 

sentimento pelo esposo. Quando a mulher encontra um casamento que vai tira-la da penúria, a 

mulher, ao mudar de vida, supera seu passado, despedindo de uma etapa de sua vida: 

“Despediu-se de uma época de sua vida, a lancha deixando um rastro de espuma no rio 

marrom, a moça segurando a cauda do vestido até a mancha branca diminuir e desaparecer na 

curva” (HATOUM, 2005, p. 52). 

Ramira, por sua vez, é uma mulher extremamente forte, com sua profissão conseguiu 

criar e proporcionar formação ao sobrinho, entretanto ela teve que se manter isolada em um 

ateliê para isso, sendo assim precisou superar dia após dia a falta de uma vida social e a 

consciência de uma juventude perdida: “Fui criado por uma tia… Ramira.” “A costureira? Faz 

muito tempo… Quer dizer, minha profissão me isolou neste ateliê” (HATOUM, 2005, p. 21). 

Naiá, de uma forma literária, conseguia superar o tempo, além de fazer diversas 

atividades na casa, sempre encontrava espaço para mimar Raimundo, ou cuidar do patrão, 

ajudando-o na ministração dos medicamentos. É possível verificar as múltiplas habilidades da 

empregada: “O senhor toma a insulina todos os dias?” “Quando esqueço, Naiá lembra. Cuida 

bem de mim, aprendeu a aplicar injeção e encontra o músculo até de olhos fechados”. 

(HATOUM, 2005, p. 34). Sendo assim, ela era peça fundamental na vida da família. 

“Naiá serve o jantar aos jogadores e passa a madrugada oferecendo-lhes café e 

bebida. E ainda tem tempo e vontade pra me mimar, entra no meu quarto e deixa na cama 

uma travessa cheia de tapioquinha com manteiga, como fazia em Manaus” (HATOUM, 2005, 

p. 97). 

Em Órfãos do Eldorado, Dinaura tinha um grande segredo, e sempre buscou a 

libertação de alguma forma, quando teve oportunidade, conseguiu superar a dor de estar 

doente, e foi em busca do seu “Eldorado”: 
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Ela foi morar no povoado da ilha, o Eldorado, disse Estiliano. Alguém, por engano 

ou malícia, disse para madre Caminal que Dinaura tinha uma doença grave. Não, 

não foi teu pai. Ela pode ter incutido na cabeça que estava doente. Não quis me 

dizer. Acho que só teu pai arrancava uma palavra daquela mulher. Madre Caminal 

concordou. E ela foi embora. A ilha fica a poucas horas de Manaus. Dinaura deve 

estar no Eldorado (HATOUM, 2008, p. 46). 

 

Florita, depois de ser enganada por todos, consegue superar a traição e o cansaço 

para trabalhar vendendo merenda para a sua própria sobrevivência, posteriormente, preferiu 

viver assim, por conta própria, não quis mais morar com Arminto: 

 

Ela pensava mesmo que eles iam me enganar? O que eu sei é que todo mundo me 

enganou, disse Florita. Não aguentava mais passar o dia vendendo merenda por 

mixaria. Antes ganhava um pedaço de carne com osso no matadouro, agora nem 

isso. Pôs as mãos nas costas, murmurou: Meu corpo está doído, Arminto 

(HATOUM, 2008, p. 41). 

 

A superação, como característica feminina nas obras de Milton Hatoum, é um viés da 

força da mulher. Quando elas passam por esse processo e se adaptam a nova condição 

demonstram que são vencedoras em diversas situações sociais e pessoais. 

 

3.3 Uma leitura comparativa com a Literatura brasileira 

 

Por meio da análise literária, comparando o texto de Hatoum a outros autores e 

épocas da literatura brasileira, persegue-se a compreensão deste diferencial das mulheres 

amazônidas, que são naturais ou vivem na Amazônia. A presente Pesquisa lança mão de uma 

leitura político-filológica para perceber como se dá no discurso de Hatoum a consideração à 

Mulher amazônida, que sofre violências de toda ordem, inclusive repasse, para trabalho em 

condições de escravidão, estupro, silenciamento, mas ainda assim as cores da sua 

funcionalidade são tisnadas com laivos de independência feminina. 

O principal referencial teórico vem de estudos culturalistas de Terry Eagleton, que 

considera Literatura como diretamente derivada da vivência da época e de cada autoria, 

vinculando-se, ao modo de Antônio Cândido e o seu ideal de unir “Sociedade e Literatura”, 

bem como cultura com política, a partir da descrição de fatos ordenados dentro do mundo 

explanado preferencialmente pelo autor. Para Terry Eagleton, por sua vez, a literatura existe 

no uso diferenciado de uma linguagem que é comum e repetida, pois “toda palavra que 

usamos é gasta, batida, surrada, devido aos bilhões de usos anteriores” (EAGLETON, 2017, 

p. 145). 
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Assim, a partir do que seja a apropriação da linguagem pela Literatura para ele, cabe 

perceber como se dá o funcionamento linguagem para traçar a descrição total da vida das 

mulheres nas obras de Hatoum. Claro que, em cada contexto frasal, em cada situação fática, 

pode-se fazer saltar aos olhos os diferenciais de sentido em que as personagens se tornam 

singulares aos olhos do final do século XX, em uma Manaus que tem uma pluralidade cultural 

vasta e especial, para tornar as mulheres mais sábias, mais dominantes, mais superadoras do 

que acontecia nos romances de projetos literários de outros clássicos literários, tais como José 

de Alencar, Machado de Assis, Graciliano Ramos e Manuel Antônio de Almeida.  

Todas as mulheres das quatro principais obras de Hatoum foram estudadas, mas 

apenas doze das suas personagens foram selecionadas para transpor a descrição da sua 

situação com a situação de outras personagens literárias de outros locais e de outros 

momentos históricos do Brasil, nas vozes de cada personagem feminina dos textos.  

As mulheres do século XIX, na literatura brasileira, são desenhadas como seres 

idealizados e com auto teor descritivo são caracterizadas. Nessa sociedade, uma moça 

precisava ser educada, prendada e obediente à figura masculina, ou seja, a mulher do século 

XIX, só tinha sucesso na vida e respeito social se encontrasse um bom casamento. Costa 

(2013, p. 74) afirma que: “a mulher tinha na subida social do marido a sua única possibilidade 

de galgar melhor posição na sociedade”. 

Desenvolvendo essa temática, além de a mulher ter que se preparar para o 

casamento, ela precisava atender pré-requisitos impostos pela sociedade, como por exemplo, a 

moça tinha que se preservar sexualmente, pois, a virgindade era essencial para conseguir um 

casamento, mas isso era imposto apenas para as mulheres, já que para os homens uma vida 

sexual ativa e extraconjugal eram símbolos de virilidade: 

 

No século XIX a situação da mulher era de subserviência ao pai e, depois do 

casamento, ao marido. Havia uma dupla moral que regia a sociedade do Império: a 

mulher deveria permanecer virgem até o casamento e depois de casada se manter fiel 

ao marido; já do homem não se exigia virgindade antes do casamento e a sociedade 

era conivente com a infidelidade masculina (COSTA, 2013, p. 69). 

 

Diante disso, os autores estudados apresentam um perfil feminino embasado pela 

cultura do mundo contemporâneo ao que eles viviam, destacando que a mulher era preparada 

desde sempre para o casamento, sua educação, seu comportamento e sua submissão eram 

fundamentais para manter a imagem feminina no século XIX.  
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3.3.1  José de Alencar (1829 - 1877) 

 

O autor José de Alencar nasceu em 1829, no Ceará e faleceu no ano de 1877, no Rio 

de Janeiro. Alencar foi um grande representante da prosa romântica no Brasil, publicando em 

todas as fases do Romantismo, mas destacou-se, principalmente, na fase Indianista. Além de 

escritor, ele investiu na vida política, sendo extremamente importante para a implantação do 

projeto político literário, que visava realçar a sociedade e a cultura brasileiras, como uma 

forma de ruptura com os parâmetros artísticos culturais da Europa. 

Para trabalhar a temática mulher nas obras de José de Alencar, escolheu-se os 

romances, O Guarani (1857) e Diva (1864), para estudo aproximativo, focando, 

exclusivamente em duas personagens, uma de cada obra, descritas respectivamente, Cecília e 

Emília. 

A obra O Guarani (1857) traz uma personagem feminina importante que é Cecília, 

uma moça com características europeias, que mantém uma relação de amizade com um índio 

chamado Peri. Cecília é a representação da mocinha que sempre precisa ser salva. Ela é 

desenhada como uma pessoa que teve educação, que é prendada e que possui, devido a sua 

inocência e fragilidade, uma enorme necessidade de proteção, a partir disso pode-se incluir 

seu herói, na imagem de um indígena, contrastando totalmente as singularidades da garota, 

surge Peri, que a idealiza mais que qualquer coisa.  

Como exemplo de idealização e fragilidade da mulher que depende de uma figura 

masculina, escolheu-se o fragmento a seguir: 

 

Mas, senhora, tu não vês que tuas mãos foram feitas para as flores e não para os 

espinhos; teus pés para brincar e não para andar; teu corpo para a sombra e não para 

o sol e a chuva? – Oh! Eu sou forte! exclamou a menina erguendo a cabeça com 

altivez. Junto de ti não tenho medo. Quando eu estiver cansada, tu me levarás nos 

teus braços. A rolinha não se apoia sobre a asa de seu companheiro? (ALENCAR, 

1996, p. 248). 

 

Alencar, no excerto citado acima, consegue estabelecer a idealização e fragilidade da 

moça na fala de Peri, quando ele comenta de uma forma poética que a garota não foi feita para 

se submeter às condições da floresta. Para tentar provar o contrário Cecília exclama, mas logo 

reitera, dizendo que se isso acontecer ela o terá para ajudá-la. 

A obra Diva (1864) apresenta como personagem principal, Emília, uma moça rica e 

mimada que despreza seu pretendente, Augusto. Nesse romance urbano encontraram-se 
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características típicas do século XIX, na garota, como a idealização. O autor consegue 

expressar a idealização com a fala de Augusto: “Quando aos dezoito anos ela pôs o remate a 

esse primor de escultura viva e poliu a estátua de sua beleza, havia atingido ao sublime da 

arte” (ALENCAR, 2013, p. 07). 

No decorrer da narrativa percebe-se que Emília é uma moça que possui todas as 

características para ser uma boa esposa, entretanto, com medo de atrair interesseiros, ela 

sempre ignorava os pretendentes, até que um dia, Augusto, depois de se sentir muito 

humilhado, desiste da moça e é nesse momento que ela percebe que gosta dele. E para 

reconquistar o moço, Emília decide se declarar e é na declaração que ela se mostra totalmente 

submissa ao rapaz: 

 

Quando ela desafogou sua alma desta exuberância da paixão, falei-lhe :  Mas reflita, 

Emília. A que nos levará esse amor?  Não sei!... respondeu-me com indefinível 

candura.  O que sei é que te amo!... Tu não és só o árbitro supremo de minha alma, 

és o motor de minha vida, meu pensamento e minha vontade. És tu que deves pensar 

e querer por mim... Eu?... Eu te pertenço; sou uma coisa tua. Podes conservá-la ou 

destruí-la; podes fazer dela tua mulher ou tua escrava!... É o teu direito e o meu 

destino. Só o que tu não podes em mim, é fazer que eu não te ame! (ALENCAR, 

2013, p. 48). 

 

Ela diz ao rapaz que ele é a grande escolha da vida dela, se declarando e se 

colocando à disposição, como se fosse uma “coisa”, ela ainda complementa que esse é o 

destino dela e o direto à posse era uma regalia dele. 

As personagens destacadas acima, de José de Alencar, desempenham papeis de 

dependência e submissão na literatura, mas que configuram o retrato da sociedade em que elas 

estão inseridas. Aproximando essas figuras femininas às mulheres da Amazônia de Milton 

Hatoum é possível perceber que a fragilidade destaca em Cecília uma certa dependência e a 

submissão define Emília como a figura da mulher da sociedade do século XIX. As 

personagens de Hatoum, por sua vez, apresentam papeis de regência, destacando uma 

inversão dos valores do século XIX, que é expresso nas obras estudadas de José de Alencar, 

pois os homens que são vistos de forma dependente e, em alguns casos, submissa nas obras de 

Milton Hatoum. 

Nas obras, Dois irmãos e Relato de um Certo Oriente, respectivamente, Zana e 

Emilie apresentam essa inversão de valores do século XIX. O marido de Zana, Halim, 

acatava, pontualmente, os pedidos da esposa. Na narrativa, é possível perceber marcas de 

submissão e dependência por parte de Halim, tanto que a voz que decidia e impedia os 

acontecimentos envolvendo a família era da matriarca. O mesmo acontece na casa de Emilie, 
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ela sempre se posicionou perante o marido e fazia sua opinião e decisão sobressair, devido à 

falta de resistência, na maioria das situações, destaca-se um posicionamento passivo por parte 

dele. 

Dessa forma, utilizando como base as personagens de Alencar estudadas nesta 

pesquisa, aproximadas às de Milton Hatoum, é possível verificar uma grande diferença 

comportamental entre elas, caracterizando o início do processo evolutivo, que perpassou por 

momentos históricos, sociais e políticos diferentes. 

A partir disso, configura-se nas obras analisadas, marcas do papel feminino no século 

XIX e XX, através das leituras dos autores José de Alencar e Milton Hatoum, os quais 

destacam, respectivamente, a mulher submissa e a mulher regente.  

 

3.3.2  Manuel Antônio de Almeida (1830 - 1861) 

 

O autor Manuel Antônio de Almeida nasceu no Rio de Janeiro, em 1831, e faleceu 

em 1861. Manuel publicou um livro, Memórias de um sargento de Milícias, em 1853, obra 

que se enquadrou como um romance de transição do Romantismo para o Realismo, pois, 

apresentava a imagem do anti-herói. Desta obra, escolheu-se a personagem Luisinha para 

trabalhar características típicas da mulher do século XIX. Apesar de, inicialmente, ela não ser 

apresentada como uma moça bonita, Luisinha consegue no fim se tornar essa mulher para 

Leonardo, como se ele fosse o responsável por essa mudança física: 

 

Desde o dia em que Leonardo fizera a sua declaração amorosa, uma mudança 

notável se começou a operar em Luisinha, a cada hora se tornava mais sensível a 

diferença tanto do seu físico como do seu moral. Seus contornos começavam a 

arredondar-se; seus braços, até aí finos e sempre caídos, engrossavam-se e 

tornavam-se mais ágeis; suas faces magras e pálidas, enchiam-se e tomavam essa cor 

que só sabe ter o rosto da mulher em certa época da vida; a cabeça, que trazia 

habitualmente baixa, erguia-se agora graciosamente; os olhos, até aqui amortecidos, 

começavam a despedir lampejos brilhantes; falava, movia-se, agitava-se 

(ALMEIDA, 1991, p. 64). 

 

A ideia que se passa é que ela dependeu do olhar diferenciado de Leonardo para 

poder alcançar sua verdadeira forma. Assim como as mulheres do século XIX, Luisinha tinha 

as características para ser uma boa esposa, então a moça teve que se casar. Seu primeiro 

matrimonio foi com José Manuel, um casamento arranjado, ela sofreu muito neste casamento, 

então depois que ficou viúva, Luisinha decidiu escolher dessa vez o seu noivo, como se da 

última vez não tivesse essa oportunidade: 
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Um dia em que estava sua tia a rezar no seu rosário, justamente num daqueles 

intervalos de padre-nosso a ave-maria de que acima falamos, Luisinha chegou a ela, 

e comunicou-lhe com confiança tudo que havia, fazendo preceder sua narração da 

seguinte declaração, que cortava a questão pela raiz: — Para lhe obedecer e fazer-

lhe o gosto casei-me uma vez, e não fui feliz; quero ver agora se acerto melhor, 

fazendo por mim mesma nova escolha (ALMEIDA, 1991, p. 119). 

