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Quando o mundo estiver unido na 

busca do conhecimento, e não mais 

lutando por dinheiro e poder, então 

nossa sociedade poderá enfim evoluir 

a um novo nível. 

(Milton Hatoum)
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A AMAZÔNIA DE DIREITOS HUMANOS A PARTIR DA OBRA DOIS IRMÃOS, DE 

MILTON HATOUM 

 

 

RESUMO: Esta pesquisa aborda textos da literatura de Milton Hatoum, em particular Dois 

Irmãos, e problematiza o desdobramento dos Direitos Humanos no ambiente de comunidades 

da Amazônia brasileira, centralizada a narrativa na cidade de Manaus. A obra literária Dois 

Irmãos pode ser vista como uma obra em defesa da dignidade da pessoa humana, favorecendo 

a percepção da historicidade dos Direitos Humanos no local, dotada de um contraponto 

ontológico, porque voltada à defesa do interesse de buscar equilíbrio para a existência humana 

de comunidades diferenciadas que convivem, na imigração com recepção pacífica autóctone. 

Assim, a construção de Direitos Humanos se dá paralelamente à construção da realidade no 

espaço das narrativas de Milton Hatoum. Com isso, cuida de explicitar o limite entre a 

aceitação da realidade factual do local, a assimilação de normas de cada contribuição cultural, 

bem como lutar para propor uma composição com a ideia de universalidade das normas, ao 

longo da História das personagens, mantendo as características comuns e necessárias de cada 

cultura. A metodologia empregada é a político-cultural, fazendo-se um levantamento de textos 

explicativos a partir de obras teóricas e de sites normativos obtidos na internet. Como aporte 

teórico, a perspectiva de Terry Eagleton (2005) e de Flávia Piovesan (2013) complementam o 

núcleo do método da Filologia Política (ROCHA, 2013), no sentido de compreender como a 

produção literária pode fornecer através do enunciado da narrativa as vozes sociais, históricas e 

políticas concretas capazes de construir um instrumento de emancipação, em prol da dignidade 

da pessoa humana. As leituras sobre obras de Direitos Humanos na educação escolar 

possibilitam um crescente número de pessoas comprometidas com um reequilíbrio social. A 

amplificação das vozes é a resultante mais evidente, sendo, contudo, a marcação de um espaço 

sociocultural a mais pronunciada percepção da valorização pela literatura produzida para a 

melhora da situação histórica em favor da preservação de valores culturais das comunidades 

amazônicas, do seu povo e de cada grupo social onde estejam inseridas. 

Palavras-chave: Cultura; Literatura; Amazônia; Direitos Humanos; Filologia Política. 

 

 

HUMAN RIGHTS IN THE AMAZON, FROM DOIS IRMÃOS, BY MILTON HATOUM 

 

ABSTRACT: This research addresses texts from the literature of Milton Hatoum, in the 

narrative Dois Irmãos, and discusses the unfolding of Human Rights in the environment of 

communities in the Brazilian Amazon, centering the narrative in the city of Manaus. In Dois 

Irmãos can be seen as an instrument to defend the dignity of the human person, favoring the 

perception of the historicity of Human Rights in the place, endowed with an ontological 

counterpoint, because it is aimed at defending the interest of seeking balance for the human 

existence of differentiated communities that live together, in immigration with a peaceful 

autochthonous reception. Thus, the construction of Human Rights takes place in parallel with 

the construction of reality in the space of Milton Hatoum's narratives. With this, it takes care 

to clarify the limit between the acceptance of the factual reality of the place, the assimilation 

of norms of each cultural contribution, as well as fighting to propose a composition with the 

idea of universality of norms, throughout the characters' history, maintaining the common and 

necessary characteristics of each culture. The methodology used is the political-cultural, 

making a survey of explanatory texts from theoretical works and normative sites obtained on 

the brasilian juridic order. As a theoretical contribution, the perspective of Terry Eagleton 



 
 

  

(2005) and Flávia Piovesan (2013) complement the core of the Political Philology method 

(ROCHA, 2013), in order to understand how literary production can provide through the 

enunciation of the narrative the concrete social, historical and political voices capable of 

building an instrument of emancipation, in favor of the dignity of the human person. Readings 

about works on Human Rights in school education enable a growing number of people 

committed to social rebalancing. The amplification of voices is the most evident result, being, 

however, the marking of a sociocultural space the most pronounced perception of the 

appreciation of the literature produced for the improvement of the historical situation in favor 

of the preservation of cultural values of the Amazonian communities, its people and of each 

social group where they are inserted.  

 

Keywords: Culture; Literature; Amazonia; Human rights; Political philology. 

 

 

 

DERECHOS HUMANOS EN LA AMAZONIA, DESDE LA FICCIÓN DOIS IRMÃOS, DE 

MILTON HATOUM  

 

RESUMEN: Esta investigación aborda textos de la literatura de Milton Hatoum, en particular 

Dois Irmãos, y discute el desarrollo de los Derechos Humanos en el entorno de las 

comunidades de la Amazonía brasileña, centrando la narrativa en la ciudad de Manaus. La obra 

literaria Dois Irmãos puede verse como un instrumento para defender la dignidad de la persona 

humana, favoreciendo la percepción de la historicidad de los Derechos Humanos en el lugar, 

dotado de un contrapunto ontológico, porque está orientado a defender el interés de buscar el 

equilibrio. por la existencia humana de comunidades diferenciadas que convivan, en 

inmigración con una pacífica acogida autóctona. Así, la construcción de los Derechos 

Humanos se da en paralelo con la construcción de la realidad en el espacio de las ficciones de 

Milton Hatoum. Con ello, se cuida de aclarar el límite entre la aceptación de la realidad fáctica 

del lugar, la asimilación de normas de cada aporte cultural, así como luchar por proponer una 

composición con la idea de universalidad de normas, a lo largo del la historia de los personajes, 

manteniendo las características comunes y necesarias de cada cultura. La metodología 

empleada es la político-cultural, realizando un estudio de textos explicativos de trabajos 

teóricos y sitios normativos obtenidos en Internet. Como aporte teórico, la perspectiva de Terry 

Eagleton (2005) y Flávia Piovesan (2013) complementan el núcleo del método de Filología 

Política (ROCHA, 2013), con el fin de comprender cómo la producción literaria puede 

proporcionar a través de la enunciación de la narrativa las voces sociales, históricas y políticas 

concretas capaces de construir un instrumento de emancipación, a favor de la dignidad de la 

persona humana. Las lecturas sobre trabajos sobre Derechos Humanos en la educación escolar 

permiten un número creciente de personas comprometidas con el reequilibrio social. La 

amplificación de voces es el resultado más evidente, siendo, sin embargo, la marcación de un 

espacio sociocultural la percepción más pronunciada de la apreciación de la literatura 

producida para el avanzo de la situación histórica a favor de la preservación de los valores 

culturales de las colectividades del país, de las comunidades amazónicas, de su gente y de cada 

grupo social donde se insertan. 

 

Palabras-llave: Cultura; Literatura; Amazonia; Derechos Humanos; Filología Política. 
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INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho é uma pesquisa que estuda a configuração das narrativas de Milton 

Hatoum, a partir da obra Dois Irmãos (2000) sob o viés do diálogo entre Literatura e Direitos 

Humanos, mas buscando, como foco central, ajustar-se a ficção a uma perspectiva de realidade 

vivida no Brasil amazônico, e, assim, identificando questões pertinentes ao direito à dignidade 

humana, mostrando-se tratar de um desafio devido à complexidade da temática que, mesmo 

nos dias de hoje, ainda encontra registros e denúncias sobre a não efetivação ao direito basilar 

de igualdade e liberdade a todos os indivíduos. 

A escolha pelos romances de Hatoum se deu por se tratarem de obras e autor 

contemporâneos, que permitem uma análise narrativa como registro de uma experiência 

individual dos principais personagens e da sua correlação com a existência (ou não) da 

aplicabilidade e respeito aos Direitos Humanos naquele ambiente.  

A opção para esta pesquisa também se justifica, haja vista, que Milton Hatoum, para 

além de ser um reconhecido romancista da contemporaneidade, apresenta em suas obras 

cenários de ricas possibilidades quanto à Cultura, História e alguns aspectos de destaque 

inerentes à região amazônica, retratados pelo sofrimento e pela solidão colaborativa dos seus 

personagens, o que coaduna com o entendimento de Alfredo Bosi (2009) de se tratar de 

material ideal para análise por ser permeada de reflexões significativas perceptíveis na 

sociedade. 

Sobre a versatilidade do romance, encontramos, ainda, aporte nos ensinamentos de 

Georg Lukács (2007) que o aponta como a grande epopeia da contemporaneidade, alicerçada 

em premissas históricas, culturais, políticas e sociais, uma vez que, para o autor, o principal 

tema abordado nas narrativas romanescas é a vida na cidade moderna. Isto posto, 

transportaremos a literatura em toda a pesquisa com enfoque essencial para a reflexão e a 

consecução do saber construído em prol do crescimento moral da Humanidade. Na perspectiva 

de Antonio Candido (2011), “a literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida 

em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante”. 

Tal entendimento também encontra sustentação com o postulado por Fagundes, na obra 

Narradora, cidade, literatura (2000), de que será na cidade e, por causa dela, que o romance 

emerge, cresce e se transforma; trata-se da representação de um tempo e de um espaço. 

Nesse sentido, busca-se debruçar sobre uma das diversas produções de Milton Hatoum, 

escritor brasileiro reconhecido nos cenários nacional e internacional, cuja síntese biográfica 
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encontra-se juntada a esta pesquisa sob a forma do Apêndice A, uma vez que se entende 

importante conhecer os principais aspectos que moldaram o escritor e o tornou referência 

literária em cenário nacional e internacional.  

Na obra de Hatoum Dois Irmãos (2000) é possível identificar traços dessa modernidade 

de que fala Lukács (2007), presente na representatividade da cidade de Manaus, a partir do 

retrato da própria urbe e dos personagens que transitam em suas narrativas. Na obra citada o 

autor retrata uma cidade que sofre com a marginalidade ocasionada pela evasão pós-período 

áureo da borracha até a instauração da Zona Franca de Manaus, em 1967. 

Do mesmo modo, serão a partir do cenário manauense adotado que Hatoum nos 

apresentará personagens complexos e outros elementos sobre a presença e a ausência de 

condições dignas para a existência humana, despertando o olhar do leitor para uma situação 

real, experienciada por pessoas que, assim como o próprio leitor, deveriam ter garantidas para 

si o rol de Direitos Humanos, dentre eles o direito à dignidade humana. 

A essência das suas narrativas e os conflitos apresentados, mesmo que ficcionais, nos 

remetem a uma sutileza de realidade vivida no passado pelo Brasil, no entanto, Hatoum 

apresenta características únicas da modernidade que fazem com que seus romances sejam 

imbuídos de um caráter de denúncia, diante de situações desumanas daqueles que se viram 

abandonados à margem do progresso e desenvolvimento da cidade, em especial na região 

amazônica brasileira. Assim, a partir dessa obra, esta pesquisa buscou aprofundar a temática 

dos Direitos Humanos e da dignidade da pessoa humana diante da vida dada aos personagens 

por Hatoum. 

Diante desse cenário, buscamos, a partir de um olhar literário sobre as supracitadas 

obras de Milton Hatoum, apreender a visão dos Direitos Humanos aplicados na vivência de 

pessoas, marcadas por funcionamento como coletividade, na região amazônica brasileira, sob a 

perspectiva do autor, em especial no que se refere às questões voltadas ao direito à 

individualidade e à dignidade humana, a partir da análise das seguintes categorias presentes na 

narrativa: condições sociais, cultura e educação. 

Com o intuito de melhor compreender as relações estabelecidas pelo autor, procedemos 

a um estudo comparado a partir obra Dois Irmãos, buscando identificar como o autor 

representa as relações de poder e de controle, bem como a forma como os movimentos entre o 

mítico e a realidade se desenvolvem em suas narrativas desencadeando um processo de 

denúncia de cunho social e político sobre a condição humana. 

Assim, foram cumpridos os seguintes objetivos específicos: identificar o respeito à 

individualidade e à dignidade humana a partir dos Direitos Humanos no mundo e na Amazônia 
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brasileira, relacionado às condições sociais que se apresentam nas obras de Hatoum a partir das 

relações privadas e das comunidades consoante aparecem nas narrativas; verificar o choque 

entre as normativas vigentes e sua presença nas comunidades marginalizadas destacadas por 

Hatoum e como o processo de uma educação voltada para a liberdade do indivíduo pode 

promover uma vida experienciada na base do respeito aos Direitos Humanos, com enfoque 

especial, para a região amazônica. 

Para obter esses resultados, o trabalho foi estruturado em quatro seções além desta parte 

introdutória e das considerações finais. 

A primeira seção trata da abordagem sobre os Direitos Humanos no Mundo e na 

Amazônia brasileira com ênfase na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na história e 

na representatividade de tais direitos inseridos no contexto amazônico e a presença desses 

Direitos nas narrativas de Milton Hatoum. Também serão abordadas perspectivas conceituais 

sobre as comunidades de Relações Privadas havidas nas obras de Hatoum e as diferenças de 

visão de mundo em cada comunidade que se apresenta.  

A segunda Seção trouxe cinco subdivisões seguintes: na primeira temos a obra de Dois 

Irmãos trazendo uma narrativa sobre a imigração oriental, no segundo mostramos as narrativas 

históricas versus ficcionais introduzidas e contextualizadas na obra de Dois Irmãos, assim 

entramos na próxima subseção o qual tratará os Direitos Humanos como Categoria de 

pesquisa, assim trazendo toda aquela relação de pesquisa, com enfoque na liberdade e 

igualdade, estabelecida aos personagens, já na antepenúltima subseção falaremos sobre o papel 

do narrador na obra de Hatoum, esta narrativa traz a história dos personagens gêmeos Yaqub e 

Omar e as relações destes com a família, e por último trouxemos a problematização da obra 

Dois Irmãos de Milton Hatoum, com personagens e as condições miseráveis, a escravização, 

isso no viés dos Direitos Humanos. 