 

Luisinha foge um pouco do perfil romântico, mas mesmo assim se mostra favorável 

às características de idealização e submissão. Almeida escreveu um romance de transição, 

mesclando características realistas, entretanto, conseguiu permanecer os aspectos identitários 

femininos do século XIX, nesta personagem. 

Fazendo um paralelo com a ideia do casamento no século XIX, com a personagem, 

Ramira, da obra Cinzas do Norte, no século XX, é visível a necessidade do matrimônio no 

universo de Luisinha, uma vez que, no século XIX, o casamento era indispensável às moças 

de bem, tanto que o primeiro casamento da moça foi arranjado, e mesmo depois de viúva, o 

casamento era uma opção, como se houvesse uma necessidade de se casar. Já, no universo 

amazônico em que Ramira está inserida, a falta do casamento não tem o mesmo peso que na 

obra Memórias de um sargento de Milícias. A personagem é retratada de forma amargurada, 

mas mesmo assim, a falta do matrimonio não a impediu de assumir um papel de regência em 

sua casa. Mesmo sem o casamento, Ramira tinha o respeito da sociedade, diferente da mulher 

do século XIX, que, para ser bem-vista, necessitava “constituir uma família”, pois uma moça 

desacompanhada não era bem-vista. Relacionando essas personagens, compreende-se que 

estavam inseridas em contextos históricos e sociais diferentes, com a janela temporal que as 

separam, e mesmo Luisinha fugindo do perfil da mulher de sua época, ainda persistem 

marcas, aproximadas às personagens de Hatoum, que a caracterizam mais submissa às 

exigências da sociedade. 

No final do século XIX, a mulher já começa a ganhar um espaço diferente na 

literatura, um toque mais realista, então, deixando de lado a idealização que marcava o 

Romantismo, destacou-se uma imagem feminina mais autentica, uma mulher que realmente 

tem acesso à sociedade de uma forma mais expressiva. Personagens como lavadeiras, mães, 

feirantes, empregadas, camponesas e até mesmo prostitutas passam a fazer parte do repertório 

literário: 

 

A mulher no Modernismo é apresentada em toda a sua diversidade étnica, social, 

cultural, ou seja, são retratadas das lavadeiras às retirantes, das camponesas às 

damas de sociedade, das amas de leite às prostitutas, enfim, toda a gama feminina 

exposta em meio à sociedade. As mulheres tiveram papel central no Modernismo, 

não somente como temas artístico e social, mas também como protagonistas 

(SILVA, 2018). 
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A mulher passa a ganhar um espaço mais ativo, com papeis centrais na literatura a 

figura feminina começa a desenvolver inúmeros temas que envolvem problemas sociais, 

afetivos, econômicos e familiares. 

 

3.3.3 Machado de Assis (1839 - 1908) 

 

O autor Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 1839, no Rio de Janeiro, e 

faleceu em 1908. Ele se destacou no Realismo e é considerado um grande nome da literatura 

brasileira. Dentre várias publicações, escolheu-se duas obras importantes, Dom Casmurro 

(1899) e Helena (1876), para trabalhar a imagem feminina nas obras machadianas. 

Dom Casmurro (1899), obra de grande renome literário, apresenta uma trama 

cativante e que já foi palco de muitas discussões a respeito da fidelidade de Capitu. A obra é 

narrada pela voz de Bentinho, ele conta que sua mãe prometeu fazer dele um padre e o manda, 

contra a vontade, para o seminário. O rapaz que já estava envolvido com Capitu, tenta 

encontrar uma solução para a promessa realizada pela mãe, então seu amigo Ezequiel o ajuda. 

Depois de se livrar da promessa da mãe, decide estudar Direito. Bentinho se casa com Capitu, 

mas o casal demora a ter filho, então depois de serem agraciados com um menino, o batizam 

de Ezequiel em homenagem ao amigo, que pouco tempo depois morre afogado. Conforme a 

criança vai crescendo Bentinho encontra traços do melhor amigo e não consegue controlar 

seus ciúmes e acusa Capitu de adultério. Depois disso o casal vai para Europa tentar se 

conciliar, mas sem êxito. Bentinho retorna ao Brasil e pouco tempo depois, na Europa, Capitu 

morre. Bentinho não consegue aceitar o filho, que no fim morre com febre tifoide. Bentinho 

termina sozinho. 

Nesta obra, a personagem feminina escolhida para estudo é Capitu. Ela traz como 

características a autenticidade e a disposição. Bentinho diz que: “Capitu era Capitu, isto é, 

uma criatura mui particular, mais mulher do que eu era homem” (ASSIS, 2020, p. 72). Ele a 

admirava e deixa claro esse sentimento no excerto. 

Capitu não ficava esperando as cosias acontecerem, ela corria atrás, como na ocasião 

em que ela queria mostrar seus sentimentos para Bentinho, e ele arredio se mostrava 

intimidado: 

 

Quando me perguntava se sonhara com ela na véspera, e eu dizia que não, ouvia-lhe 

contar que sonhara comigo, e eram aventuras extraordinárias, que subíamos ao 

Corcovado pelo ar, que dançávamos na lua, ou então que os anjos vinham perguntar-
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nos pelos nomes, a fim de os dar a outros anjos que acabavam de nascer. Em todos 

esses sonhos andávamos unidinhos (ASSIS, 2020, p. 29). 

 

Capitu conseguiu fazer com que Bentinho manifestasse o verdadeiro sentimento por 

ela, e então na fala do próprio narrador é possível verificar o resultado: 

 

Naquele instante, a eterna Verdade não valeria mais que ele, nem a eterna Bondade, 

nem as demais Virtudes eternas. Eu amava Capitu! Capitu amava-me! E as minhas 

pernas andavam, desandavam, estacavam, trêmulas e crentes de abarcar o mundo 

(ASSIS, 2020, p. 30). 

 

Na obra Helena (1876) é apresentado um relato que tem como protagonista, Helena, 

uma moça bonita que sustenta uma mentira para ter direito à herança do amante de sua mãe. 

O Conselheiro reconhece Helena, em testamento, como sua filha e quando ele morre, a 

família oficial fica sabendo da existência da moça, então ela se muda para casa da madrasta, 

D. Úrsula, e do irmão, Estácio. A moça conquista os dois, logo D. Úrsula começa a trata-la 

como uma filha e seu irmão começa a cultivar um sentimento diferente por ela, nada fraternal, 

o que faz ele recusar a mão de Helena a Mendonça. Depois de um tempo Estácio descobre a 

verdade, que Helena não é sua irmã, mesmo assim eles sustentam a mentira para que ela tenha 

direito à herança. Pouco depois desse acontecimento Helena fica muito doente e morre, 

deixando Estácio com a lembrança de um único beijo. 

Helena era uma moça educada e prendada, um verdadeiro exemplo de mulher do 

século XIX, condicionada a ser uma boa esposa. A descrição dela no fragmento a seguir 

expressa essa ideia: 

 

Helena praticava de livros ou de alfinetes, de bailes ou de arranjos de casa, com 

igual interesse e gosto, frívola com os frívolos, grave com os que o eram, atenciosa e 

ouvida, sem entono nem vulgaridade. Havia nela a jovialidade da menina e a 

compostura da mulher feita, um acordo de virtudes domésticas e maneiras elegantes. 

Além das qualidades naturais, possuía Helena algumas prendas de sociedade, que a 

tornavam aceita a todos, e mudaram em parte o teor da vida da família (ASSIS, 

2014, p. 10). 

 

A moça também era atenciosa e possuía bons modos, características que os homens 

da época prezavam em uma mulher, principalmente se a intenção era constituir família. Dessa 

forma, é visível a manipulação da figura feminina ao destacar sua submissão ao homem e seus 

bons modos para corresponder aos costumes da sociedade em que o romance é inserido. 

As personagens de Machado de Assis apresentam características específicas do 

período que estão inseridas. Capitu, à mercê do sistema patriarcal, sofreu difamação e sem 

oportunidade de defesa, tanto que quando se fala do livro Dom Casmurro a indagação sobre a 
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traição da personagem é sempre pontuada. O fato dessa obra ter sido contada pela voz de 

Bentinho, deixou Capitu sem voz e sujeita aos juízos da sociedade. Na obra Helena, Helena 

representa a boa moça que é preparada para o casamento e cumpre seu papel para conseguir 

um bom marido. As duas personagens de Machado representam a mulher de seu tempo, 

mulheres que transitam para um processo evolutivo. 

 

3.3.4  Graciliano Ramos (1892 - 1953) 

 

O autor Graciliano Ramos de Oliveira nasceu em 1892, em Alagoas e faleceu em 

1953, no Rio de Janeiro. Ele foi romancista e se destacou no modernismo brasileiro. As obras, 

São Bernardo (1934) e Vidas secas (1938), serão apresentadas como base de estudo das 

mulheres do século XX, na literatura. 

São Bernardo (1934) é uma obra que apresenta a história de vida de Paulo Honório, 

narrada por ele mesmo. No relato, Paulo é uma criança que vendia doces, que mais tarde, 

trapaceando em jogos, consegue se tornar dono da grande fazenda São Bernardo, entretanto 

ele queria um herdeiro para passar sua riqueza, então ele faz uma proposta a professora 

Madalena, uma mulher boa, mas que já tinha “passado da idade de casar”. Os dois formalizam 

o combinado e se casam. Madalena é retratada pelo narrador como uma mulher muito boa e 

sempre queria ajudar os empregados, Paulo não aprovava o comportamento da esposa, logo 

ela engravidou, mas o latifundiário começa a ter cenas de ciúmes, o que complica ainda mais 

a situação. Tempos depois, Madalena chama Honório para conversar e o aconselha ser uma 

pessoa melhor, ela se despede e comete suicídio logo em seguida. Paulo perde alguns 

empregados e termina a obra ao lado filho e do seu fiel empregado. 

Madalena será a representante feminina desta obra. Ela é uma mulher muito boa, 

gosta de cuidar do povo, diferente do marido. Ela destinou o seu último dia para aconselhar o 

marido e tentar transformá-lo em uma pessoa melhor, durante o relato Paulo acaba tratando 

ela como um objeto, mesmo assim ela cumpre seu papel de esposa e tenta colocar ele no 

caminho certo: 

 

As casas dos moradores, lá embaixo, também são úmidas e frias. É uma tristeza. 

Estive rezando por eles. Por vocês todos. Rezando... Estive falando só. O relógio da 

sacristia tocou meia-noite. – Meu Deus! Já tão tarde! Aqui, tagarelando… Levantou-

se e pôs-me a mão no ombro: – Adeus, Paulo. Vou descansar. Voltou-se da porta: –

Esqueça as raivas, Paulo! (RAMOS, 1990, p. 97.) 
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No fim, Paulo se sente culpado por não ter conseguido impedir o suicídio da esposa, 

mas divide essa culpa com as condições do agreste. 

A obra Vidas secas (1938) conta a história de uma família que tenta sobreviver a seca 

do Nordeste, Fabiano, o pai, Sinhá Vitória, a esposa, o filho, o papagaio e a baleia, a cachorra. 

No caminho eles se veem obrigados a comer o pássaro, encontram uma fazenda abandonada e 

ficam por lá. Sinhá Vitória sempre sonhou com uma cama confortável e às vezes ficava 

incomodada pela forma que o marido a tratava. No fim, a família continua na luta pela 

sobrevivência. 

Sinhá Vitória é a mulher escolhida dessa obra para cotejarmos com as mulheres da 

Amazônia de Hatoum. Com um traço bem regionalista, ela era submissa e, por mais que fosse 

maltratada, não tinha coragem de contrariar o marido: 

 

Agora pensava no bebedouro, onde havia um líquido escuro que bicho enjeitava. Só 

tinha medo da seca. Olhou de novo os pés espalmados. Efetivamente não se 

acostumava a calçar sapatos, mas o remoque de Fabiano molestara-a. Pés de 

papagaio. Isso mesmo, sem dúvida, matuto anda assim. Para que fazer vergonha à 

gente? Arreliava-se com a comparação. Pobre do papagaio. Viajar com ela, na gaiola 

que balançava em cima do baú de folha. Gaguejava: - "Meu louro." Era o que sabia 

dizer. Fora isso, aboiava arremedando Fabiano e latia como Baleia. Coitado. Sinha 

Vitória nem queria lembrar-se daquilo. Esquecera a vida antiga, era como se tivesse 

nascido depois que chegara à fazenda. A referência aos sapatos abrira-lhe uma ferida 

- e a viagem reaparecera. As alpercatas dela tinham sido gastas nas pedras. Cansada, 

meio morta de fome, carregava o filho mais novo, o baú e a gaiola do papagaio. 

Fabiano era ruim. - Mal-agradecido (RAMOS, 2003, p. 21-22). 

 

Sinhá Vitória representa a mulher que obedece ao marido. Uma mulher submissa que 

aguenta as mais diversas humilhações calada, e sonha com o mínimo, no caso dela, uma cama 

confortável.  

Levando em consideração que as obras estão fixadas no século XX, é possível 

apresentar uma aproximação entre as personagens de Graciliano Ramos, Madalena e Sinhá 

Vitória, e as figuras femininas das obras do autor manauara. A mulheres presentes nos 

romances de Hatoum apresentam um certo domínio na vida conjugal, diferente de Madalena e 

Sinhá Vitória que se mostram submissas e que pouco se impõem durante a narrativa. 

Destacando marcas culturais das sociedades de cada região. 

Existem algumas similaridades, como superação, entre essas personagens e as das 

quatro obras analisadas de Hatoum, entretanto Sinhá Vitória e Madalena estão inseridas em 
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uma sociedade fortemente patriarcal, que as conduzem a uma submissão característica da 

época espaço em que estão inseridas. 
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4. SEÇÃO III: PERCEPÇÕES CULTURAIS NA LITERATURA DE MILTON 

HATOUM 

 

A Literatura de Milton Hatoum possui caráter histórico, político, cultural e social, 

como já se disse, e consequentemente o desenvolvimento desses elementos proporciona que 

suas obras possam passar por um processo de leitura que privilegie uma análise político-

filológica para assim compreender o mundo retratado, ainda que, inicialmente de modo 

ficcional, e possa-se estabelecer relações culturais que ajudarão a indicar as particularidades 

das mulheres sob a ótica de Hatoum. 

As estratégias utilizadas pelas vozes presentes nos romances, como o autor e 

narrador, estabelecidas em um determinado espaço temporal auxiliará no entendimento crítico 

do autor e suas obras, assim como, da linguagem utilizada. Diante disso, será possível 

justificar a escolha do escritor para a efetivação deste trabalho aproximativo com obras da 

literatura canônica brasileira. 