A terceira Seção trabalhou sobre o entrechoque entre normas gerais e alguns dos seus 

usos particulares, traçando as aproximações e distanciamentos sobre a realidade normativa e o 

uso do local, no que se refere à universalidade da aplicação das normas de Direitos Humanos, 

sua composição e aplicabilidade em culturas distintas, evidenciando referido contexto a partir 

de recortes encontrados nas obras de Hatoum, que dialogue com as questões em defesa dos 

Direitos Humanos. 

A quarta e última Seção efetuou, sob o olhar da Educação voltado para os Direitos 

Humanos na Amazônia, uma reflexão sobre a liberdade individual do sujeito amazônico, 

permeada pela Educação e a sua compreensão enquanto componente social que visa, a partir de 

processos interculturais, respeitar a diversidade e atuar na formalização da efetiva 
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aplicabilidade dos Direitos Humanos. 

 

I SEÇÃO: DIREITOS HUMANOS NO MUNDO E NA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

 
Todo o homem luta com mais bravura pelos seus 

interesses do que pelos seus direitos. 

(Napoleão Bonaparte)  

 

 

Esta seção tem como objetivo abordar as questões dos Direitos Humanos no mundo e 

na Amazônia brasileira partindo de uma ampla perspectiva para alcançar, no decorrer da 

pesquisa, o sujeito amazonense retratado nas obras de Milton Hatoum e ainda presentes na 

atualidade contemporânea daquela região. 

Para melhor compreensão da temática escolhida para a pesquisa buscou-se o caminho 

histórico dos Direitos Humanos desde seu início aos dias atuais. Verifica-se que os direitos do 

homem emergem em determinados momentos históricos por necessidade e como garantia deles 

mesmos. Referimo-nos à “Amazônia brasileira” porque sabemos existirem diferenças em 

termos de normativas, na aceitação diferenciada dos tratados internacionais, nos países 

limítrofes que não seguem a mesma pauta avançada que o Brasil no século XX. 

Já, em complemento a esse pensamento, ao abordar sobre a questão histórica dos 

Direitos Humanos, Bobbio (2004) indica que os direitos do homem são “aqueles cujo 

reconhecimento é condição necessária para o aperfeiçoamento da pessoa humana, ou para o 

desenvolvimento das civilizações”, que fazem com que o caminho traçado para a edição da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, que serviu de base para o que foi desenvolvido 

em nível de mundo e, por conseguinte, no Brasil e região Amazônica, ganhe destaque em 

nossos estudos.  

 

1.1 Declaração Universal Dos Direitos Humanos 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é a prova histórica de articulação de 

consenso do mundo, e de todas as nações, ou seja, de uma espécie de contrato social universal 

histórico realizado na terra, no que tange ao fundamento trouxe uma saída, segundo Bobbio 

(2004) diz que “o problema do fundamento dos Direitos Humanos teve sua solução atual na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem aprovada pela Assembleia-Geral das Nações 

Unidas, em 10 de dezembro de 1848”. Assim, esse problema de fundamento é caso a qual já 
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fora solucionado e que diante disto não mais devia afligir (BOBBIO, 2004, p. 17). 

Nesse sentido, tal fundamento para (BOBBIO, 2004) deve ser humanamente fundado 

e reconhecido.  

 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem pode ser acolhida como a 

maior prova histórica até hoje dada do consensus omnium gentium sobre um 

determinado sistema de valores. Os velhos jusnaturalistas desconfiavam — e 

não estavam inteiramente errados — do consenso geral como fundamento do 

direito, já que esse consenso era difícil de comprovar. Seria necessário buscar 

sua expressão documental através da inquieta e obscura história das nações, 

como tentaria fazê-lo Giambattista Vico. Mas agora esse documento existe: 

foi aprovado por 48 Estados, em 10 de dezembro de 1948, na Assembleia 

Geral das Nações Unidas; e, a partir de então, foi acolhido como inspiração e 

orientação no processo de crescimento de toda a comunidade internacional no 

sentido de uma comunidade não só de Estados, mas de indivíduos livres e 

iguais (BOBBIO, 2004, p. 18).   

 

Dessa forma, o problema do fundamento deve ser visto como inexistente, pois ele já 

fora resolvido. Entretanto, com essa solução já não devemos mais ter nenhum tipo de 

preocupação (BOBBIO, 2004), como veremos abaixo. 

Assim, ao tempo que esses direitos nascem, se desenvolvem e se multiplicam, 

importante se faz refletir sobre o seu efetivo alcance. Nesse sentido, Tosi e Ferreira (2014) 

destacam sobre os apontamentos da historiadora Lynn Hunt
1
, que, ao debater sobre a 

“invenção dos Direitos Humanos”, alerta para o fato de que 

 

A cascata de direitos continua, embora sempre com um grande conflito sobre 

como ela deve fluir: o direito de uma mulher a escolher versus o direito de um 

feto viver, o direito de morrer com dignidade versus o direito absoluto à vida, 

os direitos dos inválidos, os direitos dos homossexuais, os direitos das 

crianças, os direitos dos animais ─ os argumentos não terminaram, nem vão 

terminar”. Mesmo quando todos os saberes humanos e todas as convicções 

educativas falharam, ainda assim, é preciso enfrentar o mundo (TOSI; 

FERREIRA, 2014, p. 13). 

 

 

A importância dada aos estudos de Hunt (2009) decorre do fato de que a autora parte 

da análise dos romances modernos para compreender a influência que esses escritos exercem 

sobre os sentimentos do indivíduo. Hunt (2009) sinaliza que para a compreensão dos aspectos 

da vida social e política, incluindo-se as questões dos Direitos Humanos, não se pode deixar 

                                                
1
 A autora é responsável pela obra À invenção dos Direitos Humanos na qual traçou a gênese e a evolução da 

ideia e da prática dos Direitos Humanos no mundo, utilizando-se desde preceitos e conhecimentos filosóficos à 

história do cotidiano na Europa e na América. HUNT, Lynn Avery. A Invenção dos Direitos Humanos: Uma 

história. Traduzido por R. Eichenberg. São Paulo, Companhia das Letras, 2009.  
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de lado os estudos culturais e as abordagens inseridas nas narrativas da modernidade. 

Do ponto de vista teórico, partimos da premissa de Bobbio (2004) de que os Direitos 

Humanos, assim como qualquer outro direito, são formas desejáveis, mas que com os seus 

fins a serem perseguidos, e apesar da sua desejabilidade, este não teve o condão de ter todos 

os seus itens amplamente reconhecidos pelo mundo, mas que tais assuntos são adequados e, 

por isso, passíveis de mudança e transformação, principalmente, para reconhecer e 

acompanhar a evolução da sociedade, atendendo assim às necessidades que nela se 

apresentam (BOBBIO, 2004). 

 

Partimos do pressuposto de que os Direitos Humanos são coisas desejáveis, 

isto é, fins que me recém ser perseguidos, e de que, apesar de sua 

desejabilidade, não foram ainda todos eles (por toda a parte e em igual 

medida) reconhecidos; e estamos convencidos de que lhes encontrar um 

fundamento, ou seja, aduzir motivos para justificar a escolha que fizemos e 

que gostaríamos fosse feita também pelos outros, é um meio adequado para 

obter para eles um mais amplo reconhecimento (BOBBIO, 2004, p. 12) 

 

Diante desse fato surge uma questão basilar, pois se os direitos devem se ajustar à 

medida que emergem tais necessidades de acordo com a sociedade que se apresenta como 

resguardá-los diante da diversidade social existente no mundo e dos seus constantes processos 

de transformação? Nesse sentido, Bobbio (2004) nos auxilia a encontrar um caminho para a 

resposta, ao apontar que “não existem direitos fundamentais por natureza. O que parece 

fundamental numa época histórica e numa determinada civilização não é fundamental em 

outras épocas e em outras culturas” (BOBBIO, 2004).  

Assim, temos que para todo e qualquer pessoa deve haver reconhecido todo o direito 

por natureza, desde logo, diante desta lógica não pode haver a subtração de tal direito pelo 

Estado, nesses moldes ensina (BOBBIO, 2004), quando diz que “homem enquanto tal tem 

direitos, por natureza, que ninguém (nem mesmo o Estado) lhe pode subtrair, e que ele 

mesmo não pode alienar (mesmo que, em caso de necessidade, ele os aliene, a transferência 

não é válida)”. No entanto, a manifestação dessa celeuma funda-se no jusnaturalismo 

moderno.  

Dessa forma, na parte do Contrato Social de Rousseau, no qual Bobbio (2004, p. 56) 

explica que “O homem nasceu livre e por toda a parte encontra-se a ferros”, temos que 

destacar que na parte da Declaração de princípios, isso surge apenas como eco, por conta de 

que os homens de certa forma, conforme o teórico “não nascem nem livres nem iguais. São 

livres e iguais com relação a um nascimento ou natureza ideais,” quem trouxe esse momento 
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foram os jusnaturalistas quanto à historicidade do estado de natureza, ou seja, quando falamos 

de liberdade e de igualdade, ambas trazem os homens não como um dado de fato, isso é 

remetido a algo concreto, “mas a um ideal a perseguir; não são uma existência, mas um valor; 

não são um ser, mas um dever ser.”. Nessa perspectiva, a partir do contrato social e da vida 

em sociedade, por associação entende que a proteção para toda a sociedade ergue-se no 

contrato social, mas isso com renunciação daquela liberdade plena utilizada por indivíduo, 

assim o homem engendrou e abriu mão de seu estado natural, para viver no estado cívico.  

(BOBBIO, 2004). 

Neste sentido, Bobbio traz a ideia de Locke sobre o contrato social, entendido de 

forma implícita, no qual o poder político e até mesmo o poder sobre os homens está no bojo 

de todo o imperium, e esse processo surge procedimentalmente de cima para baixo e não vice-

versa; e é assim quando diz que 

 

 Essa hipótese devia servir, segundo o próprio Locke, “para entender bem o 

poder político e derivá-lo de sua origem”. Era precisamente essa a meta a 

que se haviam proposto os constituintes, os quais –logo após, no art. 2º– 

declaravam que “o objetivo de toda associação política é a conservação dos 

direitos naturais e imprescritíveis do homem”, tais como a liberdade, a 

propriedade, a segurança e a resistência à opressão. No artigo, não está 

presente a expressão “contrato social,” mas a ideia do contrato está implícita 

na palavra “associação”. Por associação, entende-se –é impossível não 

entender– uma sociedade baseada no contrato (BOBBIO, 2004, p. 43 - 44). 

 

 

Por um viés filosófico, tais afirmações que falam dos direitos do homem ficam 

extraídas num pensamento de certa maneira individual, mas que devido ao conteúdo estes 

surgem com caráter de universais, porém são avassaladoramente limitadas em situação de sua 

eficácia, isso no caso de uma hipótese proposto futuramente para um legislador (BOBBIO, 

2004).   

Dessa maneira, buscando assegurar uma justificativa hegemônica quanto aos Direitos 

Humanos, para (BOBBIO, 2004) “O problema fundamental em relação aos direitos do 

homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema 

não filosófico, mas político”. Superar esse dilema através de compor uma normativa que 

garantisse a proteção de direitos coletivos comuns ao mundo, em âmbito jurídico. Trata-se de 

um avanço imensurável, visto que tal entendimento eleva os direitos do homem no nível de 

direitos universais, e não apenas individual ou natural (BOBBIO, 2004).  

No entanto, ao mesmo tempo em que se avança com tais prerrogativas, surge à 

questão de que “quanto mais aumentam os poderes dos indivíduos tanto mais diminuem as 
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liberdades dos mesmos indivíduos” (BOBBIO, 2004), o que leva à reflexão sobre a 

disparidade entre teoria e prática na defesa dos Direitos Humanos, posto que, ao tempo em 

que esses direitos se ampliam, a prática ainda se mostra deficitária em dar real e efetivo 

suporte de proteção a todos os indivíduos.  

Não se está menosprezando o alcance atingido com o advento da norma internacional, 

mas sim, a dificuldade de tais direitos serem colocados em prática em todo o mundo, 

conforme expressado por Lynn Avery Hunt (2009): 

 
A estrutura dos Direitos Humanos, com seus órgãos internacionais, cortes 

internacionais e convenções internacionais, talvez seja exasperadora na sua 

lentidão para reagir ou na sua repetida incapacidade de atingir seus objetivos 

principais, mas não existe nenhuma estrutura mais adequada para confrontar 

essas questões. As cortes e as organizações governamentais, por mais que 

tenham alcance internacional, serão sempre freadas por considerações 

geopolíticas. A história dos Direitos Humanos mostra que os direitos são 

afinal mais bem defendidos pelos sentimentos, convicções e ações de 

multidões de indivíduos, que exigem respostas correspondentes ao seu senso 

íntimo de afronta (HUNT, 2009, p. 215-216). 

 

 

Assim, a estrutura da Declaração Universal dos Direitos do Homem representa o 

reconhecimento de uma corte e norma internacional, para garantir o direito a todo indivíduo, 

mesmo que este direito seja para (HUNT, 2009), “exasperado na lentidão em atingir seus 

objetivos”, essas aceitações das cortes internacionais, acaba que são colocados freios nas 

questões das barreiras geopolíticas. O consenso geral histórico de Direitos humanos, seus 

valores, premissas, afronta e validade, mostrando-se como precursora das mais variadas 

prerrogativas legais que trouxeram sentimentos e convicção de pessoas que clamam por 

justiça e respostas ao seu senso íntimo. Todavia, com a abertura de possibilidades para o 

surgimento de novos direitos e garantias, muitos locais ainda se encontram privados de tais 

premissas (HUNT, 2009). 

A criação da Organização das Nações Unidas, em 24 de outubro de 1945, que veio, 

posteriormente, culminar na Declaração abordada, desde a década de 1940, potencializou os 

direitos e garantias dos indivíduos, buscando alcançar e reagir aos seus objetivos principais. 

No artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, traz que "todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos e, dotados que são de razão e 

consciência, devem comportar-se fraternalmente uns com os outros” (ONU, 1948, art. 1°).
2
 

Dentro de uma visão ocidental do Direito, a liberdade é considerada o ideal, que é 

                                                
2
 ONU - Organização das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Acesso em em 

:<http:/www.onu-brasil.org.br/documentos Direitos Humanos.php.>. Acesso em :16 fev.2021. 
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aquela representada pela não limitação e não coação do Estado, devendo estar presente na 

realização da justiça social e na proteção ao indivíduo que age de forma lícita perante os 

princípios legais. Nesse sentido, importante destacar que a liberdade também é associada a 

um poder não absoluto, já que o homem se desprende de seu direito de agir como bem 

quisesse para oferecer poder ao Estado para que este o puna e aplique as leis, consoante 

Moraes (2017): 

 

Na visão ocidental de democracia, governo pelo povo e limitação de poder 

estão indissoluvelmente combinados.
3
 O povo escolhe seus representantes, 

que, agindo como mandatários, decidem os destinos da nação. O poder 

delegado pelo povo a seus representantes, porém, não é absoluto, conhecendo 

várias limitações, inclusive com a previsão de direitos e garantias individuais 

e coletivas do cidadão relativamente aos demais cidadãos (relação horizontal) 

e ao próprio Estado (relação vertical) (Moraes, 2017, p. 44). 

 

No contexto que se refere aos direitos fundamentais Moraes (2017) traz como 

interessante o dizer de Canotilho 

 

A função de direitos de defesa dos cidadãos sob uma dupla perspectiva
4
 

constituem, num plano jurídico-objectivo, normas de competência negativa 

para os poderes públicos, proibindo fundamentalmente as ingerências destes 

na esfera jurídica individual
5
 implicam, num plano jurídico-subjectivo, o 

poder de exercer positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de 

exigir omissões dos poderes públicos, de forma a evitar agressões lesivas por 

parte dos mesmos (liberdade negativa) (Moraes, 2017, p. 44). 

 

 

Desse modo, é necessário frisar-se que as constituições escritas estão intimamente 

ligadas à redação das declarações de direitos do homem, para que haja estabelecido limites de 

poder político, assim, trazendo “incorporados os direitos subjetivos do homem em normas 

formalmente básico” segundo Moraes, (2017). O seu reconhecimento como sua garantia vem 

retirando conforme disponibilidade do legislador ordinário, como dissera Moraes (2017). 

Verifica-se, conforme apontado por Tosi e Ferreira (2014) que: 

 

Os redatores desse artigo tiveram a clara intenção de reunir, numa única 

fórmula, as três palavras de ordem da Revolução Francesa de 1789, que 

representam as contribuições das três principais doutrinas política do 

Ocidente: o liberalismo (liberdade) o socialismo (igualdade) e cristianismo 

social (fraternidade) Tosi e Ferreira (2014, p. 38). 

 

                                                
3
 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de direito e Constituição. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 16. 

4
 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de direito e Constituição. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 16. 

5
 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito… Op. cit. p. 541. No mesmo sentido: BARILE, Paolo. Diritti dell’uomo e 

libertà fundamentali. Bolonha: II Molino. p. 13. 
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Para os autores, pela primeira vez na história, a Declaração Universal de Direitos 

Humanos reafirmar que 

 

Reafirma o conjunto dos direitos das revoluções burguesas: direitos de 

liberdade, ou direitos civis e políticos; Estende tais direitos a uma série de 

sujeitos que estavam deles excluídos: proíbe a escravidão, proclama os 

direitos das mulheres, defende os direitos dos estrangeiros, amplia as 

liberdades democráticas, etc.; Afirma também os direitos da tradição 

socialista: direitos de igualdade, ou direitos econômicos, sociais e culturais; E, 

inspirada no conceito de fraternidade, proclama a necessidade de uma nova 

ordem internacional baseada na solidariedade entre os povos (TOSI; 

FERREIRA, 2014, p. 39). 

 

 

Assim, em que pese a Declaração Universal de Direitos Humanos possuírem maior 

valoração ética do que jurídica, verifica-se que, a partir dela, foi possível para a ONU criar 

outras normativas que buscassem garantir a aplicação dos princípios da Declaração. Para 

Kant (1989), ao imiscuir do “exemplo do grande mal que um povo atraiu sobre si em virtude 

da sua ausência de leis”, o autor traz nessa afirmação a importância das normas fundamentais, 

dos tratados, assim como da Declaração Universal dos Direitos dos Homens, para que assim 

nenhum Estado deixe acontecer tal violação que cause qualquer tipo de hostilidades a outrem, 

e isso, mesmo que o Estado esteja em situação de guerra. Porventura, logo esta luta interna 

trouxe uma grande ingerência estrangeira a todos os Estados, para este teórico a “a ingerência 

de potências estrangeiras seria uma violação do direito de um povo independente que 

combate a sua enfermidade interna; seria, portanto, um escândalo, e poria em perigo a 

autonomia de todos os Estados” (KANT, 1989, p. 7). 

Immanuel Kant, por ser considerado um dos precursores na ONU, em seu livro A Paz 

Perpétua traz que devido a um avanço no modo de formação de uma comunidade de 

determinados povos da Terra, há sempre um choque de diferentes maneiras ou até mesmo o 

despóticos de desculpas contrárias ao direito, assim perpetuaram as violações e lutas internas 

e externas, para o teórico a “segundo a ideia que a razão lhe prescreve, tornam impossível, 

tanto quanto deles depende, o melhoramento e perpetuam a violação do direito”. Assim, 

observamos a importância de não deixarmos perpetuar nenhuma violação de direito, essa 

problematização impositiva não deve se eternizar no mundo (KANT, 1989, p. 38). 

Para o esclarecimento em casos afirmativos da violação de direito no mundo, trazendo 

vetores de um Link com os Direitos Humanos, temos essa conexão de (KANT, 1989), quando 

o fato adentra as guerras sem piedades, enquanto seus mentores bebem toda essa injustiça 

como água. Nesse sentido, Kant reconhece vigente a violação de direito num lugar, e isso 
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causam efeitos negativos em todos os lugares da terra, quando ele diz que:           

 

Ora, como se avançou tanto no estabelecimento de uma comunidade (mais 

ou menos estreita) entre os povos da Terra que a violação do direito num 

lugar da Terra se sente em todos os outros, a ideia de um direito cosmopolita 

não é nenhuma representação fantástica e extravagante do direito, mas um 

complemento necessário de código não escrito, tanto do direito político 

como do direito das gentes, num direito público da humanidade em geral e, 

assim, um complemento da paz perpétua, em cuja contínua aproximação é 

possível encontrar-se só sob esta condição (KANT, 1989, p. 22). 

  

O direito cosmopolita inferiu a partir dele que não se deve limitar-se às condições da 

hospitalidade universal, isto é, existe uma sabedoria nessa representação, mas esta não é nada 

de fantástico e extravagante ao direito, apenas é um código que não está escrito, mas que é 

necessário, pois reconhece o direito público para toda a humanidade de maneira geral.       

De acordo com Bobbio (2004), a Declaração surge como aspecto de inspiração e 

orientação para o crescimento de uma sociedade internacional, que tinha como objetivo 

principal a criação de um Estado Maior onde os seres humanos fossem livres e tratados como 

iguais. 

Tosi e Ferreira (2014) apontam para além da importância da Declaração para o 

indivíduo, o fato de alguns processos passarem a ser desenvolvidos, a partir de 1948, voltados 

para a garantia e disseminação dos direitos abordados pela Declaração: 

 

Universalização- Em 1948, os Estados que aderiram à Declaração Universal 

da ONU eram somente 48; hoje atingem quase a totalidade de nações do 

mundo, isto é, 192. Inicia-se, assim, um processo pelo qual os indivíduos 

estão se transformando de cidadãos de um Estado, em cidadãos do mundo 

(cosmopolitismo). Multiplicação- Desde a sua fundação, a ONU promoveu 

várias conferências específicas, que aumentaram a quantidade de bens que 

precisava ser defendida: a natureza e o meio ambiente, a identidade cultural 

dos povos e das minorias, o direito à comunicação e à imagem, entre outros.  

Diversificação- As Nações Unidas também definiram melhor quais eram os 

sujeitos titulares dos direitos. A pessoa humana não foi mais considerada de 

maneira abstrata e genérica, mas na sua especificidade e nas suas diferentes 

maneiras de ser: homem, mulher, criança, idoso, doente, homossexual, pessoa 

com deficiência, etc. (Ver: Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher, 1979; Convenção sobre os 

Direitos da Criança, 1989) Positivização- Na medida em que os tratados 

internacionais são ratificados pelos Estados, os Direitos Humanos passam a 

ser “positivados”, ou seja, se tornam direitos positivos do Estado e assumem, 

segundo os casos, o status de direito constitucional ou infraconstitucional. 

(Ver a Declaração Universal e faça um confronto com os artigos 

correspondentes na Constituição Brasileira de 1988) (TOSI; FERREIRA, 

2014, p. 40-41). 

 

Os referidos processos originaram, de acordo com os autores, as quatro principais 
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“gerações” de direitos reconhecidos até a contemporaneidade. A primeira delas, voltadas para 

os direitos individuais, é caracterizada pela inclusão de direitos civis e políticos, dentre eles 

destacam-se:  

O direito à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança pública; a proibição 

da escravidão e da tortura; o direito à igualdade perante a lei, a proibição da 

prisão arbitrária, o direito a um julgamento justo, o direito de habeas-corpus, à 

privacidade do lar e ao respeito da própria imagem pública; a garantia de 

direitos iguais entre homens e mulheres no casamento, o direito de religião e 

de livre expressão do pensamento, à liberdade de ir e vir dentro do País e 

entre os países; o direito ao asilo político e a ter uma nacionalidade; a 

liberdade de imprensa e de informação, de associação, de participação política 

direta ou indireta, o princípio da soberania popular e as regras básicas da 

democracia: liberdade de formar partidos, de votar e ser votado em eleições 

livres (TOSI; FERREIRA, 2014, p. 41- 42). 

 

Já a segunda geração mostrou-se voltada aos direitos econômicos, sociais e culturais: 

 

O direito à seguridade social, ao trabalho e à segurança no trabalho, ao seguro 

contra o desemprego, a um salário justo e satisfatório; a proibição da 

discriminação salarial, o direito a formar sindicatos e também de não 

pertencer a nenhum, o direito ao lazer e ao descanso remunerado, à proteção 

do Estado do Bem-Estar Social, à proteção especial para a maternidade e a 

infância, à educação pública gratuita e universal; a participar da vida cultural 

da comunidade e a se beneficiar do progresso científico e artístico, à proteção 

aos direitos autorais e às patentes científicas; (TOSI; FERREIRA, 2014, p. 

42). 

 

A terceira geração, marcada pela inclusão dos direitos sob o viés internacional, buscou-

se ampliar a possibilidade de alcançar a paz e a ordem social por meio de direitos e liberdade 

estabelecidos que fizessem com aqueles já garantidos na Declaração Universal pudessem ser 

para além de garantidos, realizados. Nesta geração ganha destaque a Convenção sobre 

Diversidade Biológica, Rio-92; a Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre Mudança do 

Clima, 1992 e o Protocolo de Quioto de 1997 (TOSI; FERREIRA, 2014).  

Por fim, a quarta geração traz uma preocupação voltada para o futuro das novas 

gerações, refere-se, assim, aos direitos das nações futuras, de forma que, cabe às atuais 

concepções “deixar para as criações futuras um mundo igual, ou melhor, daquele que 

recebemos das pessoas anteriores” (TOSI; FERREIRA, 2014). Trata-se, pois, de fazer dialogar 

as gerações anteriores buscando “a constituição de uma nova ordem econômica, política, 

jurídica internacional de tipo cosmopolita.” (TOSI; FERREIRA, 2014). 

A partir do olhar de Bobbio (2004) isso implica dizer que:  

 

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 

históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas 

em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo 
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gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas
6
 (BOBBIO, 2004, 

p. 9). 

 

Assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos representa uma síntese do 

passado e uma inspiração para o futuro (BOBBIO, 2004), pensamento esse, possível de se 

verificar no conjunto da obra de Milton Hatoum, visto que a partir de seu conhecimento quanto 

aos aspectos que moldaram a Amazônia –sociais, culturais, políticos e econômicos, o autor 

permeia suas narrativas com personagens que representam a existência de relações privadas e 

comunidades diferenciadas, que, sob a égide das mesmas normas coletivas, se apresentam de 

formas distintas e por vezes marginalizadas. 

 
1.2 A Historicidade dos Direitos Humanos na Amazônia Brasileira 

 

A Historicidade para (PIOVESAN, 2013) implica dizer que os Direitos Humanos não 

surgiram todos ao mesmo tempo; são frutos de conquistas históricas, construídos gradualmente 

e que vão se expandindo ao longo do tempo e do espaço, perpassado pela luta e resistência 

advindas de movimentos sociais, buscando que se afirme o direito à dignidade da pessoa 

humana. 

Dessa maneira, a historicidade dos Direitos Humanos traz, assim, como dado 

construído, que estes não surgiram em igual tempo ou época, resultado das diversas conquistas 

consagradas. Esse contexto é apontado pela autora que o aborda sobre a ocorrência, ao longo 

da história, sobre os valores impressos no que se refere às violações dos direitos das pessoas. 

Nesse diapasão salienta assim (PIOVESAN, 2013), ao explicar sobre a historicidade de dados 

construídos quando diz  

 

Se esta obra a todo tempo reitera a historicidade dos Direitos Humanos, na 

medida em que não são um dado, mas um construído, há que ressaltar que as 

violações a esses direitos também o são. Isto é, as violações, as exclusões, as 

discriminações e as intolerâncias são um construído histórico, a ser 

urgentemente desconstruído. Há que assumir o risco de romper com a cultura 

da “naturalização” das desigualdades e das exclusões, que, enquanto 

construídos históricos, não compõem de forma inexorável o destino de nossa 

humanidade. Há que enfrentar essas amarras, mutiladoras do protagonismo, 

da cidadania, da dignidade e da potencialidade de seres humanos 

                                                
6
 Que os direitos do homem sejam direitos históricos, surgidos na idade moderna a partir das lutas contra o Estado 

absoluto, é uma das teses centrais do ensaio Lynn Avery —historicamente bem documentado — de G. Peces-

Barba Martínez, “Sobre el puesto de La Historia en el concepto de los derechos fundamentales”, in Anuario de 

derechos humanos, publicado pelo Instituto de Derechos Humanos da Universidade Complutense de Madri, vol. 

IV, 1986-1987, pp. 219-258. Para a história dos direitos do homem do ponto de vista de seu reconhecimento — 

que é, de resto, o único ponto de vista pertinente —, remeto ao ensaio de G. Pugliese, “Appunti per uma storia 

della protezione dei diritti dell’uomo”, in Riv. trim. dir. e proc. civ., XLIII (1989), nº 3, pp. 619-659. 
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(PIOVESAN, 2013 p. 44). 

 

Assim, destaca-se ainda a defesa da historicidade dos Direitos Humanos, como 

mecanismo que não existe apenas como dado, mas sim, como um processo construído pelo ser 

humano, visando possibilitar um mínimo de dignidade humana ao indivíduo, “compondo uma 

categoria axiológica que constitui ou diz respeito a um valor de uma emancipação lógica” 

(PIOVESAN, 2013). 

Ainda que as normativas e evolução da ampliação e potencialização dos Direitos 

Humanos se mostrem em crescentes continua desde 1948, para (PIOVESAN, 2013), “A 

dinâmica da afirmação dos Direitos Humanos, em sua historicidade não linear, traduz a 

transformação emancipatória, a permitir a cada ser humano o desenvolvimento livre e pleno de 

suas potencialidades”.  

Para (MENDES, 2009) traz que apesar de toda insuficiências nas práticas de Direitos 

Humanos, o liberalismo surge como válido no processo de democratização, por conta desta 

dívida com o Estado, e assim “devendo considerar-se, em dívida, como Estado de Direito em 

função também da luta, que sustentou contra o absolutismo, em prol dos direitos e liberdades 

fundamentais do homem e do cidadão” (MENDES, 2009). 

Verifica-se, pois, que essa esperança pulsante se traduz em uma luta constante por 

dignidade e direitos que, no Brasil, a partir da consolidação dos Direitos Humanos, passou a 

valer a partir de 1961, quando o país assumiu as prerrogativas de se pronunciar nos casos 

individuais de proteção e garantias (PIOVESAN, 2013). 

Nesse contexto reflexivo de ideias, temos que a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos surge de maneira legítima trazendo os direitos naturais. A sua aprovação na 

assembleia da ONU mostra-se emergida a partir de uma visão que nasce ampla, sobre direitos 

positivos e naturais universais, diante da retomada histórica dos direitos universais em 

detrimento aos fundamentos da segurança e da garantia, e, por conseguinte, tais direitos 

passam a ser reconhecidos nas Constituições da maioria dos países (PIOVESAN, 2013). 

Piovesan (2013), citando Norberto Bobbio (2004) assim aduz que:  

 

Como leciona Norberto Bobbio, os Direitos Humanos nascem como direitos 

naturais universais, desenvolvem-se como direitos positivos particulares 

(quando cada Constituição incorpora Declarações de Direitos) para finalmente 

encontrar a plena realização como direitos positivos universais, precedentes 

históricos do processo de universalização dos Direitos Humanos 

(PIOVESAN, 2013, p. 187-188). 

 

Apraz dos direitos naturais estes são considerados como direitos históricos que se 
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iniciou na era moderna, em conjunto com a idealização particular de uma sociedade, ficando 

como um indicativo do progresso memorável. O direito positivo aparece num processo no qual 

os direitos do homem devem surgir proclamados e reconhecidos, mas devendo acima de tudo 

ser protegido contra ataques do próprio Estado quando este venha a violar. Sendo que, na parte 

de distinção surgida entre “direitos naturais” e “direitos positivos”, é a origem, conforme 

aponta, (BOBBIO, 2004), nessa ideia e partindo desses fatos temos a explanação desse teórico 

“a palavra “direito”, no sentido de direito subjetivo (uma precisão supérflua em inglês, porque 

right tem somente o sentido de direito subjetivo) faz referência a um sistema normativo, seja 

ele chamado de moral ou natural, jurídico ou positivo”. 

Assim a origem dos Direitos Humanos é natural universal, mas seu desenvolvimento 

quando traz características de direitos positivos com certa particularidade no modo que cada 

Constituição inclui-se a Declaração, deixa esta como plena para realização de direitos positivos 

universais. Naturalmente, o fato de termos a premissa da Declaração Universal como embrião 

de uma locomoção dialética que segundo (BOBBIO, 2004) “começa pela universalidade 

abstrata dos direitos naturais, transfigura-se na particularidade concreta dos direitos positivos, e 

termina na universalidade não mais abstrata, mas também ela concreta, dos direitos positivos 

universais”. 

No entanto, as práticas de tais assertivas de direitos universais positivos iniciaram a 

passos lentos, assim, somente em 1995 é que o governo brasileiro concedeu anuência à 

solicitação internacional, para que fosse autorizada uma missão de observação in loco ao país, 

visando levantar informações sobre práticas de violações de Direitos Humanos (OEA, 1997).  

Esse percurso compreendido entre a emissão da Declaração de ordem internacional, sua 

aceitabilidade em cenário nacional e efetiva aplicabilidade bem explica o que se entende por 

Historicidade dos Direitos Humanos, evidenciando, assim que estes – os direitos – não 

surgiram todos ao mesmo tempo e se mostram como resultado de conquistas históricas, 

construídos gradativamente, como resposta aos movimentos sociais.  

Sobre o cenário Amazônico, de acordo com (RODRIGUES E TEREZO, 2016), à época 

– 1995 – haviam sido formalizadas nove denúncias sobre tais situações na região, violações 

essas que vinham sendo objeto de constantes delações, iniciadas, ainda, desde a década de 

1980. De acordo com as autoras, os casos em questão versavam sobre as: 

 

seguintes temáticas principais e correlatas: conflitos rurais; desrespeito aos 

territórios de povos indígenas e comunidades quilombolas; e crimes 

praticados contra defensores de Direitos Humanos, os quais na maioria dos 

casos defendiam os direitos dos trabalhadores rurais e lutavam pela 

regularização fundiária (RODRIGUES E TEREZO, 2016, p. 28)  
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Ressalta-se que os casos se mostram todos voltados para a violação dos Direitos 

Humanos, direcionados aos grupos sociais marginalizados, com vulnerabilidade, como se 

verifica nos casos supracitados: indígenas, quilombolas, trabalhadores rurais e defensores de 

Direitos Humanos (RODRIGUES E TEREZO, 2016).  

Assim, ainda que as Cortes Internacionais dispusessem nas mais variadas normativas 

quanto à necessidade de não violar os Direitos Humanos e garantir a proteção daqueles mais 

vulneráveis, conforme se depreende do excerto, abaixo, a região amazônica continuou vivendo 

à margem de tais premissas:  

 

Toda pessoa que se encontre em uma situação de vulnerabilidade é titular de 

uma proteção especial, em razão dos deveres especiais cujo cumprimento por 

parte do Estado é necessário para satisfazer as obrigações gerais de respeito e 

garantia dos Direitos Humanos. O Tribunal recorda que não basta que os 

Estados se abstenham de violar os direitos, sendo imperativa também a 

adoção de medidas positivas, determinadas em função das particulares 

necessidades de proteção do sujeito de direito, seja por sua condição pessoal 

ou pela situação específica em que se encontre. (CIDH, 2012, s.p.)
7
 

 

 

No entanto, em que pondere os Direitos Humanos, em seu lapso temporal, visar de 

forma sistemática, trabalhar um modelo bem eficaz de proteção à equidade da pessoa humana 

entre todos os indivíduos, reconhecendo assim que apesar das diferenças existentes entre raças 

e demais afrontes, deve-se proteger a dignidade da pessoa humana em todos os seus liames, 

muito ainda se tem que avançar nesse sentido, principalmente quando olha para a situação da 

região amazônica (PIOVESAN, 2013).   

Nesse ínterim, a autora pondera sobre os Direitos Humanos e aponta que, “mediante a 

integração e o reforço das duas sistemáticas em prol do modelo que mais eficazmente possa 

proteger os direitos da pessoa humana” (PIOVESAN, 2013). Assim, deve prevalecer o valor da 

dignidade humana. 

Trata-se, pois, de, a partir da criação e integração dos Direitos Humanos, cuidar da 

necessidade de se estabelecer um padrão uniforme, ao tempo em que se visualizem as 

diferentes raças, de forma epistêmica, valorando a dignidade humana como um todo, 

alcançando, com isso, garantir a proteção dos direitos, que se imbui de todas as vertentes, para 

resguardar eficazmente os direitos estabelecidos pelas normas vigentes (PIOVESAN, 2013).     

De forma que, mesmo diante das ofensas à dignidade da pessoa humana, orquestradas 

                                                
7
 CIDH. 2012. Processo de reforma 2012: consulta aos atores do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 

Acesso em em: <http://www.oas.org/pt/cidh/fortalecimento/consulta.asp>. Acessado em 11 de Fev. 2021 
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por modelos antiquados, o cidadão, como titular lesado de seus direitos, deve buscar a 

recorrência ao Judiciário, apontando assim para a identificação do conflito. Tal fato que 

envolve, inclusive, uma estrutura no âmbito internacional, visa à pacificação desses litígios 

imposta pelo Estado (PIOVESAN, 2013). 

Nesse sentido, é importante trazer o pensamento de Luigi Ferrajoli (2002, Apud 

PIOVESAN 2013) de que, “a dignidade humana é referência estrutural para o 

constitucionalismo mundial, a emprestar-lhe fundamento de validade, seja qual for o 

ordenamento, não apenas dentro, mas também fora e contra todos os Estados.”
8
 

Visando a primazia diante do globo em que vivemos, e do qual o Estado ao se utilizar 

de malevolência em direitos e garantias constitucionais, tem-se como prerrogativa, os preceitos 

internacionais dos Direitos Humanos, como mola propulsora para as reações contra essas 

agruras e, possibilitar a implantação de litígios de forma forçosa, para garantir o direito à 

dignidade humana dos menos favorecidos, temática que muito vem sendo debatida 

internacionalmente e reiteradamente nas últimas décadas (PIOVESAN, 2013). 

As discussões que se apontam ultrapassam os espaços judiciais e adentram nas casas, 

comunidades, escolas, inserindo-se inclusive, nas narrativas literárias que buscam representar 

as agruras vividas por determinados grupos marginalizados, comunidades isoladas, cidades 

esquecidas entre outros, como pode ser observado nas obras de Hatoum, que ao dialogar entre 

as comunidades que compõem sua estrutura narrativa aborda as questões dos direitos aplicadas 

aos seus personagens. Tal fato pode ser comprovado ainda no prefácio de Dois Irmãos (2000) 

quando Hatoum na cidade do Rio de Janeiro comenta sobre Manaus com a penúria e a fome, 

assim comenta:  

 

Halim acenou com as duas mãos, mas o filho demorou a reconhecer aquele 

homem vestido de branco, um pouco mais baixo do que ele. Por pouco não 

esquecera o rosto do pai, os olhos do pai e o pai por inteiro. Apreensivo, ele 

se aproximou do moço, os dois se entreolharam e ele, o filho, perguntou: 

“Baba?”. E depois os quatro beijos no rosto, o abraço demorado, as saudações 

em árabe. Saíram da praça Mauá abraçados e foram até a Cinelândia. O filho 

falou da viagem e o pai lamentou a penúria em Manaus, a penúria e a fome 

durante os anos da guerra (HATOUM, 2000, p. 10). 

 
 

A narrativa de penúria em Manaus, juntamente com a fome durante os anos da guerra, 

no qual lamentou o pai de Halim, nos traz um suporte de compreensão atrelado à desigualdade 

                                                
8
 Luigi Ferrajoli, Diritti fondamentali un dibattito teórico, a cura di Ermanno Vitale, Roma, Bari, Laterza, 2002, p. 

338. Para Luigi Ferrajoli, os Direitos Humanos simbolizam a lei do mais fraco contra a lei do mais forte, na 

expressão de um contrapoder em face dos absolutismos, que advenham do Estado, do setor privado ou mesmo da 

esfera doméstica. 



 
 

- 29 - 
 

  

existente naquele local, é assim nesse meio que Hatoum recria através da ficção a real situação 

daqueles locais e dos povos da época, mas que isso atrelado a um contexto sócio-histórico 

instrumental.      

Atualmente, em meios a debates eloquentes, busca-se uniformizar nos países uma 

humanização de forma internacionalizada a ser interpretada com mais facilidade, em que recaia 

a internacionalização do direito a ser perquirido pelas pessoas, garantindo-lhes o direito à sua 

dignidade. Esse aspecto repercute nos meios acadêmicos e literários, quando autores utilizam 

de suas obras com prerrogativa para denunciar, apontar, informar, ou ao menos registrar as 

condições sub-humanas que muitos vivem, a exemplo das obras de Hatoum escolhidas para 

comporem esta pesquisa. 

Sobre o aspecto da internacionalização dos Direitos Humanos, Piovesan (2013) assinala 

que:  

No plano internacional, vislumbra-se a humanização do Direito Internacional 

e a internacionalização dos Direitos Humanos 
9
. Para Ruti Teitel, “The law of 

humanity reshapes the discourse in international relations”
10

. Deste modo, a 

interpretação jurídica vê-se pautada pela força expansiva do princípio da 

dignidade humana e dos Direitos Humanos, conferindo prevalência ao human 

rights approach (human centered approach) (PIOVESAN, 2013, p. 20).  