 

4.1 Por uma leitura político-filológica de Hatoum 

 

Os romances de Milton Hatoum conseguem ser bem expressivos, isso acontece pelo 

alto potencial histórico-cultural das suas obras. Seus livros são inseridos no século XX, época 

de grandes acontecimentos históricos, como ascensão e o declínio da borracha na Amazônia 

brasileira, Segunda Guerra Mundial e Ditadura militar. Dentro desse cenário é perceptível 

uma mescla cultural, devido ao impulso migratório ocorrido no final do século XIX e início 

de século XX, esse fato fez com que Manaus, cidade palco das obras estudadas, tornasse uma 

capital multicultural, a qual, mais tarde, seria o principal cenário das tramas construídas por 

Hatoum. 

Apresentado esse contexto, percebe-se a necessidade de realizar uma leitura político- 

filológica dos romances Relato de um Certo Oriente (1989), Dois Irmãos (2000), Cinzas do 

Norte (2005) e Órfãos do Eldorado (2008). BASSETTO (p. 21) conceitua: “filologia como 

uma ciência do significado dos textos; e em sentido mais amplo, como a pesquisa científica 

do desenvolvimento e das características de um povo ou de uma cultura com base em sua 

língua ou em sua literatura”.  

Fez-se uma leitura político-filológica, a fim de desenvolver uma pesquisa sobre a 

situação feminina amazônica ainda que pelo prisma das obras de Milton Hatoum, as quais 
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apresentam mulheres que se diferenciam economicamente, socialmente e culturalmente, 

entretanto apresentam alguns aspectos que se contrapõem às mulheres da literatura canônica 

brasileira do século XIX e mesmo de meados do XX. 

É perceptível que as mulheres da Amazônia de Hatoum vivenciam circunstancias 

desfavoráveis, porém, diferentemente do que se poderia esperar, destacam-se das suas 

congêneres por conceder maior força vital.  

A literatura como expressão pessoal configura um processo de escrita criativa, pois a 

essa pode trazer marcas de experiências vivenciadas pelo autor, ou seja, neste caso, Milton 

Hatoum traz mulheres fortes porque conviveu com mulheres que tinham essa postura. Essa 

ideia pode ser confirmada utilizando uma das definições de literatura desenvolvida por 

Eagleton, como por exemplo: 

Por trás da crença de que o autor é a chave do significado de uma obra está uma 

determinada concepção da literatura. É a doutrina da literatura como expressão 

pessoal, muito apreciada por alguns cursos de escrita criativa. Segundo essa teoria, 

uma obra literária é a expressão sincera de alguma experiência que o autor teve e 

que deseja partilhar com os outros. Essa é uma noção bastante recente, datando 

sobretudo do romantismo (EAGLETON, 2017, p. 108). 

Essa partilha realizada pelo autor, situa-nos a um espaço social caracterizado por ele, 

o qual desenvolve personagens que vão estar inseridas em um determinado espaço imaginário, 

mas que podem conter características de pessoas de um espaço real. Nesse sentido, a criação 

de uma personagem pode se suceder a partir da junção de várias personalidades, seja elas 

reais ou fictícias.  

A cultura, o espaço, a história e o social representados nas obras de Hatoum são 

reflexos de sua vida pessoal, de uma forma ou de outra é visível a interação pessoal com a 

ficcional, mesmo que não diretamente, pois a alusão é realizada através da criatividade 

artística e precisa ser reinventada: 

 

A fusão de culturas que Hatoum apresenta literariamente é fruto de suas vivências: 

de alguém que foi pressionado a abandonar a terra natal em busca de oportunidades 

e que, estando fora, vê-se impelido a retornar sempre, mas sob diversas feições 

caleidoscópicas, reguladas por uma só — de um autor que se impregna da essência 

da origem; daí porque as constantes viagens ao passado, mais necessariamente ao 

seio da família, com discursos modalizantes a respeito do espaço e suas 

socioculturas (FRANZIN, 2012, p. 27). 

 

Seguindo essa ideia de “fusão de culturas” na literatura é possível correlacionar de 

forma direta às obras analisadas neste trabalho, uma vez que cada uma traz, mesmo que de 

forma indireta, referências da vida do autor, seja na construção de uma personagem, na 
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determinação do espaço ou da base histórica. A interação com o real e imaginário se funde 

para a construção dos romances. 

Candido (2006, p. 40) explica que a obra depende estritamente do artista e das 

condições sociais que determinam a sua posição. Os valores sociais e as ideologias irão 

contribuir para a formação de conteúdo e os sistemas de comunicação influenciarão, de 

maneira mais ativa, na forma. 

Nesse sentido, as obras de Hatoum apresentam marcas importantes que auxiliam na 

significação do texto, possibilitando uma leitura político-filológica. A literatura, mesmo que 

fictícia, traz consigo marcas de uma sociedade como costumes, política e história: 

 

A Filologia Política dedica-se a localizar interpretações finalísticas –seguindo o 

paradigma gramsciano–, sobretudo nos discursos escritos de intelectuais ou não, 

filólogos e políticos, mas também nas manifestações faladas de ambos, aspectos 

argumentativos desviantes da ciência, com respeito a fatos comprovados ou 

duvidosos da Filologia, indicativos de tensão sociopolítica no conjunto da sociedade, 

dilucidando aspectos culturais de interesse. (ROCHA, 2013, p. 41.) 

 

Como forma de sintetizar esses elementos nos romances escolhidos do autor 

manauara, desenvolveu-se, através de uma abordagem analítica, um registro desses aspectos. 

Nas obras Relato de um Certo Oriente e Dois irmãos, destaca-se, em primeiro lugar, a 

inserção da comunidade libanesa na região amazônica, impulsionada pelo desenvolvimento 

extrativista na região norte no século XIX. 

Nas quatro obras analisadas de Milton Hatoum é possível identificar a relação entre 

as famílias, que compõem a centralidade complexa das narrativas, e autóctones, que, neste 

caso, havia uma vinculação, respectiva, de patrão e empregado. Naiá, Domingas, Florita e 

Anastácia, autóctones, são subordinadas às famílias e exercem funções diversificadas como 

lavar, passar, cozinhar e cuidar dos filhos dos patrões, vale destacar que, segundo a literatura 

de Hatoum, era comum famílias “acolherem” crianças autóctones para desempenharem papel 

empregatício, entretanto, destacado e visto como um trabalho escravo. A seguir é possível 

identificar a corriqueira situação na sociedade manauara: 

 

Domingas, a cunhantã mirrada, meio escrava, meio ama, “louca para ser livre”, 

como ela me disse certa vez, cansada, derrotada, entregue ao feitiço da família, não 

muito diferente das outras empregadas da vizinhança, alfabetizadas, educadas pelas 

religiosas das missões, mas todas vivendo nos fundos da casa, muito perto da cerca 

ou do muro, onde dormiam com seus sonhos de liberdade. (HATOUM, 2000, p. 40-

41.) 

 

Destacado no excerto, de forma analítica, percebe-se que as empregadas, autóctones, 

tinham algo em comum, elas eram alfabetizadas e educadas pelas “religiosas das missões”, as 

quais tinham o papel de “civilizar” para prepará-las para esse modelo de acolhimento. 
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HATOUM (2000, p. 46) realça esse exercício, na fala da freira, no fragmento a seguir: 

“Trouxe uma cunhantã para vocês”, disse a irmã. “Sabe fazer tudo, lê e escreve direitinho, 

mas se ela der trabalho, volta para o internato e nunca mais sai de lá”. 

Fazendo uma referência à “civilização” supracitada, evidencia-se, na obra Órfãos do 

Eldorado, o “progresso” da região, que como consequência apresentou o opressor e o 

oprimido. O último, como alguém que precisava ser civilizado. Entretanto, nesse caso é visto 

como uma justificativa para as atrocidades desenvolvidas neste processo: 

 

Amando contava atos heroicos de Edílio: a coragem com que ele e seis soldados 

derrotaram mais de trezentos revoltosos na batalha do Uaicurapá. Mas outras vozes 

desmentiam esse heroísmo, diziam que em 1839 Edílio havia comandado um 

massacre contra índios e caboclos desarmados. Depois dessa matança, ele tomou 

posse de uma área imensa na margem direita do Uaicurapá. Um sobrevivente deve 

ter gravado os crimes do tenente-coronel Edílio Cordovil no tronco de uma árvore 

secular. Amando queria escrever um livro, “Façanhas de um civilizador”, uma elegia 

ao pai dele, um dos líderes da contrarrevolta. (HATOUM, 2008, p. 33). 

 

Quando se faz referência, no fragmento acima, de Edílio como um civilizador, 

acentua-se que o autoritarismo estabelecido pelo colonizador, reflete uma necessidade de 

civilização, de forma discriminatória, justificada por ideologias moralistas da “Missão 

civilizatória”. BHABHA (1998, p. 127). 

As obras Dois irmãos e Cinzas do Norte destacam o golpe militar e suas 

complicações, evidenciando as condições abusivas e violentas, que os civis eram submetidos. 

Em Dois irmãos a cena do espancamento do professor Laval aponta a agressividade dos 

militares neste período. Em Cinzas do Norte é possível destacar a influência militar na 

educação da época, como principal meio disciplinador. 

De modo atravessado, assim se manifesta a feminista Simone de Beauvoir, ainda 

nesta mesma época da narrativa hatoumniana: 

 

A literatura malogra sempre ao pintar mulheres "misteriosas". Elas podem somente 

surgir no início de um romance como estranhas, enigmáticas; mas, a menos que a 

história permaneça inacabada, terminam por revelar seu segredo e são então 

personagens coerentes e translúcidos. (BEAUVOIR, p. 305.) 

 

Não malogram, contudo, as obras Dois irmãos, Órfãos do Eldorado e Cinzas do 

Norte, pois destacam a vitória da igualdade, mas pelo desenvolvimento de Manaus, em 

decorrência da exploração da borracha, enfatizando o ápice da extração do látex e seus 

benefícios econômicos para a sociedade e o desenvolvimento urbano. Não há mistério. Não há 

paz. Em Órfãos do Eldorado, de forma específica, além de destacar as informações acima, 

também pontua de forma mais elaborada a crise ocasionada pela competição comercial do 
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látex com a Ásia, destacando os prejuízos e ruínas de empresários que dependiam, 

majoritariamente, desse mercado. 

Salienta-se, assim, a importância e passividade de uma leitura político-filológica nas 

obras do autor Milton Hatoum, observando que é perceptível destacar aspectos culturais, 

históricos e sociais, marcas que definem uma sociedade, mesmo que a base seja fictícia, uma 

vez que a Literatura representa comportamentos e culturas de um corpo social fixado em um 

momento histórico. 

 

4.2 Manobras do enunciador, manipulações pela personagem 

 

Nas obras estudadas de Milton Hatoum, verifica-se que o enunciador utiliza artifícios 

para provar que apesar de uma realidade contraditória, as mulheres amazônidas das obras 

apresentam características que se diferem das mulheres da literatura canônica brasileira, pois 

as figuras femininas de Hatoum possuem voz e expressam uma força e uma presença diante 

das inúmeras situações apresentadas nos romances, tanto que possuem um papel fundamental 

para o desenvolvimento da história. 

Essas características especiais, mostram-se importantes para o estabelecimento da 

identidade feminina amazônica. Contrariando a visão da mulher sem voz do século XX, 

Hatoum apresenta mulheres fortes e dominadoras, dentro de um cenário familiar ao do autor. 

Neste cenário, é possível acentuar vários entraves sociais, econômicos e políticos, 

que irão interferir na história do romance ou possibilitar o desenvolvimento de atitudes que 

diferenciam as mulheres da Amazônia expressa por Hatoum. A literatura age de forma 

significativa na estruturação de uma sociedade, com sua função identitária permite nos 

mostrar as raízes culturais e os comportamentos de um grupo, logo caracterizando e 

delimitando aspectos que possibilitarão uma análise a respeito da identidade desse, em uma 

sociedade moldada pelo desenvolvimento da cidade de Manaus no século XX. 

Nesse sentido Bosi (1992, p. 19-20) diz que: “As migrações e o povoamento 

reforçam o princípio básico do domínio sobre a natureza, peculiar a todas as sociedades 

humanas. Novas terras, novos bens, abrem-se à cobiça dos invasores”. Como Manaus estava 

em pleno desenvolvimento, devido ao extrativismo vegetal, um leva migratória alcançou a 

região, transformando-a em um grande centro multicultural. 
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A apresentação das narrativas é realizada de forma particular em cada romance. Na 

obra Relato de um Certo Oriente (1989), primeiro romance publicado do autor, o enunciador 

constrói uma narrativa com várias vozes, visando destacar a busca por uma construção de 

identidade. A partir das narrativas e dos registros, desenvolve-se um resgate da memória 

coletiva da sociedade que estava em torno da personagem foco, Emilie. 

Cada lembrança coletada pela narradora corresponde a um fragmento da história da 

personagem, compondo uma trajetória para resgatar/ formar identidade de Emilie e a 

sociedade em sua volta. Ao falar de Soraya, filha de Samara, que era surda, a narradora 

destaca o preconceito da própria família em relação a condição da menina, tentam justificar 

que a realidade da garota se dá por ser fruto de um relacionamento não amparado pelo 

matrimônio.  

Ao mencionar a mãe e o pai, define uma relação em que Emilie possui uma 

autoridade mais evidente. Quando menciona a relação da família com Anastácia, é visível que 

a empregada, tinha definido seu lugar naquela família, apenas de subalterna. A estratégia 

utilizada para destacar o a composição da sociedade, apresenta imigrantes, como Donner e a 

própria família, assim como a comunidade natural da região. Todos esses aspectos são 

revisitados através da memória, principal estratégia utilizada na construção do romance. 

A obra Dois irmãos (2000), o segundo romance do autor, como se disse acima, é 

narrada por Nael, filho de Domingas. Diga-se agora que o narrador-personagem utiliza como 

recurso a própria memória, revisitando cenas vividas e histórias contadas, outrora 

apresentando uma posição observadora e analítica. Percebe-se que, assim como o romance 

anterior, esse também expõe uma referência memorialista. Os romances de Hatoum, bem 

como este subterfúgio do narrador como centro da narrativa, juntam-se para atravessar a 

memória de uma História vivida realmente, de fora da ficção. 

O narrador conta a história tentando buscar esclarecer/ descobrir a identidade do pai, 

segredo não revelado por Domingas e fruto de indagações por parte de Nael. Confrontando o 

passado, Nael traz à tona um pouco da história migratória da família, destaca problemas 

políticos no Líbano, como a guerra, e lembranças das atrocidades cometidas por militares, 

como a morte de Laval. 

Acentua a complexidade da família, colocando a matriarca em uma posição ativa, 

autoritária, e Halim como um marido flexível e obediente aos desejos de Zana. Pontua a 

preferência de Zana, em relação ao Omar, ficando visível essa inclinação na escolha do filho 
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que iria para o Líbano. Além desse favoritismo, também existia uma disputa entre os irmãos 

pela atenção de Lívia, motivação da briga que deixou uma cicatriz no rosto de Yaqub. 

Quando Nael fala da mãe, percebe-se um sentimento de revolta, pois o narrador 

parece não aceitar as condições que Domingas era submetida, as quais deixavam a mãe em 

uma situação de subalterna sem liberdade. A respeito do comportamento reprovável de Omar, 

Nael destaca uma inquietação, já que o caçula sempre conseguiu se sobressair e nunca se 

arrependeu de suas ações. Nael conta a história, reunindo em sua fala vestígios de sua 

identidade, mas mesmo depois de alcançar, de certa forma, esse propósito não consegue 

encontrar o sossego que ele mesmo esperava. 

O enunciador de Cinzas do Norte (2005) é Olavo (Lavo), melhor amigo de 

Raimundo (Mundo). Lavo perdeu a mãe ainda criança e foi criado por Ramira. Lavo utiliza na 

narrativa a memória não só relatada oralmente, mas também utiliza cartas que irão contribuir 

na constituição do romance. 

Ao apresentar Mundo, Lavo o define como um cidadão complexo, que parece não 

compreender sua posição na família e na sociedade. Diferente dos dois romances 

mencionados anteriormente, nesse, o narrador tenta buscar e compreender a identidade de 

Mundo. Para isso, ele relata a experiências que envolviam o amigo, como lembranças do 

período de escola, memórias da família complexa de Raimundo, que era composta por um pai 

que não o compreendia e que tentava discipliná-lo através de meios terceirizados, como 

Colégios Militares. A mãe, Alícia, defendia e protegia o filho, mas guardava segredos que se 

fossem revelados, certamente, poderiam proporcionar um final diferente para Raimundo. 

Essa incompreensão de Mundo é destacada na obra como uma consequência da 

realidade complexa familiar. Os segredos, a não aceitação, a busca por uma identidade por 

parte do próprio Raimundo são fatores importantes para a compreensão do romance. Lavo 

destaca essas particularidades que contribuíram negativamente para a vida do amigo, 

deixando-o à mercê das adversidades sociais. 

Na obra Órfãos do Eldorado (2008), o narrador é Arminto Cordovil, que destaca 

uma sociedade que viveu “momentos dourados” em decorrência do ápice do extrativismo 

vegetal na Amazônia e o reflexo da crise da borracha nessa mesma sociedade. Ele utiliza 

como artifícios a memória coletiva e a pessoal, porém não são os únicos meios, pois também 

embasa algumas passagens em simbolismos da região. 
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Para destacar os momentos dourados, Arminto fala sobre o desenvolvimento urbano 

de Manaus, as apresentações ocorridas no Teatro Amazonas e o luxo dos casarões na cidade. 

Amando, pai de Arminto, trabalhava no ramo do transporte fluvial da borracha e castanhas. 

Era um grande empresário que conseguiu construir um patrimônio significativo com o ápice 

econômico da região Norte. 

Por outro lado, Amando destaca a crise da borracha e as consequências que ela trazia 

consigo. Como o negócio da família era reflexo, principalmente, do esplendor do ciclo da 

borracha, quando a crise assolou o mercado do látex, os prejuízos somados à alta dos 

impostos, fez com que a falência fosse iminente. Trazendo para a sociedade a ruína. Os 

casarões, símbolos de riqueza, ficaram abandonados, os bens materiais, conquistados por 

Amando, precisaram ser vendidos para saldar as dívidas. O narrador aponta, através das 

lembranças, o retrocesso de Manaus e a nova condição da sociedade, devido ao declínio 

econômico da região. 

O misticismo também é pontuado no romance, acentuando a cultura autóctone da 

região. As personagens, Florita e Dinaura, que representam esse grupo trazem para a 

narrativa, na voz e no pensamento de Arminto, um pouco da cultura amazônica. A 

sensibilidade em tratar a temática indica o respeito que o narrador tinha pela comunidade 

autóctone. 

Nota-se, portanto, diante das estratégias apontadas que os enunciadores utilizam as 

memórias pessoal e coletiva para construir e destacar a identidade, referenciando a história, a 

sociedade, a economia e a cultura da região. 

 

4.3 Tal época qual autoria 

 

Os autores, da primeira metade do Século XIX, trabalhavam com uma linguagem 

subjetiva, uma das características do Romantismo. Além do auto teor descritivo das 

personagens, expressando a idealização da mulher. Mas já nos prevenia Simone de Beauvoir 

da mudança de finalidade das máquinas a revolucionar também os lugares de trabalho de 

mulheres, ainda que sem uma indústria por perto: 
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No século XIX, a querela do feminismo torna-se novamente uma querela de 

sectários; uma das consequências da revolução industrial é a participação da mulher 

no trabalho produtor: nesse momento as reivindicações feministas saem do terreno 

teórico, encontram fundamentos econômicos; seus adversários fazem-se mais 

agressivos. (BEAUVOIR, p. 17.)  

José de Alencar, pelo seu lado, quando vai descrever Iracema, na obra Iracema 

(1865), utiliza desse recurso: “O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha 

recendia no bosque como seu hálito perfumado” (ALENCAR, 1996, p. 05). É possível 

verificar também na fala descritiva de Cecília de O Guarani (1857): 

Os grandes olhos azuis, meio cerrados, às vezes se abriam languidamente como para 

se embeberem de luz, e abaixavam de novo as pálpebras rosadas. Os lábios 

vermelhos e úmidos pareciam uma flor da gardênia dos nossos campos, orvalhada 

pelo sereno da noite; o hálito doce e ligeiro exalava-se formando um sorriso. Sua tez 

alva e pura como um floco de algodão, tingia-se nas faces de uns longes cor-de-rosa, 

que iam, desmaiando, morrer no colo de linhas suaves e delicadas (ALENCAR, 

1996, p. 18). 

 

Na segunda metade do século XIX, os autores começaram a inserir uma linguagem 

mais objetiva e menos idealizada, como por exemplo o escritor Manuel Antônio de Almeida 

na descrição de Luisinha:  

 

Era a sobrinha de D. Maria já muito desenvolvida, porém que, tendo perdido as 

graças de menina, ainda não tinha adquirido a beleza de moça: era alta, magra, 

pálida: andava com o queixo enterrado no peito, trazia as pálpebras sempre baixas, e 

olhava a furto; tinha os braços finos e compridos; o cabelo, cortado, dava-lhe apenas 

até o pescoço, e como andava mal penteada e trazia a cabeça sempre baixa, uma 

grande porção lhe caía sobre a testa e olhos, como uma viseira (ALMEIDA, 1991, p. 

48). 

 

O século XX apresenta uma linguagem mais clara, trazendo características regionais 

com narrativas que giram em torno de um problema histórico. Na obra, Vidas secas (1938) de 

Graciliano Ramos, expõe um drama familiar que tem como base um problema histórico-

geográfico, a grande seca. A descrição de uma cena da Sinhá Vitória traz essa abordagem 

direta e com vestígio do problema social enfrentado pela família: 

 

Mas iam vivendo, na graça de Deus, o patrão confiava neles - e eram quase felizes. 

Só faltava uma cama. Era o que aperreava Sinhá Vitória. Como já não se estazava 

em serviços pesados, gastava um pedaço da noite parafusando. E o costume de 

encafuarse ao escurecer não estava certo, que ninguém é galinha (RAMOS, 2003, p.  

22). 

 

A partir dessa descrição de tipo social, saltando-se a Milton Hatoum, nota-se outro 

viés, porquanto desimporta-se desta significação, que lhe parece limitadora, e aceita 

vinculação a interesses mais específicos que o geral, coletivo, e busca dignificar o específico 

das questões de gênero, e por isso é possível adentrar a outro conceito, o das relações homem-
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mulher em que uma consideração à hipermodernidade faz acatar outro combate, ao fazer 

vigorar com maior força os princípios da Modernidade, renovando e desdobrando-os de 

maneira continua, por mais que reinvindicações a respeito da distribuição igualitária estejam 

em pauta e de modo nenhum sejam incoerentes com o projeto de Modernidade. 

Reforçando a ideia acima, Lipovetsky (2004, p. 26) nos apresenta um estudo 

desenvolvido teoricamente por meio de um rótulo que expande os contornos da velha 

Modernidade, a Hipermodernidade, e a define da seguinte forma, como fruto estético e 

descritivo de “uma sociedade liberal, caracterizada pelo movimento, pela fluidez, pela 

flexibilidade; indiferente como nunca antes se foi aos grandes princípios estruturantes da 

modernidade, que precisaram adaptar-se ao ritmo hipermoderno para não desaparecer”: 

Procura salientar não a superação, mas a radicalização da modernidade. Se, por um 

lado, pode-se apontar certa falência do projeto de modernidade, já que as vantagens 

adquiridas são desigualmente distribuídas (García Cancline, 2005), o progresso 

tecnológico não trouxe só uma dimensão positiva e a igualdade e a justiça 

permanecem na pauta de reivindicações, por outro, ainda que encerrando tensões e 

contradições e tendo projeto de futuro sido profundamente abalado (havendo certo 

predomínio do medo e das incertezas), os princípios da modernidade –racionalidade 

técnica ou desenvolvimento tecnológico-cientifico, economia de mercado, 

valorização da democracia e extensão da lógica individualista – continuam 

vigorando e se renovando/ desdobrando continuamente (LIPOVESTSKY (2004) 

apud ROJO; BARBOSA 2015, p. 116-117). 

 

Neste processo contínuo, o desenvolvimento de aspectos modernistas, como a 

racionalidade técnica, a economia de mercado, a intensificação da democracia dentro de um 

cenário individualista, ou seja, os princípios constituintes da modernidade, precisaram passar 

por um processo de adaptação para não se extinguirem. 

 

4.4 Análise literária, linguagem histórica 

 

O autor e o narrador representam vozes diferentes na literatura, ambos importantes 

para a construção da narrativa e descrição das personagens, levando em consideração a 

idealização espacial e a forma que será apresentada. Eagleton (2017, p. 39) assegura que “Um 

livro é um objeto físico que existe mesmo que ninguém o pegue, mas isso não se aplica ao 

texto. O texto é uma configuração, um arranjo de significados, e arranjos de significados não 

têm existência própria, como uma cobra ou um sofá”. 

Nesta perspectiva, é possível desenvolver este arranjo de significados dentro de uma 

contextualização histórica, social e cultural. Sendo assim, a linguagem utilizada pelos autores, 
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narradores e personagens trazem características de um determinado espaço temporal e social. 

A longa citação abaixo garante estarmos em boa companhia, quando são cruzados os 

interesses da Literatura e a indicação do espaço da fêmina no lugar que lhe cabe, 

“naturalmente”. Diz a Beauvoir não sem uma dose de ironia: 

Por essência, a mulher é inconstante, como fluida é a água; e nenhuma força humana 

pode contradizer uma verdade natural. Através de todas as literaturas, nas Mil e Uma 

Noites, como no Decameron, vemos os ardis da mulher triunfarem sobre a prudência 

do homem. E, no entanto, não é somente pela vontade individualista que este é 

carcereiro; é a sociedade que o torna responsável pela conduta da mulher, na 

qualidade de pai, irmão ou esposo. A castidade é imposta à mulher por motivos de 

ordem econômica e religiosa, devendo cada cidadão ser autentificado como filho de 

seu pai. Mas é muito importante também obrigar a mulher a representar exatamente 

o papel que lhe atribui a sociedade. Há uma dupla exigência do homem que força a 

mulher à duplicidade: êle quer que ela seja sua e que lhe permaneça estranha, deseja-

a escrava e feiticeira a um tempo. Mas é somente o primeiro desses desejos que 

demonstra publicamente; o outro é uma reivindicação sorrateira que dissimula no 

segredo de seu coração e de sua carne. Ela contesta a moral e a sociedade; ela é má 

como o Outro, como a Natureza rebelde, como "a mulher má". O homem não se 

dedica inteiramente ao Bem que constrói e pretende impor; entretém 

vergonhosamente relações com o Mal. Mas onde quer que este ouse mostrar 

imprudentemente seu rosto a descoberto, êle luta contra. (BEAUVOIR, p. 234) 

 

No século XIX, a linguagem ainda possuía muitas características coloniais, não se 

desprendendo da questão educativa que era um benefício para poucos. Na obra Diva (1864), 

de José de Alencar, destaca-se um exemplo da linguagem formal utilizada pelo narrador/ 

personagem na obra: 

No aposento reinava uma frouxa claridade que mal deixava distinguir os objetos. 

Emília prostrada no leito, sob as coberturas de lã, parecia inteiramente sopitada no 

letargo da febre. Sua tia, D. Leocádia, que fazia lhe agora as vezes de mãe, estava 

sentada à cabeceira. - Minha senhora, disse eu, é necessário auscultar-lhe o peito. - 

Então, Sr. doutor, aproveite enquanto ela dorme. Se acordar, nada a fará consentir 

(ALENCAR, 2013, p. 04). 

 

No século XX, algumas obras já apresentavam características mais múltiplas 

culturalmente, as variações eram acentuadas como forma de realçar a identidade. Na obra 

Vidas secas (1938), de Graciliano Ramos, é perceptível a diferença linguística por parte das 

personagens, comparada ao excerto anterior, o narrador com uma linguagem mais simples e 

em alguns momentos apresentando variações da região Nordeste. 

– Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigouo com 

a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou, 

deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que 

ele se levantasse. Como isto não acontecesse, espiou os quatro cantos, zangado, 

praguejando baixo. A catinga estendia-se, de um vermelho indeciso salpicado de 

manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em 

redor de bichos moribundos. – Anda, excomungado. O pirralho não se mexeu, e 

Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém 

pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário –e a obstinação da 
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criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava 

a marcha, e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde (RAMOS, 2003, p. 07). 

 

O próprio Antônio Candido quando se refere de Graciliano Ramos, mais 

especificamente da obra São Bernardo, diz que as personagens vivem os aspectos políticos, 

sociais e geográficos, ora de forma limitada, mas que desempenha um papel de pesquisa 

humana e social no espaço temporal que a obra aborda (CANDIDO, 2006, p. 130). 

Nas obras de Milton Hatoum o narrador e as personagens estão mais próximas da 

expressão lexical da atualidade, apresentando um conforto maior no entendimento do que está 

apresentado, algumas variações e inclusão de termos utilizados, principalmente, pela 

representação migratória são justificados e explicados. No recorte, de Órfãos do Eldorado 

(2008), a seguir é possível identificar essas características: 

Sentamos na varanda, e, enquanto bebíamos juntos, em silêncio, percebi que ele me 

censurava com o olhar. Fazia tempo que eu não pisava em Manaus, e eu sabia que a 

guerra na Europa prejudicava a exportação da borracha. A guerra e as mudas de 

seringueiras plantadas na Ásia (HATOUM, 2008, p. 18). 

 

A exploração da borracha amazônica é destacada de forma recorrente nas obras de 

Hatoum, que não deixam claro apenas a importância para o desenvolvimento da região, mas 

também mencionam como o progresso sujeitou os nativos às diversas formas de violência. 

Exemplos foram apontados no decorrer desta pesquisa: A Manaus e seu crescimento urbano e 

empresarial, os nativos que foram sujeitados ao trabalho não remunerado e, retomando a 

citação acima, o declínio da borracha e como isso prejudicou a sociedade amazônica.  

Portanto, ao analisar a linguagem utilizada pelos narradores e personagens de uma 

obra, como por exemplo, as citadas anteriormente, deparamo-nos com as variações, com a 

singularidade de seu tempo, acentuação cultural na sociedade e a descrição de problemas 

políticos. 

 

4.5 A dor e a delícia de ser o que é 

 

A Literatura de qualidade, visualizada e exposta nua dentro de um estudo filológico, 

pode caracterizar-se por particularidades que tomam realidades de um determinado grupo 

social, pode desfazer-se de tabus para revelar-se descarnada e exposta, pode gozar de uma 

exposição que a História que se queira instituir como portadora da verdade jamais logrará. 