 

Trata-se, pois, da tentativa de internacionalizar os direitos e uniformizá-los de forma 

que todas as pessoas, independentemente do país em que resida, tenham seus direitos 

respeitados, e, por conseguinte, sua dignidade humana valorada.  

Nesse sentido, a convenção Internacional trouxe uma nova esperança, pois, foi o marco 

na proteção de direitos, aduzindo nesse contexto, por exemplo, o direito ao acesso ao trabalho 

das pessoas com deficiência, dando amparo específico e instrumentos próprios, retirando-as da 

margem em que se encontravam. Sobre essa temática, Piovesan (2013) aponta que: 

  

No marco do sistema especial de proteção, ao lado dos demais instrumentos 

específicos, é dada ênfase à Convenção Internacional sobre a Proteção dos 

Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros de suas 

                                                
9
 Para Thomas Buergenthal, “este código, como já observei em outros escritos, tem humanizado o direito 

internacional contemporâneo e internacionalizado os Direitos Humanos, ao reconhecer que os seres humanos têm 

direitos protegidos pelo Direito Internacional e que a denegação desses direitos engaja a esponsabilidade 

internacional dos Estados independentemente da nacionalidade das vítimas de tais violações” (Thomas 

Buergenthal, Prólogo. In: Antonio Augusto Cançado Trindade, A proteção internacional dos Direitos Humanos: 

fundamentos jurídicos e instrumentos básicos, São Paulo, Saraiva, 1991, p. XXXI). 
10

 Ruti Teitel, Humanity’s Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 225. Acrescenta a autora: “We observe 

greater interdependence and interconnection of diverse actors across state boundaries (…). There is 

interconnection without integration” (…). What we see is the emergence of transnational rights, implying the 

equal recognition of peoples across borders. Such solidarity exists across state lines and in normative terms, 

constituting an emergent global human society”. 
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Famílias, bem como a recente Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo, adotados em 13 de dezembro de 

2006. Ambos os instrumentos endossam a igualdade e a não discriminação 

como um princípio fundamental que ilumina e ampara todo sistema 

internacional de direitos humanos. Sua proteção é requisito, condição e 

pressuposto para o pleno e livre exercício de direitos. O direito à igualdade 

material, o direito à diferença e o direito ao reconhecimento de identidades 

integram a essência dos direitos humanos, em sua dupla vocação em prol da 

defesa da dignidade humana e da prevenção do sofrimento humano 

(PIOVESAN, 2013, p. 38). 

 

A autora compreende a conveção como marco de internacionalização de direitos, que 

visa de forma pacífica resolver conflitos para o livre exercício de direitos, com igualdade 

material, buscando mitigar o que ainda ocorre em muitos países, com a persistência das 

desigualdades sociais. Assim, busca-se, por meio dessas prerrogativas internacionais, a 

preservação dos direitos e reconhecimento a sua identidade pautada em ações que possam 

prevenir o sofrimento humano.     

Os Direitos Humanos tendem a balizar em seu viés, de forma global, a proteção do ser 

humano, numa tentativa de proteger a dignidade humana. E, com isso, tais avanços são 

invocados de forma cotidiana em meio à globalização e na busca para o alívio das dificuldades 

humanas: 

A todo tempo, a obra ressalta a dupla vocação dos parâmetros protetivos 

internacionais: estimular avanços e evitar retrocessos no regime interno de 

proteção de direitos. A justiça global tem sido capaz de propiciar avanços 

locais, invocando a proteção da dignidade humana e aliviando a carga de dor 

e sofrimento humano (PIOVESAN, 2013, p. 41-42). 
 

Em meio aos parâmetros, conforme pondera a nossa autora (PIOVESAN, 2013), que 

traça uma evolução sobre a norma protetiva internacional, que na contemporaneidade se 

vislumbra por meio do pleito protecionista dos Direitos Humanos atuarem a favor os percalços 

das adversidades que muitos são submetidos, mas que as justiças globalizadas locais, 

trouxeram grandes avanços significativos, buscando assim o acalento dos sofrimentos impostos 

a determinadas seres humanos marginalizados. Esses avanços surgem como de excelência para 

a dignidade humana. 

Nesse sentido, as obras de Hatoum merecem destaque devido à abordagem que o autor 

dá aos seus personagens. Exemplo disso é o personagem advogado da obra Órfãos do 

Eldorado, inserido com o intuito de levantar as questões de ordem moral sobre determinadas 

injustiças cometidas ao longo do romance. 

O autor de uma obra literária traz, nesse sentido, a voz da denúncia, do questionamento 

ou do despertar para a situação, de forma a alertar sobre determinadas temáticas que mesmo já 
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amparadas por lei, seguem em “desamparo” efetivo. 

Conjuntamente, ao estudar a história observa-se um contexto, supra ressaltado, 

referente aos Direitos Humanos que, mitigam de forma a aplacar as exclusões a que muitos 

estão submetidos cotidianamente (PIOVESAN, 2013).  

Isso se diz por que se vive uma instabilidade em que as intolerâncias são vistas a 

miúdes descontraindo vidas por meio das desigualdades mutiladoras que ocasionam a 

desigualdade, desta feita, os Direitos Humanos busca abrangência através da dignidade da 

pessoa humana recuperar e reconstruir a dignidade humana afetada por muitas ocorrências, 

conforme se destaca: 

 

Se esta obra a todo tempo reitera a historicidade dos Direitos Humanos, na 

medida em que não é um dado, mas um construído há que ressaltar que as 

violações a esses direitos também o são. Isto é, as violações, as exclusões, as 

discriminações e as intolerâncias são um construído histórico, a ser 

urgentemente desconstruído. Há que assumir o risco de romper com a cultura 

da “naturalização” das desigualdades e das exclusões, que, enquanto 

construídos históricos, não compõem de forma inexorável o destino de nossa 

humanidade. Há que enfrentar essas amarras, mutiladoras do protagonismo, 

da cidadania, da dignidade e da potencialidade de seres humanos 

(PIOVESAN, 2013, p. 44). 

 

O mundo vive uma constante onda de discriminações, intolerâncias e desigualdades 

protagonizadas por um sistema mutilador de seres humanos que agoniza por respeito a sua 

dignidade humana. Assim, a vida, em uma analogia, é como um livro, com várias páginas e 

nelas escritas. As dificuldades que muitos passam, são descritas pelo autor como um poema, 

sempre elevando o ser em sua espiritualidade e matéria, visto que não há poema tão lindo 

como a vida, pois a liberdade e amor são e devem ser refletidos no âmago dos Direitos 

Humanos que recobrem o ser humano, em sua dignidade. 

É exatamente nesse contexto que a escolha por se debruçar nas obras de Hatoum se 

justifica, visto retratam à vida quase como um poema épico, trágico, melancólico, dentro de um 

determinado contexto histórico e social, como um poema vivo. Assim, note-se que: 

 

Dizia a poetisa Sophia Andresen que “a poesia é uma das raras atividades 

humanas, que, em tempos atuais, busca salvar certa espiritualidade. A poesia 

não é uma religião, mas não há poeta, seja ou não crente, que não escreva para 

a salvação de sua alma, como quer que ela se chame — amor, liberdade, 

dignidade ou beleza” (PIOVESAN, 2013, p. 44-45). 

 

Assim, a partir do entendimento de que vida tem sua escrita desenhada no livro da vida, 

em forma de poemas ou narrativas aos quais delineiam a forma da beleza humana, a sua 

liberdade, os Direitos Humanos ali inseridos visam alcançar a plenitude da dignidade humana, 
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por vezes ceifada. Na esperança de um novo amanhecer, em que reluz a beleza do ser em sua 

plenitude, respaldado pelos Direitos Humanos, que busca assegurar a dignidade humana como 

o maior preceito basilar, o autor literário, ao mesmo tempo, apresenta as feiuras do mundo, os 

anseios, contrários à exclusão social: 

 
Penso o mesmo dos Direitos Humanos, na medida em que sua defesa nos 

inspira ao exercício cotidiano de “salvação de nossas próprias almas”, 

traduzindo o sentimento da esperança emancipatória, com o triunfo da 

dignidade e da paz (PIOVESAN, 2013, p. 45). 

 

Assim, surgem os Direitos Humanos para combater medidas inadequadas, inspirando a 

salvação das nossas próprias almas humanas, com a magnitude triunfal da dignidade da pessoa 

e da sua paz.  

 

1.3 Direitos Humanos em Narrativas de Milton Hatoum 

 
Em que pese à existência de inúmeras pesquisas científicas problematizando as obras 

literárias de Hatoum, muito há que se analisar na correlação entre Literatura e Direito nas obras 

do autor, dentre as quais se escolheu: Dois Irmãos (2000). 

A escolha pela obra de Hatoum pauta-se no entendimento de as produções literárias 

estão ligadas aos acontecimentos reais, o que, de acordo com (CHARTIER, 1990), refere-se a 

uma forma de, pelo literário, representar nas narrativas construídas em regras próprias, um 

texto pautado em acontecimentos reais recriando sua versão na própria “historicidade de sua 

produção e na intencionalidade da sua escrita”. 

Piovesan (2016) retrata perfeitamente em seus escritos denúnias reais que dialogando 

com a obra de Hatoum, percebe-se que a ligação da ficção com a realidade são bastante forte, 

mas que é de grande vália para um leitor crítico. A literatura é um veículo de conhecimento 

muito importante para o passado e o presente, assim evidenciam acontecimetos de violências 

relacionada aos grupos vulneráveis no caso dos indígenas e outros, conforme sinalizado 

abaixo:  

 

Ao lado dos casos de violência da polícia militar, constata-se que os restantes 

revelam violência cometida em face de grupos socialmente vulneráveis como 

os povos indígenas, a população afrodescendente, as mulheres crianças e os 

adolescentes. Em 90% dos casos examinados as vítimas podem ser 

consideradas pessoas socialmente pobres, sem qualquer liderança destacada, o 

que inclui tanto aqueles que viviam em favelas, nas ruas, nas estradas, nas 

prisões, ou mesmo em regime de trabalho escravo no campo, com exceção 

aos casos de violência contra defensores de Direitos Humanos e contra 
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lideranças rurais. As denúncias se concentram fundamen-te em casos de 

violações a direitos civis e/ou políticos, sendo ainda incipiente a apresentação 

de denúncias atinentes à violação a direitos sociais, economicos ou culturais 

(PIOVESAN, 2016, p. 109). 

 

 

Nesse sentido, percebe-se a inserção de fatos históricos — políticos e sociais — no 

campo literário, o que não só se mostra como registro da memória de uma época e situação 

como se mostra o contributo relevante para a formação cultural, política e social do indivíduo 

e, por conseguinte, da sociedade.  

Assim, as leituras realizadas buscaram encontrar passagens nas obras supracitadas em 

que se mostrasse possível destacar as associações apontadas por Hatoum entre literatura e 

direito e que se mostram como ferramenta ao sujeito para perceber que as transformações 

sociais vivenciadas por Hatoum, como um sujeito de direito e integrante da sociedade, se 

apresenta refletida na forma como ele apresenta o ser humano, um indivíduo construído em 

meio a uma sociedade caótica e que carrega em seu íntimo traumas, violência e abandonos 

sejam eles de caráter familiar ou social. 

O que chama a atenção para as obras de Hatoum e acaba se mostrando como uma 

marca que o define no contexto da literatura brasileira e nos leva a pesquisar suas narrativas 

sob o viés quanto à dignidade humana, parte da abordagem do autor quanto à impossibilidade 

de resolver a crise experiencial sem que essa seja feita a partir da narração. Trata-se daquilo já 

ensinado por (BENJAMIN, 2008) de que a única alternativa ao horror é encenar por meio da 

palavra, condensando no livro produzido, o que adentrou a memória de quem o escreveu e 

precisava de alguma forma exumar suas memórias. 

Da análise das obras de Hatoum é possível verificar a prevalência sobre a deterioração 

do espaço e do tempo que acompanha o trânsito humano por aqueles locais que os seus 

personagens percorrem e que correspondem ao estado brasileiro da Amazônia em toda a sua 

espessura. As cargas de sentimento atribuídas em suas narrativas transformam sua literatura em 

um em cenário que se permite ser lido inclusive pelo viés político.  

Mais do que um pessimismo militante que oblitera qualquer transformação social que 

possa ser imaginada e do que um arcabouço de memórias nostálgicas guardadas e protegidas 

sobre um tempo passado, como melhor do que o agora e ao qual devemos retornar, a narrativa 

de Hatoum tem a ver com a denúncia que inspirou a sua ação política, a partir de um texto que 

retrata a cena amazônica com a maior fidelidade histórica e que se vê obrigada a sucumbir a 

cada momento. 
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A articulação entre mito e realidade realizada por Hatoum em sua obra Dois Irmãos, 

pode ser compreendida a partir do processo de construção da concepção de nação e identidade 

nacional do Brasil, mas que na parte em que “Manaus às escuras, seus moradores 

acotovelando-se diante dos açougues e empórios, disputando um naco de carne, um pacote de 

arroz, feijão, sal ou café. Havia racionamento de energia, e um ovo valia ouro. Zana e 

Domingas acordam de madrugada, a empregada esperava o carvoeiro”. (HATOUM, 2000, p. 

16). Nesse diapasão ficcional, o recorte citado trouxe uma cidade vivida em meio ao caos, e ao 

racionamento de energia elétrica. A personagem Domingas que é explorada por seus patrões 

fica submetida a um carvoeiro, traz a reflexão, quantas comunidades no Brasil e no mundo não 

vivem assim? Usando da ficção e fazendo link com o real, para casos assim existe a proteção 

da conferência internacional do trabalho, no qual, a Convenção n° 169 da OIT sobre povos 

indígenas e tribais, em seu Art. 4º paragrafo diz que “1. Medidas especiais necessárias deverão 

ser adotadas para salvaguardar as pessoas, instituições, bens, trabalho, culturas e meio 

ambiente desses povos” 
11

. A literatura com esses fatos críticos, permiti uma compreenção da 

importância da OIT dos Direitos Humanos regulados, efetivamente e aplicados. 

Defender e disseminar a literatura como um dos instrumentos emancipatórios, se 

mostra essencial para que o ser humano tenha sua individualidade e dignidade garantida além 

de respeitada. Isso porque, a partir da leitura o indivíduo amplia seu entendimento não só sobre 

o mundo, mas sobre o seu papel social e a necessidade de buscar diálogo e respeito com o 

outro, de forma que para além do conhecer os Direitos Humanos inerentes a todos, estes sejam 

praticados e façam sentido para a sua vida. 

Nesse sentido, para além das correlações entre Direito e Literatura, busca-se (re)pensar 

sobre a perspectiva de Bobbio (2004) “Direitos do homem são aqueles que pertencem, ou 

deveriam pertencer, a todos os homens, ou dos quais nenhum homem pode ser despojado.”.  

Assim, o predomínio das ideologias opressoras e das lutas de resistência que tem sido inserida 

por autores como Hatoum em suas obras literárias, ajudam a repensar os direitos dos homens 

sociais. 

Tal entendimento encontra guarida em Antonio Candido (2011), que compreende que 

da mesma forma em que o Direito Humano é indispensável para a manutenção de uma 

sociedade, o direito aplicado à literatura também se mostra como um recurso de acesso ao 

conhecimento para além da arte, pois, em suas palavras “quem acredita nos Direitos Humanos 

                                                
11

 Câmara Dos Deputados. Convenção n° 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2002/decretolegislativo-143-20-junho-2002-458771-convencaon169 

-pl.pdf>. Acessado em 20 de abril de 2021 
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procura transformar a possibilidade teórica em realidade, empenhando-se em fazer coincidir 

uma com a outra” (CANDIDO, 2011, p. 172), fazendo com que as narrativas se mostrem 

campo fértil para abordar tais temáticas. 

É inerente ao ser humano, em sua intimidade, buscar no cotidiano a nascença 

emancipatória dos seus direitos, salvaguardando sua dignidade humana. Nesse sentido, a 

abordagem universal que se dá aos Direitos Humanos encontra-se pautada nas concepções 

apresentadas por (PIOVESAN, 2013). 

 

Que o Direito Internacional dos Direitos Humanos, ao consagrar parâmetros 

protetivos mínimos de defesa da dignidade, seja capaz de impedir retrocessos 

e arbitrariedades, propiciando avanços no regime de proteção dos Direitos 

Humanos no âmbito internacional e interno. Hoje, mais do que nunca, é 

tempo de inventar uma nova ordem, mais democrática e igualitária, que tenha 

a sua centralidade no valor da absoluta prevalência da dignidade humana 

(PIOVESAN, 2013, p. 47). 

 

Assim, em tempos de globalização e disseminação de obras literárias, por exemplo, os 

Direitos Humanos vem paulatinamente reconstruindo o sonho de liberdade acenando a 

valoração dinâmica da dignidade humana, renovando sentimentos e delineando a cidadania 

universal. 

 

Neste incessante processo de reconstrução dos Direitos Humanos, vislumbra-

se a dinâmica interação das esferas local, regional e global, acenando ao valor 

da dignidade humana, como princípio fundante de uma ordem renovada. 

Vive-se, mais do que nunca, a crescente internacionalização dos Direitos 

Humanos, a partir dos delineamentos de uma cidadania universal, da qual 

emanam direitos e garantias internacionalmente assegurados (PIOVESAN, 

2013, p. 50-51). 

 

No entanto, ainda que os Direitos Humanos venham sendo abordados nas obras como 

no caso das de Hatoum, e as normativas assegurem tais premissas, necessário se faz uma 

reconstrução universal da dignidade humana como uma nova ordem renovatória conforme 

apontado por (PIOVESAN, 2013):  

 

No dizer de Saramago, “as pessoas nascem todos os dias; só delas é que 

depende continuarem a viver o dia de ontem ou começarem de raiz e berço o 

dia novo — o hoje”. Por isso, é mais do que tempo de inventar uma nova 

ordem, que consagra os Direitos Humanos como a plataforma emancipatória 

contemporânea, inspirada no valor da absoluta prevalência da dignidade 

humana (PIOVESAN, 2013, p. 51). 
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Somente dessa forma, com tais direitos consagrados contemporaneamente é que se 

vislumbra um novo amanhecer, em que seja possível a efetiva emancipação da dignidade 

humana como ponto referencial de uma plataforma de absoluta importância, algo que Hatoum 

em suas obras tenta abordar, não como a poesia da beleza da vida, mas a partir da ausência de 

acesso a essa dignidade garantida, mas não alcançada por determinados grupos sociais.  

  

1.4 Comunidades de Relações Privadas em Milton Hatoum 

 

Uma das características marcantes verificada na obra Dois Irmãos de Hatoum, para 

além da abordagem sobre a cultura regional amazonense, refere-se ao fato de tratar das 

comunidades de relações privadas, a partir de relações familiares, culturas diferenciadas como 

as indígenas, manauenses, europeus, libanês etc.  

Suas obras trazem aspectos narrativos sobre a imigração oriental, a partir das vozes do 

passado, bem como as relações mosaicas familiares e como isso interfere na construção da 

identidade de seus personagens e a incansável luta por ter o direito de ser feliz (SILVA, 2018). 

A família que põe em primeiro plano em suas obras é vista através dos olhos de um 

servo, filho de um ameríndio comprado da igreja quando ainda era pequeno, com um dos dois 

irmãos gêmeos homônimos
12

, Omar e Yaqub-mistério apenas desvendado ao final da diegese. 

Ou ainda, a partir das observações de Nael a respeito das revoluções comerciais acontecendo 

em Manaus parece ser bastante ecócrita
13

, uma vez que eles não apontam o quão distinto 

natureza e cidade são, mas como sua interação ocorre, destacando não apenas o que foi 

construído, mas também o que foi destruído – desenvolvimento da Amazônia – socialmente, 

quando ele descreve como as relações humanas são afetadas pelo início dos negócios como 

apenas uma fonte de lucro, onde amizade e compaixão não se aplicam, ou, ainda, quando ele 

descreve a população marginalizada de Manaus como aqueles que são esquecidos durante o 

processo de industrialização. 

Assim, em suas narrativas, Hatoum questiona essencialmente, por meio dos 

personagens, as identidades, sua personalidade, sua história e consequentemente a história do 

                                                
12

 BLOG da Universidade de Ibirapuera. “homônimo” vem do grego e possui dois morfemas, sendo “HOMOS”, 

que significa igual, e o “ONYMA” que significa nome. Acesso em: https://www.ibirapuera.br/palavras-

paronimas-e-homonimas-voce-sabe-o-que-sao/>. Acessado em 20 de Setembro de 2021 
13

E-Dicionário de Termos Literários. Acesso em: https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/ecocritica/>. A Ecocrítica 

refere-se, num sentido lato, a qualquer produção cultural do homem (filmes, livros, quadros) e à sua relação com 

ele, com o mundo exterior, e tomando uma posição de responsabilidade sobre tudo aquilo que lhe é deixado e tudo 

aquilo que ele produz. Assim participa da teia cultural que nos forma e enforma, não esquecendo a própria alusão 

que o simples termo “texto” faz em relação à natureza – a teia>. Acessado em 20 de Setembro de 2021 
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próprio Brasil, daqueles que mais sofreram com a colonização e neocolonização - e com os 

efeitos de curto e de longo prazo de suas desvantagens - mas que foram facilmente esquecidos.  

Um dos trunfos do autor é sua capacidade de provocar ansiedade no leitor, que se sente 

compelido a encontrar soluções para os conflitos literários. Mas o mosaico dos retratos dos 

personagens diversos, como é o caso “a cidade de Manaus como uma personagem viva na 

memória do narrador”, trazida (HATOUM, 2000), essas faltas de uma unidade concreta de 

identidade para cada um deles, a dificuldade de determinar o que seria a sua melhor atitude de 

seguimento, vão, gradualmente, intrigando o leitor, uma vez que seu ficcional traz falhas e 

qualidades, a ideia de perfeição e imperfeição e as perspectivas binárias enredar e 

desembaraçar continuamente.  

O pano de fundo do romance traz, entre outras coisas, a colonização da região 

amazônica, ocidentalização dos nativos, exploração da terra, cultura de supressão e das 

relações híbridas entre os imigrantes que são reprimidos por interesses industriais que 

gradualmente se sobrepõem ao seu estilo de vida antes simples. Quando o escritor levanta 

esses tópicos, ele não está destacando uma cultura em detrimento de outra, ele está apenas 

ilustrando histórias que poucos brasileiros são - ou gostaria de ser - cientes de, permitindo-nos 

repensar eventos passados que se acredita terem sido resolvidos de forma justa.  

A dicotomia entre industrialismo e selvageria é, em última análise, fundamental. Nael, 

seu personagem na obra Dois Irmãos observa dois de seus mestres como representantes de 

ambos os reinos e durante todo o mês, na primeira parte do romance, espera descobrir o que ele 

é de Yaqub.   

Um ocidentalizado, que critica seu pai por seu comportamento amigável com seus 

amigos na loja da família, uma vez que suas maneiras e postura são atraentes e convidativas, 

enquanto Omar possui certa aspereza e hábitos estranhos quando comparados com os padrões 

sociais que fazem com que ele se apresente desagradável. Pode-se dizer que a preferência de 

Nael pelo irmão “civilizado” e sua descoberta futura de que Omar, o selvagem, era na verdade 

menos prejudicial, já são indícios de que o objetivo do romance não é endossar discursos 

desenvolvimentistas e hegemônicos ocidentais, mas pelo contrário, Hatoum parece estar 

expondo todos os aspectos sujos ocultos de uma tradição que obliterou culturas sem nunca 

questionar as suas.   

Porém, mais importante do que aceitar ser brasileiro, africano, libanês, etc., está 

aceitando as culturas que se desenvolvem nas pequenas bordas imperceptíveis dessas margens 

nacionais e que é uma parte muito mais palpável de uma constituição de sujeito híbrido. O 

ideal patriótico que sustenta fantasias esperançosas sobre progresso e desenvolvimento em um 
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futuro nacional acolhedor é extremamente político, e não se realiza na vida prática dos 

compatriotas, sendo apenas um instrumento para uma extinção mascarada com o disfarce de 

uma progressão “multiculturalista”, algo que Hatoum sinaliza e condena sutilmente e com 

sucesso.  

Em seus estudos, Silva (2010) faz uma síntese da obra que retrata a proximidade que os 

escritos de Hatoum possuem entre si: 

 
Dois Irmãos tem por narrador o personagem Nael, filho de Domingas, uma 

empregada de origem indígena. Recolhido em seu canto, Nael, enquanto 

focalizador observa personagens que se entregam ao desejo incestuoso e à 

vingança. A exemplo da narradora de Relato de um certo Oriente, Nael traz 

em seu âmago incontáveis amarguras e frustrações. Outros pontos de 

convergência entre os dois são o conflito identitário, a posição social e 

familiar e a reconstrução de uma história para a família pela mediação de 

ruínas e fragmentos da memória. Ademais, ambos se encontram, 

paradoxalmente, dentro e fora de um círculo familiar, na medida em que veem 

as personagens por um ângulo diferente – no fundo, são narradores à margem 

de suas famílias (SILVA, 2010, p. 113). 

 

Verifica-se, pois, que Hatoum se utiliza das narrativas de suas obras para reconstruir o 

mundo real, utilizando de recurso da memória, registros históricos, fazendo com que seus 

personagens e representações se edificam se apresentem como marcas de uma cultura e de uma 

vivência conflituosa, na região amazônica, sejam por meio dos nativos locais ou a partir das 

relações resultantes do contato com outras culturas. 

Assim, a Amazônia retratada nas narrativas de Hatoum vai perpassando desde o 

período áureo da exploração das riquezas naturais do Amazonas e do franco e acelerado 

desenvolvimento industrial até o abandono e decadência décadas depois. Em seus dois 

primeiros romances Relato de um certo Oriente (1989) e Dois Irmãos (2000), verifica-se 

estarem situados entre as décadas de 1960 e 1980, final do século XX, esse período histórico 

centra-se no final do século XIX e início do século XX.  

 

Eu parto da família. O núcleo familiar é importante porque faz parte de uma 

história local, a literatura fala do particular. A literatura sobre generalidade 

não aprofunda muita coisa. Então, minha vivência na família árabo-

amazônica foi importantíssima. Não só da minha família, mas a dos vizinhos, 

dos caboclos, dos empregados, dos pescadores. Eu saía muito para pescar em 

Manaus com meu avô, que era um grande contador de histórias. Então, meu 

primeiro livro foi o “ouvido” (HATOUM. In GONÇALVES FILHO, 2000, 

p.13 apud GEBALY, 2012, p. 41). 

 

Todavia, todas as obras possuem o núcleo dramático grupos familiares, de diferentes 
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origens, dos ricos aos marginalizados, nativos e estrangeiros, que possuem em comum o 

conflito, as paixões desmedidas e a ruína econômica, reflexo da lógica do capital e das 

mudanças socioeconômicos vivenciadas no país e mais especificamente na Amazônia. 

 
1.5 Diferenças de Visão de Mundo em Cada Comunidade 

 

A partir da análise da obra de Dois Irmãos de Hatoum para fins desta pesquisa é 

possível distinguir as concepções que são formadas sobre a visão de mundo de cada grupo 

representado pelo autor. 

Em Dois Irmãos seu romance desenrola uma narrativa a partir de um cenário em que a 

personagem principal se movimenta entre a miserabilidade e de exclusão social no Amazonas 

que cujas marcas e mudanças são expostas na cidade, sendo feitas a partir da descrição dos 

lugares, da miséria e das pessoas que circulam a margem do progresso. 