Isso acontece porque essa Literatura possui uma função identitária, a qual registra 
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comportamentos, culturas e acontecimentos históricos com seus respectivos reflexos na 

sociedade, tornando irrelevante o critério verdade como aferidor maior na hora da 

interpretação do que se diz no curso de uma obra, pelos seus personagens, quando se referem 

ao mundo “real”, que confina com a realidade do mundo. 

O fato de a Literatura não se comprometer diretamente com a verdade, apresentando 

muitas vezes registros de forma subjetiva, abre espaço para a reflexão pessoal diante de cada 

situação apresentada, neste sentido e de forma automática nos conduzimos a mergulhar no 

universo da narrativa para interpretá-la e compreendê-la. 

Candido (2011, p. 193) defende que “Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos 

direitos humanos, e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os 

níveis é um direito inalienável”. Desenvolvendo essa ideia, percebe-se que o acesso à 

Literatura é um direito de todos, pois a partir dela a sociedade é capaz de usufruir todas as 

funções como a evasão mas também a reflexão diante de determinada obra, além de o 

conhecimento identitário ao lado da simulação de que inexiste, mas ambas as atitudes 

possíveis, seja de reconhecimento ou de vestir um véu embaçante, contribui para a formação e 

a construção do pertencimento de um indivíduo. 

As obras da literatura canônica nos apresentam todas as funções, entretanto, a 

possibilidade de caracterização identitária será acentuada para justificar a escolha dos 

romances e autores que serviram de base para este trabalho. Escritores como José de Alencar, 

Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis e Graciliano Ramos desenvolvem em suas 

obras elementos importantes para a caracterização de uma sociedade, cada uma em seu tempo, 

trabalhando uma linha cronológica que representa, especificamente, a cultura, os 

comportamentos e uma rica descrição política, econômica e social da época. 

José de Alencar com a execução do projeto político-literário desenvolveu suas obras 

para realçar o povo brasileiro, a cultura, a língua e a arte em meio a uma perspectiva histórica, 

geográfica e social. Ao olhar para os romances Iracema (1865) e O Guarani (1857), obras 

indianistas, é perceptível marcas históricas, como a colonização e influencia dessa na 

comunidade indígena, representações de delimitação geográfica, além de mencionar a 

miscigenação do povo brasileiro. Então, de forma literária é possível compreender o processo 

colonial e como esse repercutiu na sociedade, proporcionando ao leitor o sentimento de 

pertença. 
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Romances como Diva (1864), de José de Alencar, Memórias de um sargento de 

Milícias (1853), de Manuel Antônio de Almeida, Helena (1876) e Dom Casmurro (1899), de 

Machado de Assis trazem em seus repertórios, além de uma contextualização histórica, uma 

visão da sociedade da época, ou seja, especificando como as personagens se portavam diante 

das exigências sociais, realçando comportamentos, culturas e prestígio social. 

Vidas secas (1938) e São Bernardo (1934), de Graciliano Ramos apresentam uma 

temática social em meio a características regionais como, condições climáticas, espaços 

geográficos e comportamentos. A linguagem regional também é representada nessas obras, 

com isso é notória a percepção dos aspectos identitários que contribuem para a pesquisa 

filológica. 

Milton Hatoum, assim como os autores descritos acima, apresenta em seus romances 

uma visão cultural, histórica e social da época, diferente da maioria de os romances atuais que 

estão entre o top dez de vendas, que expõem uma imagem comercial das personagens, 

focalizando em mundos imaginários e muitas vezes infantilizados, os quais nem de longe se 

prendem a uma contextualização histórico-social. Obras que servem de inspiração para filmes, 

mas que não apresentam o caráter defendido pelo crítico literário Antônio Candido que em O 

direito à literatura (1988, p. 188-189) relata a relação dessa com os direitos humanos, 

explorando dois sentidos distintos. Primeiro, “a literatura corresponde a uma necessidade 

universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade”, expandindo esse 

tópico, a literatura nos conduz em um processo conclusivo de exposição, organização e 

libertação, logo, como consequência, ocorre a humanização. Segundo, “a literatura pode ser 

um instrumento consciente de desmascaramento”, pois centraliza e mostra as circunstâncias 

de restrição e negação dos direitos à sociedade: 

 

Em nossa sociedade há fruição segundo as classes na medida em que o homem do 

povo está praticamente privado da possibilidade de conhecer e aproveitar a leitura de 

Machado de Assis ou Mário de Andrade. Para ele, ficam a literatura de massa, o 

folclore, a sabedoria espontânea, a canção popular, o provérbio. Estas modalidades 

são importantes e nobres, mas é grave considerá-las como suficientes para a grande 

maioria que, devido à pobreza e à ignorância, é impedida de chegar às obras eruditas 

(CANDIDO, 1988, p. 188). 

 

O recorte citado acima faz referência ao acesso à literatura no final do século XX, 

mas mesmo com o desenvolvimento tecnológico e estruturas que contribuíram para a 

expansão da literatura erudita na sociedade, em pleno século XXI existe uma resistência à 

leitura e uma certa facilidade de encontrar resumos, análises e recortes na internet, como se 
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não bastasse, a preferência por obras que não apresentam um caráter identitário, o qual 

encontramos fartamente nos romances cânones, é defendida na mídia.  

Esses romances atuais, que são impulsionados com muitas propagandas publicitárias 

e que são desenvolvidos de forma audiovisual, chamam a atenção, apresentando mundos 

imaginários, com bruxas e vampiros, uma sociedade que realça a violência, que apresenta de 

forma banalizada a questão sexual e apura comportamentos que comprometem a integridade 

física e que contrariam os princípios da comunidade. 

É importante destacar que essas obras trabalham com entretenimento e se limitam ao 

que a população quer ver, e com muito investimento publicitário, explodem em números de 

exemplares comercializados e leitores satisfeitos.  

A grande questão é: a literatura contribui para a formação do sujeito e para registro 

desse na sociedade. Então, daqui uns anos, a mulher do século XXI vai ser representada por 

vampiras, bruxas, que vivem em um mundo imaginário ou serão estudas como pessoas que 

largam sua vida profissional para se entregar um mundo carnal conduzida por um homem. 

Em apologia a essa ideia, os autores e obras bases para esse trabalho filológico 

desempenham um papel significativo na sociedade, acentuando e mostrando personagens, que 

mesmo em universo fictício, podem contribuir (e contribuem) para as pesquisas culturais e 

estabelecem um percurso identitário significativo aos seus leitores, o que nos remete a 

“humanização” pela literatura, citada por Antônio Candido. 
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5. SEÇÃO IV: UMA ABORDAGEM POLÍTICO-CULTURALISTA 

 

Diante de uma abordagem político-culturalista é possível perceber haver um estilo de 

leitura de mundo e uma temporalidade de escrita Hipermodernista, tal como ficou, adotada 

nas obras de Milton Hatoum, desenvolvendo-se a questão identitária através de uma visão 

social e cultural da figura da mulher, e não calcada em uma preocupação genericamente 

social, como dantes, no Modernismo de Graciliano, ou interessada na Unidade Nacional, 

como no Romantismo de Alencar; sendo possível compreender a pluralidade nos seus 

romances, assim como uma perspectiva que relaciona a História e a Política e que permite 

esclarecer como se deu o desenvolvimento econômico e geográfico da região, dado o 

diferencial do funcionamento das mulheres, personagens e pessoas fortes, na Amazônia, tanto 

a real como a de Milton Hatoum. 

Compreendendo esses processos histórico, político, social e cultural é inevitável não 

demarcar a relação dos povos e das comunidades que constituem o espaço social do romance, 

logo o resultado dessa junção se desenvolve de forma plurissignificativa na formação da 

sociedade, tal como repassada pelo discurso engajado de Hatoum. 

 

5.1 Uma temporalidade hipermodernista 

 

A Hipermodernidade é um conceito desenvolvido, dentre outros autores, pelo teórico 

francês Gilles Lipovetsky que contrapõe, em parte, o sentido do pós-modernismo que 

concorda que o sujeito é conduzido pelo consumismo, transformando-o em um indivíduo 

vazio que se induz à ingestão de produtos ofertados pelo mercado e que permite que essa 

oferta determine a vida, o aprisionando de certa maneira: 

 

A pós-modernidade lança o homem num infinito universo de escolhas e promove de 

forma exacerbada o legado deixado pela era moderna. Mas essa euforia narcísica 

que toma o ser humano como “senhor de si” e da natureza acaba gerando uma crise 

de identidade, pois não há mais referenciais, não há fundamento; na pós-

modernidade, o indivíduo “flutua sob o sol” sem rumo, esvaziado de sentido. A pós-

modernidade dissolveu o sujeito e inaugurou uma época em que o mercado, seus 

produtos e serviços determinam a vida das pessoas (CRUZ, 2018, p. 362). 

 

Pela ótica de Lipovetsky (2004, p. 23), a pós-modernidade representa de forma 

histórica o momento em que a manifestação dos desejos pessoais ganha espaço. Aquelas 
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estruturas modernas como as organizações ideológicas e sociais que perdem a vez para a “era 

do vazio”. 

A “era do vazio” possui como base o consumismo e o individualismo exacerbados, 

deixando de lado os discursos sociais, constituindo a indiferença para o bem comum, 

priorizando o agora e se importando menos com o que tem por vir, o futuro. 

Diferente do pensamento de Bauman que defende que o ser humano se torna, de 

forma equivalente, um produto que faz “parte do processo mercadológico”, Lipovetsky 

defende que esse consumismo é realizado de forma consciente como um mecanismo de busca 

da felicidade plena: 

Bauman traz uma abordagem objetivante do consumo, em que os indivíduos se 

tornam também mercadorias e fazem parte do processo mercadológico como um 

produto a ser padronizado e negociado. Por outro lado, Lipovetsky trabalhando com 

a ideia da subjetividade, afirma que os indivíduos estão sempre em busca de seu 

bem-estar, de sua felicidade por intermédio das escolhas, procurando satisfazer seus 

desejos não de modo alienado, mas consciente (CRUZ, p. 367). 

 

Resgatando o emprego do que consta nas bases do conceito de Hipermodernidade 

para a sua Literatura, Milton Hatoum demonstra uma percepção renovada da mulher. 

Observa-se que existem diversas faces a serem exploradas como, por exemplo, o 

memorialismo, artifício utilizado com frequência nas obras de Hatoum, fazendo com que se 

imagine uma sociedade hipermoderna, adotando como os argumentos comerciais se imiscuem 

no discurso dos personagens e nos interesses de Hatoum. Essa evocação ao passado e ao 

consumo valoriza de forma satisfatória a História, remetendo-a ao centro e valorizando-a 

como referencial: 

O que define a hipermodernidade não é exclusivamente a autocrítica dos saberes e 

das instituições modernas; é também a memória revisitada, a remobilização das 

crenças tradicionais, a hibridização individualista do passado e do presente. Não 

mais apenas a desconstrução das tradições, mas o reemprego delas sem imposição 

institucional, o eterno rearranjar delas conforme o princípio da soberania individual. 

Se a hipermodernidade é metamodernidade, ela se apresenta igualmente com os 

traços de uma metatradicionalidade, de um metarreligiosidade sem fronteiras 

(LIPOVETSKY, 2004, p. 98). 

 

Neste sentido, busca-se relacionar o passado com diferentes vozes memorialísticas 

para compreender ou estabelecer um significado no agora. Essa relação não desvincula o 

presente com o passado, mas interage de forma significativa para que os desejos do indivíduo 

hipermoderno possam se realizar. 
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Dentro desse contexto, as obras Relato de um certo Oriente, Dois irmãos, Cinzas do 

Norte e Órfãos do Eldorado, apresentam de forma significativa essa temporalidade 

Hipermoderna, desenvolvida ora por narradores, ora por personagens. 

Em Relato de um certo Oriente, a busca pela identidade por parte da narradora e o 

irmão que reside em Barcelona, apresenta-se através de uma reunião de memórias individuais 

que ocorreram de forma simultânea e são exibidas pela visão individual das personagens. 

Todas essas informações visam buscar respostas a respeito de um acontecimento, o que, de 

certa forma influencia a vida do indivíduo, dessa forma esse recurso é utilizado para 

satisfação pessoal, entretanto fica expressa a importância de se recuperar informações do 

passado, conduzindo a uma ótica de valorização histórica: 

Ela se expande por meio das diversas personagens e suas múltiplas temporalidades, 

que perpassam os acontecimentos ocorridos em variados dias e anos e os contam a 

um ouvinte especial, cujo trabalho consiste em entrelaçar estes fios de histórias de 

modo a compor a narrativa. Com isso, a experiência temporal em Relato é a dos 

tempos individuais que se entrelaçam, e cuja tentativa de reunião irá dar a forma e o 

sentido do romance (SILVA, 2016, p. 141). 

 

Em Dois irmãos, o narrador trabalha com a temporalidade hipermoderna para buscar 

esclarecimentos e desvendar a identidade do seu verdadeiro pai, como narrador principal ele 

busca informações no passado para contar a história, dessa forma ele resgata, em um meio 

complexo, as intrigas familiares e sociais, realçando a cultura da família e a da sua mãe. Com 

esse retorno e agora diante da ótica de um adulto, pois boa parte da trama se passa quando ele 

ainda é uma criança, o narrador consegue traçar e trabalhar as suas memórias para estabelecer 

um significado existencial no presente. 

Pela sua vez, a obra Cinzas do Norte trabalha com diversos recursos da 

temporalidade hipermoderna, desde relatos a cartas e de memórias a confissões. Todos esses 

mecanismos corroboram para a construção da narrativa. Cada relato em sua temporalidade 

individual, apresentando o ponto de vista de várias personagens que mais tarde servirão para 

relacionar as ideias e estabelecer um desfecho. 

Tendo como base esse ponto de vista, a obra Órfãos do Eldorado apresenta, pelo seu 

lado, um relato que resgata a todo momento acontecimentos do passado que justificam ações 

no presente. Esses acontecimentos são expostos através do recurso memorialístico do narrador 

e personagens, que ajudam a conduzir a obra, mostrando-se importantes e sendo 

caracterizados como mecanismos da temporalidade hipermoderna adotada pelo autor Milton 
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Hatoum. Lipovetsky apresenta, além dessa relação, os paradoxos que caracterizam a 

hipermodernidade. Abaixo a teorização dessa temática: 

 

Eis uma amostra dos paradoxos que caracterizam a hipermodernidade: quanto mais 

avançam as condutas responsáveis, mais aumenta a irresponsabilidade. Os 

indivíduos hipermodernos são ao mesmo tempo mais informados e mais 

desestruturados, mais adultos e mais instáveis, menos ideológicos e mais tributários 

das modas, mais abertos e mais influenciáveis, mais críticos e mais superficiais, 

mais céticos e menos profundos (LIPOVETSKY, 2004, p. 27-28). 

 

Neste sentido, destacam-se, a partir de agora, marcas dos paradoxos da 

hipermodernidade resgatadas e destacadas nas obras de Milton Hatoum. Lipovetsky (2004) 

destaca que “quanto mais avançam as condutas responsáveis, mais aumenta a 

irresponsabilidade” no indivíduo. Diante dessa definição, pode-se realçar duas personagens, 

Emilie e Zana, respectivamente, de Relato de um Certo Oriente e Dois irmãos. Emilie e Zana, 

apesar de responsáveis e possuírem uma voz ativa na família, executam comportamentos 

irresponsáveis, principalmente, quando se trata em defender as atitudes degradáveis dos 

filhos. Zana ignorava as atitudes negativas de Omar e Emilie defendia os gêmeos, mesmo 

quando abusavam sexualmente de empregadas. A postura irresponsável das matriarcas com os 

filhos, traz um posicionamento controverso à imagem de ambas na sociedade.  