Tratava-se de um espaço miserável que os personagens viviam por conta de suas 

condições sociais, mas quando ao retornar à cidade se mostrou possível conhecer e enxergar 

verdadeiramente do que se tratava. Um espaço onde a dignidade não alcança as pessoas, 

embora ela sobreviva à sua falta. 

Assim, Hatoum retrata nessa passagem a sua concepção de um bairro socialmente 

marginalizado e abandonado pelo poder público na cidade de Manaus, o mau cheiro das 

vísceras dos bois nas ruas nos mostra uma população ao ermo. Portanto, esse fato está focado 

na desagregação familiar dos imigrantes libaneses que morava nesse local e estava instalado, 

para Hatoum essa transição do glamour a verdadeira realidade, é de que o local era impregnado 

de odor de lodo, além “da sujeira que faziam parte da vida de miséria da maioria da população 

local”, isso trouxe a representatividade dos espaços de uma cidade moderna, povoada por 

pessoas que estão à margem dos demais, conforme se ver:  

 

No meio da travessia já se sentia o cheiro de miúdos e vísceras de boi. Cheiro 

de entranhas. [...] Comprava miúdos para Zana, e o cheiro forte, os milhares 

de moscas, tudo aquilo me enfatizava [...] Dali podíamos ver os barrancos dos 

Educandos, o imenso igarapé que separa o bairro anfíbio do centro de 

Manaus. [...] O labirinto de casas erguidas sobre troncos fervilhava: um 

enxame de canoas navegava ao redor das casas flutuantes, os moradores 

chegavam do trabalho, caminhavam em fila sobre as tábuas estreitas, que 

formam uma teia de circulação. Os mais ousados carregavam um botijão, uma 

criança, sacos de farinha; se não fossem equilibristas, cairiam no Negro 

(HATOUM, 2000, p. 81 - 120). 

 

Nessa enunciação hatoumiana, os seringueiros-sertanejos acabaram que deixaram de 
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possuir coisas que de fato lhe pertencia, seja, por modos ilícitos ou até mesmo fraudulentos, 

esse acontecido foi no período do Ciclo da Borracha, já no fim desse ciclo, os trabalhadores 

foram morar em Manaus, e em condições sub-humanas, assim, segundo Hatoum começaram 

construir suas casas de “palafitas – recendendo a lodo – em bairros periféricos, dentro de uma 

cidade que ainda respirava os ares da belle époque, – o locus da atividade civilizatória” 

(DAOU, 2000: 11). 

Nessa época além das condições sub-humanas vivida na cidade de Manaus à 

representação literária de Hatoum, ainda trouxe a tona outro fato que chama muito atenção, o 

aniquilamento dos indígenas, como aconteceu com a tribo indígena Manaós
14

, além disso, eles 

viveram uma realidade bem próxima da escravidão em que os seringueiros haviam vivido, e 

isso se perpetuando junto com os ciclos de misérias – vidas arruinadas (HATOUM, 2000). 

Para Hatoum a análise trazida por Márcio Souza relacionado a toda essa celeuma do 

processo de urbanização foi conturbada na capital do Amazonas, mas acaba corroborando com 

todo o fato narrado aqui. Nesse sentido, busca-se com sua narrativa mostrar que: 

 

Houve um tempo em que Manaus tinha calçadas, largos passeios em mármore 

de Liós, aqui e ali os canteiros de fícus-benjamim distribuindo sombra aos 

transeuntes. Não há mais calçadas. Caminhase quase sempre numa terra de 

ninguém, entre o esgoto a céu aberto e a pista de trânsito. Uma cidade onde o 

tecido urbano foi destruído e na há uma rua, uma artéria intata. Atravessa-se a 

cidade e tem-se a impressão de que quase todas as edificações estão 

inacabadas. Tijolo à mostra é o paraíso da arquitetura espontânea. Uma cidade 

que foi demolida pela ganância imobiliária e ficou sem capital para a 

reconstrução (SOUZA apud AGUIAR, 2000: 31). 
 

A cidade de Manaus trazida por Márcio Souza, segundo Hatoum era intitulada como – 

terra de ninguém este viveu um passado no qual o progresso era vislumbrado como o que 

retina o capital, e isso é facilmente visto na arquitetura que trouxe o foco na modernização, 

com construções belíssimas, com é caso do Teatro Amazonas, o Porto Flutuante de Manaus, a 

Igreja Nossa Senhora dos Remédios dentre outros. 

No romance de Dois Irmãos, publicado em 2000, a história social da Amazônia é 

recriada abrangendo todo o século 20, desde a primeira imigração oriental para a região no 

final do século XIX até a transformação "moderna" da cidade de Manaus nos anos 1980. O 

livro, uma verdadeira coletânea sobre os principais episódios da história brasileira, tais como: o 

                                                
14

 Manaus recebeu este nome por causa da presença dos índios Manáos “que habitaram essa região, antes de 

serem extintos pelo colonizador europeu, e cujo significado quer dizer mãe dos deuses” (PONTES FILHO, 2000, 

p.114). Esta irônica homenagem feita pelos colonizadores tenta apagar todos os rastros de violência e abandono 

promovidos naquela região com o extermínio de milhares de povos indígenas. 
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Estado-Novo, o desenvolvimentismo ufanista de Juscelino Kubitschek, a ditadura militar e o 

lento e progressivo retorno da democracia que trouxe consigo um sistema neoliberal que atuou 

sobre a transformação da cidade de Manaus. 

A partir da perspectiva de Hatoum, dois fatos merecem ser citados como referências 

incontornáveis: o primeiro refere-se à figura do seringueiro, o extrator de borracha produto que 

foi comercializada internacionalmente até a Segunda Guerra Mundial e o segundo, a criação da 

zona franca. Tais marcos são importantes, pois, quando do processo de extração restaram os 

trabalhadores dos seringais, empobrecidos, que formaram as primeiras faixas de pobreza na 

cidade quando o extrativismo acabou. 

Quanto ao segundo marco, a zona franca, vê-se a transformação urbana da cidade que 

abandona as "sobras coloniais" por lojas de negócios com vitrais marcantes. Trata-se da 

construção da zona franca de Manaus que permite a entrada de uma nova imigração oriental – 

coreanos – que vendem eletrodomésticos e que se preocupam em estabelecer negócios 

lucrativos. 

A situação Miserável e de exclusão social se mostra bem acentuado no Amazonas, mas 

tornando-se bastante áspero para Hatoum, tanto é verdade que o assunto se mostra evidente na 

obra de Dois Irmãos conforme se verifica no trecho que segue:  

 

Por ali circulavam carroças, um e outro carro, cascalheiros tocando triângulos 

de ferro; na calçada, cadeiras em meio círculo esperavam os moradores para a 

conversa do anoitecer; no batente das janelas, tocos de velas iluminariam as 

noites da cidade sem luz. Fora assim durante os anos da guerra: Manaus às 

escuras, seus moradores acotovelando-se diante dos açougues e empórios, 

disputando um naco de carne, um pacote de arroz, feijão, sal ou café. Havia 

racionamento de energia, e um ovo valia ouro. Zana e Domingas acordavam 

de madrugada, a empregada esperava o carvoeiro (HATOUM, 2000, p. 16). 

[...] 

Entraram no quartinho onde Domingas e Yaqub haviam brincado. Ele 

observou os desenhos de sua infância colados na parede”: as casas, os 

edifícios e as pontes coloridas, e viu o lápis de sua primeira caligrafia e o 

caderno amarelado que Domingas guardara e agora lhe entregava como se ela 

fosse sua mãe e não a empregada (HATOUM, 2000, p. 16). 

 

Quando Hatoum em sua obra coloca trecho como: “Carroças, disputa por naco de 

carnes, arroz, feijão etc., e o quartinho onde Domingas e Yaqub brincavam” no qual ele 

observa os desenhos da época da sua infância, ainda colado no quarto, a denúncias pairam no 

ar, o literato queixa das péssimas condições de habitação da cidade, no qual, Domingas, a 

empregada doméstica, vivia e trabalhava. Isso se dava, por falta de opção educacional, pois a 
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patroa não deixava estudar, isso fazia com que ela aceitasse viver com migalhas e em 

condições sub-humanas. 

Referido excerto mostra que as condições a que eram submetidas pessoas como 

Domingas que era a empregada doméstica que vivia sua vida numa total servidão, ferem todos 

os limites da Dignidade Humana, a qual deveria, em dias atuais, levar o patrão que submetesse 

seu empregado a tais condições, ser penalizado por infringir os artigos 22 e 23, da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos.  

Referidos preceitos são adotados a partir da edição proclamada pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas (Resolução n. 217-A III), em 10 de dezembro de 1948.
·.
 

 

Artigo 22 – Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à 

segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação 

internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos 

direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao 

livre desenvolvimento da sua personalidade. Artigo 23 – 1. Todo ser humano 

tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e 

favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. – 2. Todo ser 

humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual 

trabalho. – 3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração 

justa e satisfatória que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência 

compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, 

outros meios de proteção social (ONU, 1948). 

 

De igual forma outras passagens da obra Dois Irmãos representam a situação à margem 

em que viviam alguns dos personagens de Hatoum: 

 

Manaus às escuras, seus moradores acotovelando-se diante dos açougues e 

empórios, disputando um naco de carne, um pacote de arroz, feijão, sal ou 

café. Havia racionamento de energia, e um ovo valia ouro. Zana e Domingas 

acordavam de madrugada, a empregada esperava o carvoeiro, a patroa ia ao 

Mercado Adolpho Lisboa e depois as duas passavam a ferro, preparavam a 

massa do pão, cozinhavam. [...] Quando tinha sorte, Halim comprava carne 

enlatada e farinha de trigo que os aviões norte-americanos traziam para a 

Amazônia. Às vezes, trocava víveres por tecido encalhado: morim ou algodão 

esgarçado, renda encardida, essas coisas (HATOUM, 2000, p. 16). 

 

A dissonância entre a vida dos seus personagens e a denúncia das diferenças que eram 

apresentadas em vários trechos: 

 

No último sábado de cada mês, Estelita avisava as mães da vizinhança que 

haveria uma sessão de cinema em sua casa. Era um acontecimento e tanto. As 

crianças almoçavam cedo, vestiam a melhor roupa, se perfumavam e saíam de 



 
 

- 43 - 
 

  

casa sonhando com as imagens que veriam na parede branca do porão da casa 

de Estelita (HATOUM, 2000, p. 18). 
 

Seja na vida da empregada ou no retorno de um filho pródigo a abordagem margeada 

quanto às condições relativas à dignidade das pessoas se mostram como marcas recorrentes nas 

obras de Hatoum. Ainda em Dois Irmãos verificamos: 

 

Voltou aos lupanares, aos clubes noturnos do centro e do subúrbio; voltaram 

as madrugadas de bebedeira, ele sempre sozinho, entrando na casa como um 

autômato, às vezes balbuciando o nome das duas mulheres que realmente 

amou, ou chorando feito criança que perdeu alguma coisa preciosa. Tornou-se 

meio infantil, envelhecido, com longos intervalos de silêncio, como certas 

crianças que renunciam ao paraíso materno ou adiam a pronúncia da primeira 

palavra inteligível. Plantava-se no alpendre tal um animal acuado, 

esquivando-se do contato humano, arruinado talvez pela ressaca prolongada 

quando a bebedeira prosseguia dentro de casa até o dia clarear. Não tive pena 

dele. Ele mesmo me ensinara serem inúteis a pena e a comiseração 

(HATOUM, 2000, p. 114-15). 

 

Na obra de Hatoum esse processo de imigração é atrelado à devastação arquitetônica da 

cidade, que ele não poupa em criticar e denunciar. Algumas passagens mencionadas ainda na 

sua primeira obra já falavam sobre isso: 

 

 

Esse outro Omar existiu durante alguns meses. No feriado de 15 de 

novembro, antes de viajar com a esposa para Santos, Yaqub decidiu ir ao 

bairro da Liberdade, onde morava Omar. Anos depois, Yaqub disse ao pai que 

não quis falar com o irmão, sequer vê-lo. Tinha passado em frente à pensão 

para observar aquela casa triste ocupada por estudantes de outras cidades e 

regiões. Pensou nas noites solitárias dos primeiros meses em que ele, Yaqub, 

havia morado em São Paulo. Aos sábados caminhava até a ladeira Porto Geral 

e a rua 25 de Março, entrava nos armarinhos e nas lojas de tecidos; ouvia a 

conversa dos imigrantes árabes e armênios e ria sozinho, ou se amargurava ao 

lembrar da infância no bairro portuário de Manaus, onde escutara aqueles 

sons. Depois, no Empório Damasco, passava um bom tempo sentindo o cheiro 

forte dos temperos, devorando com os olhos as iguarias que não podia 

comprar; pensou nos restaurantes e clubes que não podia frequentar, nas 

vitrines das lojas que admirava no caminho entre a Pensão Veneza e a Escola 

Politécnica; pensou no tédio dos domingos e feriados numa cidade sem 

amigos e parentes. A solidão extrema domaria um selvagem como o Omar. 

Yaqub acreditava que o sofrimento, a labuta, o transtorno do dia a dia e o 

desespero da solidão seriam decisivos para a educação de Omar. Ele não ia 

ajudá-lo (HATOUM, 2000, p. 69-70). 
 

 

Na obra Dois Irmãos (2000), como no romance anterior, há uma imagem poderosa que 

conecta o presente com o passado. Trata-se da “idade flutuante” construída sobre o rio Negro e 
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de alguns igarapés que mostram o processo de empobrecimento da cidade, mas com suas 

características idiossincráticas, uma espécie de favela construída no rio a partir de palafitas.  

Narra-se nessa obra a destruição da cidade ocorrida durante o governo militar e a 

erradicação de seus habitantes, que passaram a se limitar a bairros populares periféricos, em 

uma vida de subjugação e abandono, onde a dignidade não se apresenta para incluí-los nos 

padrões da sociedade. 