Seguindo a análise desses paradoxos nas obras, destaca-se como base conceitual a 

seguinte fala, de Lipovetsky (2004), “os indivíduos hipermodernos são ao mesmo tempo mais 

informados e mais desestruturados”. Para representar esse conceito, evidenciam-se Arminto 

Cordovil e Raimundo, respectivamente, das obras Órfãos do Eldorado e Cinzas do Norte. 

Ambos, filhos de famílias prósperas, tiveram boa educação e eram esclarecidos socialmente, 

mesmo assim, Arminto, quando assumiu os negócios do pai, fora avisado por Estiliano, várias 

vezes, sobre a necessidade de encontrar alternativas para enfrentar a crise econômica, 

entretanto ele era desestruturado psicologicamente e acabou perdendo toda a herança por não 

conseguir se posicionar diante da situação. Vale destacar que esse personagem teve a 

oportunidade de recomeçar de forma digna, mas a falta de estrutura o conduziu à ruína. O 

segundo personagem, Raimundo, é ainda mais desestruturado psicologicamente e mais 

complexo, essa instabilidade o direcionou à autodestruição. 

Lipovetsky (2004) destaca que existe uma proporção de que os indivíduos quanto 

mais abertos, são mais influenciáveis. Arminto de Órfãos do Eldorado é a representação dessa 

ideia. Bem entendido, pois teve boa educação, entretanto se deixou influenciar por Becassis, 

um empresário que conseguiu comprar por um preço simbólico o último bem material de 
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Arminto. A grande questão é que era algo premeditado, mesmo Estiliano o alertando do 

golpe, ele se deixou influenciar pelas falas de Becassis. 

As situações referenciadas acima demonstram que por mais que o indivíduo esteja 

acima ou à frente da grande camada social, não impede de retornar ou ficar em uma posição 

passiva do que é incompatível para a situação. A proporção de ideias/atitudes  que se 

contrapõem, representam, nas obras de Hatoum, marcas de uma sociedade consciente,  a qual 

busca encontrar a felicidade. 

 

5.2 Do social ao cultural 

 

No final do século XIX e início do século XX uma leva migratória alcançou a região 

de Manaus impulsionada pelo desenvolvimento econômico extrativista, em meio a isso a 

cidade se viu em um crescimento constante e muito receptiva às diversas comunidades que ali 

chegavam. 

Nas obras de Milton Hatoum, há um realce da comunidade libanesa, representando a 

massa colonizadora na região e o destaque de seu relacionamento com a comunidade 

amazônica. Seguindo este pensamento e utilizando como base os romances de Hatoum, 

percebe-se que houve uma relação profunda entre as culturas, os libaneses trouxeram para 

esse grande centro econômico um pouco da cultura natal, assim como o desenvolvimento 

mercantil no processo sustentável desse grupo na região, com a inserção de comércios, os 

quais são descritos durante as narrativas estudadas. 

Como meio de sobrevivência esses grupos se viram incentivados a interagirem no 

meio social, cultural e familiar da região. O processo colonial exige essa relação para a 

manutenção e desenvolvimento econômico-social: 

 

A colonização é um processo ao mesmo tempo material e simbólico: as práticas 

econômicas dos seus agentes estão vinculadas aos meios de sobrevivência, à sua 

memória, aos seus modos de representação de si e dos outros, enfim aos seus desejos 

e esperanças. Dito de outra maneira: não há condição colonial sem um enlace de 

trabalhos, de cultos, de ideologias e de culturas (BOSI, 1992, p. 377). 

 

Transferindo do econômico para o social, Milton Hatoum, em entrevista com 

Dráuzio Varella6 (2016C), menciona a relação social e cultural, focando no trato dos libaneses 

na cidade de Manaus. Ele relembra que na sua infância soava estranho as crianças falarem 

                                                             
6 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hc8CT4s7yJ0. Acesso em: 22 de março de 2021. 
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português e os adultos falarem uma língua diferente, assim como achava curioso a mescla 

gastronômica, a qual estava presente na sua família, quando fazia pratos libaneses com 

ingredientes locais, a mistura, a adaptação, tudo isso é, hoje, através do memorialismo, uma 

forma de registro cultural e social readaptadas nos romances: 

 

Eu não entendia isso, por que os adultos falavam uma língua e as crianças falavam o 

português, e depois eu convivi com a música libanesa, os grandes cantores árabes, 

meu pai ouvia. E isso foi importante, foi importante porque ficou na minha 

memória, como dados culturais, um registro cultural (HATOUM; 2016C). 

 

Nesse sentido, as obras de Hatoum trazem características sociais e culturais que são 

representadas/ desenvolvidas por personagens de diversos níveis sociais que interagem e 

formam uma grande comunidade amazônida. 

Como exemplificação, os romances de Hatoum trazem em seus relatos o 

envolvimento de libaneses com a comunidade amazônica (indígenas e manauaras). 

Personagens que exercem função empregatícia, como Anastácia, Florita, Naiá e Domingas, 

acabam se envolvendo de maneira significativa no meio familiar, isso mostra como que a 

interação cultural acontece em um processo colonial. No fragmento a seguir de O Relato de 

um certo Oriente, é possível identificar a permuta cultural entre os dois grupos. Nele é 

relatado que Anastácia quebrava o silêncio falando sobre seus conhecimentos culturais e 

Emilie, de maneira atenciosa, escutava e tentava compreender o mundo da empregada: 

 

Alguma coisa imprecisa ou misteriosa na fala de Anastácia hipnotizava minha mãe. 

Emilie, ao contrário de meu pai, de Dorner e dos nossos vizinhos, não tinha vivido 

no interior do Amazonas. Ela, como eu, jamais atravessara o rio. Manaus era o seu 

mundo visível (HATOUM, 1989, p. 48). 

 

O interesse de Emilie em conhecer a cultura de Anastácia é destacada de forma 

hipnótica. A curiosidade de entender a essência do meio natural da empregada, por parte de 

Emilie, causava estranheza nas outras pessoas, porque, de certa forma, elas já tinham o 

conhecimento básico sobre o assunto. 

No romance Órfãos do Eldorado, Florita, uma indígena que exerce funções 

empregatícias e Dinaura, uma cabocla que consegue virar a cabeça do protagonista, realçam, 

de certa forma, a cultura amazônica, impondo-a e exercendo-a durante a narrativa. Isso 

contradiz o pensamento de Fanon (1965, p. 159), o qual menciona que “Porque o 

colonialismo não fez outra coisa senão despersonalizar o colonizado. Esta despersonalização 

ressente-se igualmente no plano colectivo ao nível das estruturas sociais”. Vale destacar que 
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essa contraposição existe, em especial, nessas duas personagens, talvez pela obra evidenciar a 

comunidade autóctone, destacando, assim, as representantes. 

Relato de um certo Oriente, assim como Dois irmãos, apresentam respectivamente, 

Anastácia e Domingas, que apesar de viverem em um ambiente de exercício da cultura 

libanesa, preservam a cultura através das histórias e conhecimentos gerais, os quais 

estabelecem a relação e preservam a identidade. 

É importante destacar que a relação entre os povos naturais da região e os migrantes 

acontece de forma harmônica nas obras de Milton Hatoum, tanto que é perceptível a troca de 

conhecimentos culturais, isso representa, de forma literária, como se deu a interação no 

processo colonial na região amazônica. 

 

5.3 Do histórico ao político 

 

O extrativismo vegetal na região amazônica, em meados do século XIX e início do 

século XX, desencadeou um desenvolvimento econômico e social na região, devido a 

monopolização da borracha no mercado internacional, entretanto este domínio acabara 

quando os seringais cultivados na Ásia começaram a produzir.  

A Amazônia ficava sem os compradores, assistindo à cotação de preço cair e 

dependendo de um país essencialmente agrário, que mal despertava para a indústria. 

Com a crise do fim do monopólio, Manaus tornava-se uma província empobrecida, 

abandonada, atolando-se aos poucos naquele marasmo tão característico das cidades 

que viveram um fausto artificial. (SOUZA 1977, p. 135). 

 

Souza (1977, p. 135) acrescenta que “Os mercados mundiais transferiram sua 

preferência para o látex do Oriente, de preço mais baixo e custo operacional mais leve.” Ao 

conduzir esse fato para a literatura de Hatoum, destaca-se a preocupação das personagens que 

interagiam e dependiam desse mercado. Detalhes da previsão do declínio econômico na 

região são mencionados na obra Órfãos do Eldorado: 

Uns anos antes da morte do meu pai, as pessoas só falavam em crescimento. 

Manaus, a exportação de borracha, o emprego, o comércio, o turismo, tudo crescia. 

Até a prostituição. Só Estiliano ficava com um pé atrás. Ele estava certo. Nos bares e 

restaurantes as notícias dos jornais de Belém e Manaus eram repetidas com alarme: 

Se não plantarmos sementes de seringueira, vamos desaparecer. (HATOUM 2008, p. 

16). 

 

Anos depois, em uma conversa com Estiliano, Arminto percebe que os negócios não 

estavam indo bem: “Fazia tempo que eu não pisava em Manaus, e eu sabia que a guerra na 
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Europa prejudicava a exportação da borracha. A guerra e as mudas de seringueiras plantadas 

na Ásia” (p. 18). 

Em Dois irmãos também é possível identificar esse momento histórico que 

influenciou positivamente na política de crescimento da região, com a exploração do látex e 

chegada dos soldados da borracha e consequentemente o desenvolvimento econômico: 

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, 

2000, p. 26). 

Seguindo com esta obra, o período da ditadura também é referenciado destacando 

principalmente as consequências sociais. O narrador relata sobre a violência física contra 

professor Laval e como esse grupo dominava o local com sua imposição: 

 

Pensei em Laval, seu corpo sendo espancado e pisoteado no coreto, e arrastado até a 

beira do lago. Esperei o veículo militar desaparecer, mas logo veio outro, e mais 

outro. Muitos, e sons de trovoada. Os soldados gritavam, davam vivas, uma 

barulheira de vozes e buzinas alarmou a praça da Matriz. Era um comboio de 

caminhões que vinha da praça General Osório e ia na direção do Roadway. 

Acompanhei com o rabo do olho a trepidação daquele monstro verde na rua de 

pedras, senti um mal-estar, uma pontada na cabeça e logo uma ânsia de vômito ao 

perceber a fila de veículos verdes que parecia não ter fim (HATOUM, 2000, p. 120). 

 

A movimentação estabelecida acerca dessa temática aparece de forma sutil, isto é, 

não é a base do romance, entretanto não anula a representação de uma realidade vivida pelo 

autor e que é ressignificada em suas obras. 

Em Cinzas do Norte também é possível observar características da militância na 

comunidade manauara. No excerto a seguir, o narrador relata a respeito das mudanças após o 

golpe militar na escola, como o abuso moral e a violência verbal: 

Só fui tornar a encontrá-lo em meados de abril de 1964, quando as aulas do ginásio 

Pedro II iam recomeçar depois do golpe militar. Os bedéis pareciam mais arrogantes 

e ferozes, cumpriam a disciplina à risca, nos tratavam com escárnio. Bombom de 

Aço, o chefe deles, mexia com as alunas, zombava dos mais tímidos, engrossava a 

voz antes de fazer a vistoria da farda: “Bora logo, seus idiotas: calados e em fila 

indiana” (HATOUM, 2005, p. 08). 

O autor Milton Hatoum, em entrevista à Câmara dos deputados (2017B), menciona 

ter vivenciado, durante a juventude, a política militar. Neste sentido, vale realçar que esse 

momento histórico é destacado com propriedade, uma vez que o escritor experienciou essa 

fase, destacando assim, a importância da memória na construção da narrativa. 
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De uma forma ou de outra a questão sócio-política da época interferiu na economia, 

no crescimento populacional, nos projetos migratórios e na decadência financeira em 

ocorrência do declínio da exportação do látex, que prejudicou não só os grandes empresários 

da época, mas, também, as comunidades que dependiam desse mercado.  

É perceptível que um acontecimento histórico venha contribuir ou desencadear uma 

sociedade, como Hatoum demonstra em suas obras desde o final do século XIX até a segunda 

metade do século XX, o Brasil passou por altos e baixos na economia, assim como na política 

comprometendo de forma significativa a população da época. 

 

5.4 Entre árabes familiares e autóctones distanciados 

 

A mescla cultural apresentada nas obras de Milton Hatoum representa, na literatura, 

uma construção e/ou ressignificação da cultura e identidade amazônida. Dessa forma, 

conseguimos encontrar marcas da história da colonização e envolvimento sociocultural, na 

região amazônica, da sociedade nos séculos XIX e XX: 

 

Nesse sentido, a própria criação romanesca de Milton Hatoum busca dar conta dessa 

nova construção de identidade para a Amazônia, onde o autor busca, por meio das 

histórias contadas pelos libaneses radicados em Manaus, ou os nativos vindos do 

interior, reconstruir e ressignificar as inúmeras identidades que outrora foram 

“esquecidas” ou “silenciadas” nas obras literárias do início do século XX na 

Amazônia (LEAL, 2010, p. 67). 

 

O fragmento acima defende que o autor Milton Hatoum traz em sua literatura uma 

acentuação da cultura regional amazônica, trazendo representações do envolvimento dos 

libaneses com os nativos, destacando relações sociais, culturais e históricas para “ressignificar 

as inúmeras identidades”, que foram desconsideradas por muitos autores no “início do século 

XX”.  

Ao analisar os romances é possível identificar que a relação entre imigrantes árabes e 

grupos amazônicos, na literatura de Milton Hatoum, é bem harmônica – não generalizando- 

estabelecendo uma relação de confiança, como é explicita na relação de patroa e empregada. 

O primeiro romance de Hatoum O Relato de um certo Oriente traz essa abordagem, 

apresentando a confiança que Emilie tinha em Anastácia: 

 

Quando o último filho deixou o sobrado, ela fez questão de morar sozinha, e até 

pediu à Anastácia Socorro para ajudá-la a tomar essa decisão. A lavadeira voltou 
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para o interior, mas nas festas natalinas retornava à cidade para participar de um 

almoço que reunia a família (HATOUM, 1989, p. 72). 

 

Havia momentos que a afetividade entre a família e a empregada, no romance Dois 

irmãos semelhava-se a um sentimento fraternal. Na passagem a seguir é possível identificar o 

sentimento que Halim tinha por Domingas, aceitando-a e apoiando-a quando ela teve Nael: 

Minha mãe quis sentar na mureta que dá para o rio escuro. Ficou calada por uns 

minutos, até a claridade sumir de vez. “Quando tu nasceste”, ela disse, “seu Halim 

me ajudou, não quis me tirar da casa... Me prometeu que ias estudar. Tu eras neto 

dele, não ia te deixar na rua. Ele foi ao teu batismo, só ele me acompanhou. E ainda 

me pediu para escolher teu nome. Nael, ele me disse, o nome do pai dele 

(HATOUM, 1989, p. 144). 

Esse cuidado também é nítido na obra Cinzas do Norte quando Jano se encontra 

doente e sobre os cuidados de Naiá, ele pede para que a empregada interceda por ele, 

mostrando que Naiá tinha voz e ocupava um espaço de respeito na casa, tanto que ela cede ao 

pedido do patrão e ameaça Alícia, caso ela não fique com ele naquele momento: 

Implorou à empregada que convencesse a mulher a dormir com ele. Alícia relutou. 

Então Naiá agiu como uma amiga indignada: levou a patroa ao quarto e, diante do 

homem pálido e triste ali deitado, ameaçou: “Ou a senhora dorme aqui ou vou 

embora desta casa”. (HATOUM, 2005, p. 81.) 

Embora houvesse uma boa relação social entre os grupos, algumas personagens 

sofreram violências físicas e sexuais de membros de descendentes. Na obra O Relato de um 

certo Oriente tem uma passagem que relata o abuso sexual e físico a moças que apareciam 

com crianças e dedicavam a paternidade aos inomináveis: “Estava lendo no quarto quando 

escutei um alvoroço na escada: gritos, choro, convulsões. Corri para ver o que acontecia, e vi 

um dos meus irmãos arrastando uma das nossas ex-empregadas com um bebê entre os 

braços”. (HATOUM, 1989, p. 46). Em uma fala do narrador [Hakim] é possível perceber os 

abusos ocorridos com as empregadas: “Além disso, meus irmãos abusavam como podiam das 

empregadas, que às vezes entravam num dia e saíam no outro, marcadas pela violência física 

e moral. A única que durou foi Anastácia Socorro, porque suportava tudo e fisicamente era 

pouco atraente” (HATOUM, 1989, p. 46). 

Para explicar esse fragmento acima é possível destacar uma fala de Fanon (1965, p. 

27) que diz: “Frente à situação colonial, o colonizado encontra-se num estado de tensão 

permanente”. Neste sentido é fácil imaginar como as empregadas se sentiam diante da 

presença dos descendentes, que eram encobertos pela mãe, Emilie, por mais que estivessem 

errados, a matriarca os defendia. 
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A relação entre patroa e empregada começa em Dois irmãos quando Zana e Halim 

adotam Domingas, uma indiazinha que aparentemente tinha bons modos e que mais tarde 

exerceria a função de empregada na casa da família: 

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. [...]  Um pequeno 

milagre, desses que servem para a família e as gerações vindouras, pensei. 

Domingas serviu (HATOUM, 2000, p. 39). 

 

Isso permite refletir novas derivações da compreensão do mundo e do cotidiano, 

impossível não cruzar com alguma realidade concreta. A respeito disso vem uma fala de 

Eagleton (2017, p. 73) que menciona sobre as personagens a seguinte reflexão: “As obras de 

ficção podem, de maneira consciente ou inconsciente, revelar atitudes em relação aos 

personagens e acontecimentos que o leitor talvez queira questionar”. O questionamento move 

o autor, que move a obra, que move o leitor, que move o mundo. De acordo com esse olhar a 

servidão com um toque de amizade conduzia a relação entre a família e Domingas, assim 

como outras personagens de outros livros do autor, ela foi criada como um membro da família 

e ao mesmo tempo como uma empregada, não lhe trazendo, muitas vezes, o sentimento de 

pertença. 

Freitas e Quintana (2019, p. 173), durante uma reflexão sobre a construção da 

proteção jurídica contra o trabalho infantil sob a concepção do princípio da dignidade da 

pessoa humana, mencionam que “exposição da criança ou adolescente ao trabalho precoce irá 

atingir a sua dignidade, tendo em vista que atribui um valor ao desenvolvimento pleno de suas 

capacidades, sacrificando sua educação e saúde, consequentemente restringindo suas 

oportunidades futuras”. 

Quando se trata das personagens que foram introduzidas no meio familiar, ainda 

crianças, e que exerceram função empregatícia, vale pontuar que não existia uma lei 

especifica que protegia a dignidade humana, infantil, sendo estabelecida somente na 

Constituição de 1988. Isso fez com que as personagens, Domingas e Florita, por exemplo, 

fossem sujeitadas a tal situação, que se repetia, correntemente, antes do estabelecimento da 

lei. 
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6. SEÇÃO V: PERSONAGENS FORTES, PESSOAS DESTRUÍDAS  

 

Como consequência de uma análise político-filológica foi possível copilar 

informações a respeito das personagens mulheres nas obras de Milton Hatoum e destacar a 

“força” como uma particularidade na figura feminina nas obras investigadas, entretanto vale 

ressaltar que ser forte não exima a personagem de um final adverso. 

Os romances apresentam mulheres fortes, mas que alcançam essa característica de 

formas isoladas, ou seja, algumas podem apresentar a força associada ao silêncio ou à 

imperatividade, outras poderão desenvolver sua força durante toda a narrativa e mesmo 

possuindo essa característica, o desfecho é incerto podendo ser vitorioso ou trágico. 

 

6.1 Mulheres fortes e silenciosas 

 

A presença de mulheres fortes é representada de maneira frequente na literatura de 

Hatoum, uma divisão que relaciona de forma não discriminada todas as personagens, de uma 

forma ou de outra, as mulheres amazônidas apresentam a sua força, obedecendo manter-se em 

um espaço ao qual lhe são atribuídos direitos de circulação e pouco mais. Algumas 

personagens se destacam pelo silêncio, o que não significa um sinal de fraqueza, mas sim de 

acentuação da força. Algumas personalidades a seguir apresentam, de forma geral, esse 

conjunto de características. 

Domingas de Dois irmãos é um exemplo vivo de que o silêncio não representa 

fraqueza. Essa personagem foi adotada quando ainda era uma criança e foi criada por Zana e 

Halim, além de ajudar a criar os filhos da patroa também desenvolvia atividades domésticas, 

seu quarto, como descrito na citação abaixo, ficava em uma área externa da casa, deixando 

clara a posição que ela tinha naquela família: 

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 (HATOUM, 2000, p. 39). 

 

Domingas, apesar de todo seu sofrimento, omitia ou expressava o mínimo possível 

dos seus sentimentos e de suas lembranças, anos de dedicação à família, humilhações e 

violência sexual fizeram parte do rol de ações cometidas contra ela, mas mesmo assim ela 

serviu aquelas pessoas até o último dia, o que, às vezes, revoltava Nael: 
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Toda a fibra e o ímpeto da minha mãe tinham servido os outros. Guardou até o fim 

aquelas palavras, mas não morreu com o segredo que tanto me exasperava. Eu 

olhava o rosto de minha mãe e me lembrava da brutalidade do Caçula (HATOUM, 

2000, p. 145-146). 

 

Apesar de Nael não compreender a dedicação de Domingas à família, ela não via 

outra solução, uma vez que possuía uma relação de dependência, muito comum no início do 

século XIX, o que a direcionou a adotar uma posição passiva no ambiente familiar. 

A fim de justificar o silenciamento de Domingas, Batista e Saraiva (2018) destacam 

que a personagem com o passar do tempo foi perdendo sua ânsia por liberdade e 

consequentemente perdendo a voz no ambiente familiar: 

 

Assim como sua vontade de liberdade foi sendo adiada, sua voz foi silenciando, num 

movimento de introspecção realizado pela personagem, cansada das limitações que 

lhe foram violentamente impostas, primeiro pelas irmãs, depois pela vida de 

servidão, pelo isolamento do quartinho no fundo do quintal, mas principalmente 

porque à sua palavra nunca foi dada atenção. (BATISTA; SARAIVA, 2018, p. 115.) 

 

Mencionada e contextualizada a palavra liberdade, nos fragmentos acima, é 

pertinente relacioná-la a fala de MEMMI (1977, 82) que diz: “o colonizador nega ao 

colonizado o direito mais precioso reconhecido à maioria dos homens: a liberdade”. 

Acrescentando que o “colonizado não dispõe de saída alguma para deixar seu estado de 

infelicidade: nem jurídica (a naturalização) nem mística (a conversão religiosa): o colonizado 

não é livre de escolher-se colonizado ou não colonizado”. A partir dessa fala é visível a 

situação que a personagem foi submetida, ficando fácil compreender o porquê de tamanha 

devoção à família, mesmo diante das adversidades. 

Utilizando como base a justificativa anterior, é possível perceber que ao analisar a 

personagem Domingas por essa perspectiva, reforça a ideia de que ela era uma mulher forte, e 

que mesmo diante das necessidades, as quais induziam a se dedicar exclusivamente à família, 

o silencio foi, acima de tudo, uma representação da resistência. 

Outra personagem que vivia mergulhada no universo silencioso era Dinaura de 

Órfãos do Eldorado. Ela vivia em uma casa atrás do orfanato e pouco se sabia da vida da 

moça, mas quando se fala dessa personagem é perceptível que ela guardava para si um 

segredo, em meio a isso ela era uma pessoa que parecia escapar naquela quietude misteriosa, 

como é possível observar na fala do narrador: “Não sei se escapava: era o silêncio que dava 

impressão de fuga” (HATOUM, 2008, p. 18). 
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Quando Estiliano conversa com Arminto é possível compreender um pouco do 

silencio da moça, o fato de receber a proteção do pai de Arminto abria brechas para 

interpretações que de uma forma ou de outra, deixariam sequelas psicológicas na vida do 

narrador: 

Disse que sustentava uma moça órfã. Por pura caridade. Depois disse que não era só 

caridade. E me pediu que não contasse para ninguém. Não me disse se era filha ou 

amante... Tinha idade para ser as duas coisas. No começo pensei que fosse filha 

dele, depois mudei de ideia. E sempre fiquei na dúvida. Foi a única vez que teu pai 

me confundiu e me magoou. Ele trouxe a moça para cá, disse para madre Caminal 

que era uma afilhada dele e que devia morar com as carmelitas. (HATOUM, 2008, 

p. 45.) 

 

Depois disso, Estiliano ainda ressalta o possível motivo de Dinaura ter se mudado 

para a ilha: “Alguém, por engano ou malícia, disse para madre Caminal que Dinaura tinha 

uma doença grave. Não, não foi teu pai. Ela pode ter incutido na cabeça que estava doente. 

Não quis me dizer. Acho que só teu pai arrancava uma palavra daquela mulher”. (HATOUM, 

2008, p. 46). O segredo que ocultava a relação com Amando Cordovil poderia ser a 

motivação para o silêncio, mas o que não impedia a demonstração do esforço em encontrar 

seu espaço na sociedade. 

Resgatando a personagem Samara do primeiro romance de Hatoum O Relato de um 

certo Oriente que demonstra sua força através de seu insano desejo de libertação de uma 

sociedade acusadora. Ela teve uma filha fora do casamento o que gerou muitos rumores, e em 

silêncio, enfrentava a família e a sociedade. Na fala de Hakim é possível compreender o 

estranhamento ao ver a moça falando: “Lembro a primeira vez que Samara Délia abriu a boca 

na minha presença, para comparar os cabelos, os olhos e os lábios da filha aos seus. “E se um 

dia minha filha falar, tenho certeza que a voz dela será igualzinha à minha”, disse olhando 

para o chão, pensativa” (HATOUM, 1989, p. 58). 

O que esperar de uma sociedade, se a própria família a oprimia a respeito do 

nascimento da criança? Emilie até a aconselhou ter uma vida casta para se eximir dos seus 

pecados, como é possível identificar no extrato a seguir: 

 

Soube depois que as fugas noturnas de minha irmã terminavam na igreja e que 

Emilie a aconselhara ser devota e casta para o resto da vida. — Porque só assim tu te 

eximes de uma culpa que pode te corroer da cabeça aos pés — disse minha mãe. 

Depois de um certo tempo minha irmã começou a rezar para que a filha se parecesse 

com ela. Desde o nascimento de Soraya Ângela, a mãe passava horas mirando os 

traços do bebê, como se o olhar insistente fosse capaz de alterar uma fisionomia, de 

corrigir um traço do rosto e torná-lo idêntico ao da pessoa que dirige o olhar. 

Também havia essa busca de um mimetismo que consiste no convívio epidérmico 
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entre duas pessoas: elas colavam a face dos rostos, como alguém que junta duas 

mãos para orar ou meditar. (HATOUM, 1989, p. 58.) 

 

Percebe-se que Samara ficava preocupada com a possível semelhança da filha com o 

pai desconhecido, tanto que ela desejava que a criança se parecesse com ela. E por mais que a 

identidade do pai fosse motivo de boatos, Samara nunca revelou a identidade dele, 

constatando isso na fala de Hakim, que sempre demonstrou certa curiosidade a respeito da 

informação: “Em mim, um certo fascínio e uma curiosidade desmesurada em querer filtrar os 

traços do seu rosto que me levassem a identificar seu pai. Nem Emilie conseguiu arrancar da 

filha este segredo, que permaneceu inviolável como uma caixa escura perdida no fundo do 

mar” (HATOUM, 1989, p. 60). O silêncio era a principal arma de Samara para contrapor a 

sociedade que tanto a censurava. 

Dessa forma é possível identificar que as mulheres das obras de Hatoum, mesmo que 

silenciosas, ainda assim demonstravam sua força, deixando claro que esse silencio era uma 

opção delas e dessa forma conseguiam se preservar e, quem sabe, resguardar quem está em 

sua volta. 

 

6.2 Mulheres fortes e imperativas 

 

Mulheres com voz: uma representação de Hatoum. Personagens que expressam e 

conduzem com suas vidas e das pessoas que estão em sua volta; personalidades que deixam 

marcas pela sua predominância e que são fundamentais para o entendimento e 

desencadeamento do drama. 

Mulheres que têm voz nos romances de Milton Hatoum é uma característica 

recorrente. Elas não só têm voz, com também são respeitadas, por esse motivo são tão 

importantes para o direcionamento do relato. Mulheres que estão à frente da família, que 

omitem informações, que priorizam um dos filhos e que lutam, desenvolvendo suas 

habilidades, para ter uma vida melhor se encaixam nessa categoria e serão utilizadas nessa 

análise. 

Emilie de Relato de um certo Oriente possui essa característica, pois ela consegue 

conduzir a casa e, também, é uma figura muito respeitada na sociedade. A trama da obra se 

passa em torno dela, demonstrando o quanto essa personagem é importante para o desenrolar 

da trama. 
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Emilie era imperativa, já que possui uma voz ativa no ambiente familiar, até mais 

que o marido. No fragmento a seguir é possível identificar traços da imperatividade na fala da 

personagem: “E, antes que Anastácia começasse a falar, Emilie largava as agulhas e os panos, 

e ordenava a mulher a preparar um café com borra e servi-lo em xícaras de porcelana chinesa, 

tão pequenas que o primeiro gole parecia o último” (HATOUM, 1989, p. 48). 

Em um outro momento, ela se coloca frente à situação para tomar as devidas 

decisões a respeito do acidente que ceifou a vida da neta, Soraya Ângela. Ela conduz o drama 

e quando questionada se deveria providenciar uma ambulância, ela nega: 

 

Perguntei se não devíamos providenciar uma ambulância e levar a menina ao 

hospital. – Os daqui morrem em casa, não nos hospitais – disse com uma voz 

ríspida. Depois me pediu para que eu cerrasse as portas da Parisiense e 

providenciasse uma tarja negras de cetim, sem que meu pai se inteirasse disso 

(HATOUM, 1989, p. 60). 

 

Alícia de Cinzas do Norte também apresentava essa característica, principalmente 

quando se colocava na função de matriarca, defendendo o filho. Em uma certa ocasião quando 

ela descobriu que o filho tinha sido enviado para treinamento na mata, ficou furiosa: 

“Treinamento?”, Alícia elevou a voz. “E o que faz o idiota do Macau? Ganha mais que um 

sargento só para facilitar a vida do meu filho.” O rosto se ensombrou, e ela desafiou Ranulfo 

com um olhar dominador: “Tens certeza? Meu filho foi jogado outra vez na mata?” 

(HATOUM, 2005, p. 71). 

Em outro momento do relato ela demonstra que mesmo contra a vontade do esposo 

seu desejo seria concretizado, decidida de si disse que arrumaria dinheiro para que seu filho 

fosse estudar na Europa: 

 

Não importa o que aconteceu com esse Cara, nem com os outros”, disse Alícia. 

“Tomara que aguentes até a formatura. Depois...” Então fez uma pausa e perguntou 

se ele não queria estudar na Europa; Jano concordaria, e, se não concordasse, ela 

arranjaria dinheiro, venderia joias. “Nem aqui, nem no Rio. Na Europa, Mundo” 

(HATOUM, 2005, p. 60). 

 

A imperatividade também era uma peculiaridade de Zana de Dois irmãos. Em vários 

episódios é possível identificar ela se colocando a frente e conduzindo a situação, ora 

exigindo, ora conduzindo ao que seria considerado correto para ela. No recorte a seguir é 

possível ver de forma geral o comportamento dessa personagem pelos olhos do narrador: 

“Então era isso, assim: ela, Zana, mandava e desmandava na casa, na empregada, nos filhos” 

(HATOUM, 2000, p. 33). 



88 

 

 

No fragmento a seguir, Halim reclama sobre a decisão de Zana e realça que a 

situação de mandar Yaqub para o vilarejo no Líbano sozinho foi tomada pela personagem. 

“Nossos olhos não contemplavam o morto, não havia nenhum ritual. Nada. Só um telegrama, 

uma carta... A minha maior falha foi ter mandado o Yaqub sozinho para a aldeia dos meus 

parentes”, disse com uma voz sussurrante. “Mas Zana quis assim... ela decidiu”” (HATOUM, 

2000, p. 35). 

Ramira de Cinzas do Norte trazia um exemplo mais discreto de imperatividade, ela 

dominava a questão econômica da família, tinha muitas responsabilidades e criou e deu 

estudo ao sobrinho, Nael. Seu irmão, Ranulfo, também dependia, na maior parte da trama, 

financeiramente de Ramira, por esse motivo ela determinava limites na casa, seu ambiente de 

trabalho era estritamente proibido e seu irmão respeitava a decisão dela, como é possível 

identificar no extrato a seguir: “tio Ran levava para lá Corel e Chiquilito, dois amigos que 

começavam a fumar e beber antes da caldeirada de sábado; acabavam dormindo no assoalho, 

perto da porta aberta para a servidão, pois Ramira os proibia de pisar na saleta de costura;” 

(HATOUM, 2005, p. 12). 

Ela era um pilar importante na casa e não se iludia com as investidas de trabalho sem 

futuro do irmão, ela conhecia seu lugar e fazia ser respeitada por ele, já que ela levava aquela 

família nas costas, então quando o Ranulfo aparecia com alguma novidade e coisas novas em 

casa e ia comentar com a irmã, ela, de forma imediata, o colocava no lugar dele: “Dispenso 

tuas cunhantãs, faço tudo sozinha”, disse Ramira. “E não me amola. Cuida do teu 

empreguinho na Booth… deve estar por um fio…” (HATOUM, 2005, p. 73.) 

Posto isso, destacam-se, na sociedade relatada, mulheres que perpassam por 

situações que instigam à responsabilidade, fazendo com que desenvolvam um papel regencial 

no meio familiar. Esse papel acentua a força das personagens e ao analisar essa característica 

nas figuras femininas que as antecedem, realça-se o processo evolutivo no que diz respeito à 

autonomia e à liderança, que aqui reforçam a imperatividade. 

 

6.3 Mulheres fortes com trágico final  

 

Ser forte não significa ter um desfecho favorável, isso fica claro nas obras de Milton 

Hatoum, pois muitas personagens que se destacaram com personalidades acentuadas tiveram 
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um final adverso. Na obra Órfãos do Eldorado a personagem Florita, que sempre manteve 

uma posição confortável no núcleo familiar, até Arminto sofrer um golpe, é um exemplo de 

como um final desfavorável pode assolar mulheres fortes nas obras de Hatoum. 

Desde o início da obra o autor apresenta uma personagem que é considerada pela 

família Cordovil, tanto que é mencionado no romance que “Florita estava acostumada ao 

conforto da chácara em Manaus e do palácio branco em Vila Bela”. (HATOUM, 2008, p. 08). 

Isso mostra que a personagem, durante uma fase da vida, usufruiu de comodidade, mesmo 

depois do golpe sofrido, Arminto propõe à Florita que morasse com ele na cabana, 

considerando que ela não teria onde residir, no entanto mesmo tendo que vender merenda em 

um carrinho de madeira, ela, querendo, talvez, sua independência, decidiu se desvincular da 

família Cordovil. Um dia, Arminto é surpreendido com a chegada de um caboclo que estava 

empurrando o carrinho de madeira com Florita deitada sobre o tablado. E assim, a 

personagem deixa a trama, sobre a única coisa material que de fato foi dela, o carrinho de 

madeira: 

A tristeza que senti naquela tarde começou no meio da manhã. Eu colhia jambos 

rosados quando um homem apareceu. Empurrava bem devagar o tabuleiro de 

Florita, e parou ali na beirada da rua. Fui ver o que ele queria e vi minha Flor deitada 

no tabuleiro. Dormindo no sol?, perguntei. O homem tirou o chapéu e disse: 

Acordou morta (HATOUM, 2008, p. 43). 

 

Florita desempenhou um papel importante no romance, as características que a 

definem como uma mulher forte, diante da perspectiva utilizada neste trabalho, são 

eternizadas nesse final, uma vez que, mesmo diante das dificuldades ela se apega e se sente 

confortável sobre o seu único bem, o carrinho de madeira, um suporte material utilizado para 

as suas vendas, no processo de superação, para suprir as necessidades básicas e que serviu de 

leito de morte. 

Na obra Cinzas do Norte Alícia era considerada uma mulher de sorte, pois conseguiu 

se casar e ter uma posição de respeito na sociedade manauara, isso não impediu que ela fosse 

conduzida a um desfecho lamentoso. Além de perder o filho, ela se desestabilizou 

financeiramente devido as extravagancias com jogos. Antes da morte a personagem destruiu 

alguns quadros que Raimundo pintara. A fala de Naiá apresenta características importantes 

para a confirmação da autodestruição da personagem: 

Ela tinha destruído os quadros... rasgou as telas, quebrou tudo com tanta força, tanto 

ódio, que só ficou um monte de lixo no chão, uns pregos tortos, pedaços de roupa... 

Ela estava deitada no meio dessas coisas, toda cortada, tinha vomitado muito. 

Levamos a coitada para um hospital público. E eu ainda fui interrogada (HATOUM, 

2005, p. 130). 
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Zana, de Dois irmãos, teve um final triste, levando em consideração que apesar de 

toda sua força, não conseguiu finalizar sua missão de promover a reconciliação entre os 

filhos, Omar e Yaqub. Praticamente sozinha ela vivia no passado, fantasmas de uma vida 

perdida a atormentavam, chamava por Domingas e vivia à espera do regresso de Omar. Rânia 

levou a mãe para morar em um bangalô, porém ela não queria sair do seu casarão, sempre 

retornava. Um certo dia foi encontrada no antigo galinheiro com as roupas de Halim sobre o 

corpo e disse que queria ficar ali, depois disso teve hemorragia interna e foi embora desse 

mundo sem reencontrar o filho que tanto amava. 

Dessa forma fica explicito que as mulheres das obras de Hatoum, mesmo sendo 

fortes, podem ser conduzidas a um desfecho autodestrutivo, cheio de inquietações e 

sofrimento, que acentua de forma significativa a força das personagens, uma vez que elas 

conseguem passar por esse processo até alcançarem a paz eterna. 

 

6.4 Mulheres fortes e vitoriosas 

 

Milton Hatoum apresenta algumas personagens que mesmo diante das adversidades 

conseguiram se sobressair, cada personagem se expressou de uma maneira, utilizando os 

artifícios que tinha ao alcance para superar as dificuldades. Nem sempre a força das mulheres 

dos romances de Hatoum foi suficiente para livrá-las de um desfecho trágico. Por outra ótica, 

é notável que algumas personagens, mesmo com a ausência de um final glorioso 

desempenharam com sucesso o seu legado. 

Partindo desse princípio, é possível resgatar, na obra de Dois irmãos, a personagem 

Domingas, que dedicou toda a sua vida à família que a adotou, como subalterna exerceu 

função empregatícia durante toda a vida e ainda sofreu violência sexual, apesar disso, no 

romance, Domingas exerce uma função neutra, já que não possui fala e sua passagem na obra 

é contada pela visão do filho, Nael, percebe-se que diante dessa situação ela é uma 

personagem que conseguiu conquistar algo que a patroa, Zana, nunca conseguiu, que é ter o 

filho ao seu lado até o fim, pois Nael se preocupava com a qualidade de vida da mãe e queria 

o melhor para ela e esteve presente até o dia da sua morte. Outro ponto que pode ser realçado 

é que o relato é contado por Nael, confirmando que o vitorioso conta a história, neste caso 

Domingas ganhou voz por intermédio de seu filho. 

Ramira de Cinzas do Norte também é uma vitoriosa, levando em consideração que 

com muito trabalho conseguiu criar e formar o sobrinho, Lavo. A personagem, apesar de 
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dedicar toda a vida ao trabalho, é recompensada com a oportunidade de ver o resultado do seu 

esforço, o sucesso de Lavo, então, mesmo que indiretamente a torna uma vencedora. 

Emilie, de Relato de um certo Oriente, é um exemplo clássico de mulher forte e 

vitoriosa, pois durante toda a narrativa ela desempenha um papel central na obra, todos têm 

alguma coisa para falar da personagem, em vida ela foi amada pelos filhos, pelo marido e 

respeitada na sociedade. Quando estava viva, ela era o elo de ligação familiar e no momento 

da partida não foi diferente. Emilie sempre almejou uma família grande e teve isso durante 

toda a obra, com exceção da filha, Samara, que deixou o seio familiar sem expor seu destino. 

Diante disso é perceptível que de forma generalizada a personagem conseguiu triunfar o 

caminho e alcançar o respeito e consideração da família e da sociedade. 

Dinaura, de Órfãos do Eldorado, conseguiu ter êxito em sua trajetória, pois desde o 

início a personagem, com seu jeito místico, buscava a libertação, neste caso isso se resumia 

no desejo de ir embora para Eldorado, uma ilha, e assim aconteceu, a moça foi embora com a 

ajuda de Estiliano. 

Por fim, é inevitável atravessar as narrativas e não compreender que o universo 

feminino desenvolvido por Hatoum permeia uma variedade cultural e social, logo nos 

apresenta mulheres que enfrentam as adversidades de forma singular e perante a essa situação 

encontrou-se uma conclusão única, com toque psicológico a ser analisado no desfecho de 

cada personagem. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, desenvolveu-se uma leitura político-filológica com o objetivo central 

de destacar a força feminina na Amazônia de Milton Hatoum, através de uma análise 

aproximativa, quase comparando-a com momentos da literatura brasileira, destacando o 

processo evolutivo de descrição em perspectiva com antecedentes da literatura brasileira. As 

obras de Hatoum analisadas foram: Relato de um Certo Oriente (1989), Dois Irmãos (2000), 

Cinzas do Norte (2005) e Órfãos do Eldorado (2008), aproximando-as aos romances O 

Guarani (1857) e Diva (1864), de José de Alencar, Memórias de um Sargento de Milícias 

(1853), de Manuel Antônio de Almeida, ademais de Dom Casmurro (1899) e Helena (1876), 

de Machado de Assis, e São Bernardo (1934) e Vidas secas (1938), de Graciliano Ramos. 

Como referência, utilizaram-se nesta pesquisa doze personagens de Hatoum, 

mulheres que estão inseridas, distintamente, em contextos sociais e culturais, mas que 

apresentam a mesma característica, a força, que é realçada através das análises realizadas. O 

trabalho considerou, principalmente, a questão cultural dentro de um processo histórico-

social, de molde a obter uma leitura da mulher no seio da sua cultura, como um todo. 

Ao decorrer das cinco seções, reuniram-se as obras (unificadas) do projeto literário 

de Hatoum, determinando-se, a partir de análises, como um autor memorialista e historiador, 

por meio das suas obras, logrou trazer essas características permanentemente, e permitiu que o 

nosso estudo pudesse se aprofundar mais sobre a sociedade manauara, destacando 

especificidades da comunidade retratada nas suas obras. Reuniram-se algumas características 

particulares de personagens femininas, a dominação, a manipulação e a superação, dos quatro 

romances trabalhados, evidenciando a força da mulher na Amazônia de Milton Hatoum, 

comparadas com personagens que antecedem a literatura do autor manauara. As mulheres 

amazônidas possuem um papel de liderança no espaço que estão inseridas. Um processo 

evolutivo foi evidenciado nesta pesquisa, uma vez que todas as personagens estudadas estão 

instaladas em uma sociedade com seus respectivos costumes, o que fica mais fácil identificar 

tal progresso. 

Dentro desse contexto, só foi possível realizar essa análise devido à bagagem 

político-cultural desenvolvida nas obras do literato Milton Hatoum, que contribui 

significantemente para a percepção de marcas culturais de uma sociedade mesclada por um 

processo de desenvolvimento histórico-geográfico: 
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O levantamento das obras do nosso Projeto circunscreve itens literários de 

reconhecida dominância de público e de crítica, no mundo das letras nacionais, com 

repercussão internacional, inclusive. Destacam-se, para emprego nessa análise, 

Márcio Souza (com Ajuricaba, o Caudilho das Selvas, e ainda A Paixão de 

Ajuricaba), Milton Hatoum (com Órfãos do Eldorado, e ainda Dois Irmãos) e Daniel 

Munduruku (O Sinal do Pajé, e ainda Mundurukando), que permitem discutir 

amplamente a temática indígena. Após o estabelecimento dessa espécie de cânone 

amazônida, coube destacar no interior dos textos algumas normas jurídicas, 

mencionadas ou aludidas, cuja leitura crítica competente explicita o funcionamento 

agressivo de uma imposição cultural sobre outra, apta para o trânsito ao âmbito 

educacional (CARNEIRO; ROCHA; NORDT, 2019: 55). 

 

Dessa forma, vale ressaltar que as obras de Milton Hatoum possuem relevância não 

só no Brasil, como também no exterior por abordar temáticas político, cultural e histórico. 

Tanto que se pode considerar a literatura de Hatoum uma espécie de cânone amazônida, já 

que permite discutir “amplamente a temática indígena” dentro uma contextualização histórica, 

da região, no século XX. 

Vale pontuar que o memorialismo utilizado nas obras, resgatado neste trabalho, 

contribuiu significamente para uma análise de corte culturalista das personagens que 

compuseram o rol feminino desta pesquisa. Estabelecendo assim as características que 

definem a cultura a partir da mulher, na Amazônia de Milton Hatoum. 

Com a junção desse material foi possível acentuar as marcas que determinam 

especial realce à figura das personagens femininas, possibilitando dizer que, na Amazônia de 

Milton Hatoum, as mulheres exercem uma função de liderança e possuem importante posição 

para o desenvolvimento das suas narrativas, conduzindo assim a uma apresentação de 

resultados almejados que compõem este trabalho, ressaltando essa força da mulher 

amazônida. 
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