Outro elemento a mais a destacar em relação à zona franca é o terrível impacto que tem 

nas comunicações, uma vez que deixam de ser realizadas por meio de navegação para abrir 

novas rotas de trânsito terrestre que necessariamente ameaçam a vegetação da selva. São ações 

de desmatamento promovidas com o objetivo de garantir o domínio econômico da região.  

A obra condensa também as imagens de uma cidade que vai perdendo suas 

características e nesse sentido busca-se em Berman a compreensão de que a principal 

característica da modernidade está contida nos dizeres de Marx: “tudo o que é sólido 

desmancha no ar” (MARX apud BERMAN, 1986). É de uma perda significativa que trata a 

obra de Hatoum, a perda da dignidade humana. 

Não é o foco para esse autor da dissertação realizar uma abordagem em duas obras 

Milton Hatoum, mas para mostrarmos um diálogo introspectivo mesmo que ficcional, o autor 

aborda Relato de um Certo Oriente também através de denúncia a cidade de Manaus, e isso 

numa perspectiva reflexiva da literatura, para Antônio Candido (2011) “A literatura confirma e 

nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de viver-mos 

dialeticamente os problemas” Assim, a obra Relato de um Certo Oriente, (1989), o teórico 

retrata a cidade como um local onde as questões sociais imperam: “aqui reina uma forma 

estranha de escravidão – opinava Dorner – A humilhação e a ameaça são o açoite; a comida e a 

integração ilusória à família do senhor são as correntes e golilhas”. A literatura é instrumento 

valioso para a criação ficcional, poético e real estando presente para toda humanidade 

(HATOUM, 2000, p. 47).  

Hatoum apresenta em suas obras uma Manaus marginalizada com personagens 

abandonados à própria sorte, sem condições de se recomporem e se transformarem a fim de 

acompanhar o progresso que dominou outras partes do país. Assim, a partir de personagens 

estigmatizados pela sociedade brasileira, o autor apresenta estes personagens não mais a partir 

das limitações arquetípicas a que foram reduzidos no processo de marginalização, mas em sua 

complexidade humana e diante da falta de dignidade com que são tratados em tempos que as 

legislações nacionais e internacionais bradam sobre tal direito ser prerrogativa de todos e dever 

do Estado de promovê-la. 
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Desta forma, podemos verificar que as denúncias mais significativas sobre a falta de 

dignidade com que a primeira imigração oriental vivenciou na região no final do século XIX 

até a transformação "moderna" da cidade de Manaus nos anos 1980, algumas pessoas foram e 

ainda são tratadas dentro deste contexto de exclusão, a partir dos conflitos entre valores 

tradicionais e modernos, na divergência entre irmãos, pai e filho, nos ganhos e perdas da vida 

dos personagens. Todavia, a “idade flutuante” construída sobre o rio Negro e de alguns 

igarapés mostram o processo de empobrecimento da cidade, mas com suas características 

idiossincráticas, uma espécie de favela construída no rio a partir de palafitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 46 - 
 

  

II SEÇÃO: UM OLHAR AMAZÔNICO A PARTIR DA OBRA DOIS IRMÃOS, DE 

MILTON HATOUM 

Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não 

 mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade  

poderá enfim evoluir a um novo nível. 

(HATOUM, 1989, p. 2.) 
 

 
A presente Seção trouxe cinco subdivisões seguintes: na primeira temos a obra de Dois 

Irmãos trazendo uma narrativa sobre a imigração oriental, no segundo mostramos as narrativas 

históricas e ficcionais introduzidas e contextualizadas na obra de Dois Irmãos, assim entramos 

na próxima subseção o qual tratará os Direitos Humanos como Categoria de Trabalho, assim 

trazendo toda aquela relação de trabalho, liberdade e igualdade, estabelecida aos personagens, 

isso numa visão dos Direitos Humanos, já na antepenúltima subseção falamos sobre o papel do 

narrador na obra de Hatoum, esta narrativa traz a história dos personagens gêmeos Yaqub e 

Omar e as relações destes com a família, e por último trouxemos a problematização da obra 

Dois Irmãos de Milton Hatoum, com personagens as condições miseráveis, a escravização, 

isso no viés dos Direitos Humanos.  

Outro enfoque dado nesta seção é a distinção das narrativas históricas presentes nos 

textos – que de forma imbricada trazem a discussão sobre os Direitos Humanos –. Ademais, 

esses elementos foram utilizados pelo autor, a partir das categorias de trabalho de seus 

personagens, que se transmutaram com o passar do tempo, ficando mais decente e adequados à 

sociedade contemporânea, conforme se identifica sua presença nas narrativas. 

Essa característica voltada ao trabalho decente, advinda ao longo de décadas, trouxe é 

que é responsável pela transmutação do direito decente ao trabalho, que emergiu por conta da 

caracterização da liberdade individual e da igualdade entre os direitos dos trabalhadores, 

trazendo, assim, a premissa da aplicação de uma remuneração que traga a dignidade mínima de 

uma pessoa e aos de sua família.  

 
2.1 Dois Irmãos, Identidade Familiar e Identidade Cultural 

 
Dois Irmãos (2000), assim como a obra anterior de Hatoum, Relatos de um certo 

Oriente (1989), tem a sua narrativa construída sobre a imigração oriental e, a partir das vozes 

do passado, ao relembrar as experiências vividas em uma relação de incompatibilidade entre 

irmãos, mantém o ideário mítico introduzido ao real –  vide Caim e Abel e/ou Esaú e Jacob na 

Bíblia (AGUIAR, 2004). Assim, a trama da obra – o ódio entre irmãos – tema universal, traz 
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para além das questões manauaras e regionalistas, aspectos sobre as relações familiares e seus 

conflitos. 

Assim, a obra em destaque – Dois Irmãos (2000) – aborda as relações familiares como 

forma mosaica na qual Nael se ver imbuído na memória pretérita de Halim, e isso junto com a 

quietude de Domingas, que pelo seu modo de viver parecia supostamente está obrigada a se 

calar diante da família de Zana, nessa forma de arranjo recomposto, isso acaba que formam um 

vínculo histórico de propensão desses membros. Para tanto, Milton Hatoum, arquiteta nos 

personagens que de tal fato sintetiza a inferência numa construção de identidades no qual seus 

interlocutores lutam contra as diversificadas omissões e violências, e isso numa prática muitas 

vezes traiçoeira que aflige o direito de viver em paz (HATOUM, 2000 p. 80). 

A família que põe em primeiro plano o romance de Hatoum, tem como elemento 

central os personagens, irmãos gêmeos de origem libanesa, cujas diferenças emergem dentro 

de um sistema familiar, com intensos processos de crise de identidade. Essa família está 

inserida na Amazônia colonizada, sem, contudo, apresentar grandes destaques sobre eventual 

superioridade dos colonizadores, uma vez que o foco narrativo busca esmiuçar, com maior 

clareza, as relações familiares e aquelas estabelecidas como a população indígena e outras 

civilizações que permeiam o ambiente da narrativa. 

A história é contada a partir dos olhos e observações de Nael, filho de Domingas, que 

tem por objetivo contar a história dos irmãos Yaqub e Omar e descobrir a identidade de seu 

pai. Um dos gêmeos que protagonizam a história juntamente com seus pais e outros 

personagens que serão apresentados mediante contextos analisados a seguir. O livro começa 

com uma breve introdução onde se narra a morte de Zana, mãe dos gêmeos Yaqub e Omar, 

sendo este último considerado o “caçula” e preferido pela mãe. Na obra, somos informados que 

Yaqub é cuidado por Domingas, uma índia que morava com a família desde nova e devotava 

sua vida e tempo à Halim e sua família 

A predileção de Zana, esposa de Halim, pelo caçula e sua personalidade dominadora 

marcou a infância e adolescência dos irmãos, assim como o afastamento do filho “mais 

velho”, levando Zana a se arrepender de suas atitudes e chegar ao leito de morte sem ver seus 

filhos fazerem as pazes. Tem-se em uma das passagens a seguinte descrição de Zana: 

 

Foi assim desde os quinze anos. Era possuída por uma teimosia silenciosa, 

matutada, uma insistência em fogo brando; depois, armada por uma 

convicção poderosa, golpeava ferinamente e decidia tudo, deixando o outro 

estatelado (HATOUM, 2000, p. 35).  
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A questão apresentada sobre Domingas assumir os cuidados de Yaqub, retrata uma 

realidade da época, em que se mostrava comum as famílias abastadas “adotarem” pessoas de 

classes marginais como seus empregados, mas que vivessem com a família. Domingas, a índia, 

era órfã e uma freira a levou para Zana. Essa passagem é assim revelada pelo autor: 

 

Na época em que abriram a loja, uma freira, Irmãzinha de Jesus, ofereceu-

lhes uma órfã, já batizada e alfabetizada. Domingas, uma beleza de 

cunhantã, cresceu nos fundos da casa, onde havia dois quartos, separados 

por árvores e palmeiras. “Uma menina mirrada, que chegou com a cabeça 

cheia de piolhos e rezas cristãs”, lembrou Halim. “Andava descalça e 

tomava bênção da gente. Parecia uma menina de boas maneiras e bom 

humor: nem melancólica, nem apresentada. Durante um tempinho, ela nos 

deu um trabalho danado, mas Zana gostou dela (HATOUM, 2000, p. 41).   
 

 

Desde então, Domingas passou a cuidar da família, servindo com extrema dedicação e 

se compadecendo do drama vivido pelos gêmeos, se enternece e passa a cuidar de Yaqub para 

suprir a carência da mãe junto ao menino. A partir do olhar de Nael, percebe-se que seu ponto 

de vista é o do filho da empregada que para além de explorada pela família tem ainda sobre si 

o fato do não reconhecimento quanto ao seu efetivo pertencimento àquela família. 

A visão sobre Domingas é apresentada como a índia resgatada de uma vida pagã e 

levada à oportunidade de viver com uma “família de bem”, mesmo que isso significasse ser a 

empregada e que tempos depois fosse abusada por um dos gêmeos e engravidasse, mostrando a 

real situação de objeto de Domingas.  

Outro aspecto bastante destacado no texto e que dialogam com a problemática 

levantada neste estudo, referem-se às observações de Nael a respeito das revoluções comerciais 

acontecendo em Manaus parece ser bastante ecócrita, uma vez que ele não aponta o quão 

distinto natureza e cidade são, mas sim, dando foco em como sua interação ocorre, destacando 

não apenas o que foi construído, mas também o que foi destruído – no processo de 

desenvolvimento da Amazônia – socialmente. 

Isso pode ser verificado, quando ele – Nael – descreve como as relações humanas são 

afetadas pelo início dos negócios, com apenas uma fonte de lucro, onde amizade e compaixão 

não se aplicam, ou, ainda, quando ele descreve a população marginalizada de Manaus como 

aquela que é esquecida durante o processo de industrialização nacional. 

 As narrativas de Hatoum (2000) questionam, essencialmente, por meio dos 

personagens, as identidades, sua personalidade, sua história e consequentemente a história do 

próprio Brasil, daqueles que mais sofreram com a colonização e neocolonização - e com os 
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efeitos de curto e de longo prazo de suas desvantagens - mas que foram facilmente esquecidos.  

Um dos trunfos do autor é sua capacidade de provocar ansiedade no leitor, que se sente 

compelido a encontrar soluções para os conflitos literários. Mas o mosaico dos retratos dos 

personagens, a falta de uma unidade concreta de identidade para cada um deles, a dificuldade 

de determinar o que seria a sua melhor atitude de seguimento, vai, gradualmente, intrigando o 

leitor, uma vez que seu ficcional traz falhas e qualidades, a ideia de perfeição e imperfeição e 

as perspectivas binárias enredar e desembaraçar continuamente.  

Para tanto, verifica-se que Hatoum se utiliza de uma escrita que utiliza avanços e recuos 

temporais, sem uma cronologia linear, de forma que os problemas se revelam gradualmente, a 

partir das memórias apresentadas pelo narrador seja para esclarecer e encadear as ideias ou 

para despertar maior curiosidade ao leitor. 

Essa maneira de preservar o passado, faz com que a memória não se prenda ao 

movimento linear do tempo, e, com isso, agregue ao presente fatos do passado, tornando a 

narrativa mais atrativa. Sobre isso Said (1995) assim ensina: 

 

A invenção do passado constituiu uma das estratégias mais comuns nas 

interpretações do presente. O que inspira tais apelos não é apenas a 

divergência quanto ao que ocorreu no passado e o que teria sido de fato 

passado, morto e enterrado, ou se persiste, mesmo que talvez em outras 

formas (SAID, 1995, p. 33) 

 

Também sobre o tempo cronológico utilizado por Hatoum (2000), (GANCHO, 2006, p. 

25) assim fala: “É o nome que se dá ao tempo que transcorre numa ordem determinada pelo 

desejo ou pela imaginação do narrador ou das personagens, isto é, altera a ordem natural dos 

acontecimentos. Está, portanto, ligado ao enredo não linear”. 

Dessa maneira, o pano de fundo do romance estudado traz, entre outras coisas, a 

colonização da região amazônica, ocidentalização dos nativos, exploração da terra, cultura de 

supressão e das relações híbridas entre os imigrantes que são reprimidos por interesses 

industriais que gradualmente se sobrepõem ao seu estilo de vida antes simples.  

Quando o escritor levanta esses tópicos, ele não está destacando uma cultura em 

detrimento de outra, ele está apenas ilustrando histórias que poucos brasileiros são – ou 

gostaria de ser – ciente de, permitindo-nos repensar eventos passados que se acredita terem 

sido resolvidos de forma justa.  

A dicotomia entre industrialismo e selvageria é, em última análise, fundamental. Nael, 

personagem e narrador na obra Dois Irmãos observa dois de seus mestres como representantes 

de ambos os reinos e durante todo o mês, na primeira parte do romance, e espera descobrir o 
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que ele é de Yaqub.   

Um ocidentalizado, que critica seu pai por seu comportamento amigável com seus 

amigos na loja da família, uma vez que suas maneiras e postura são atraentes e convidativas, 

enquanto Omar possui certa aspereza e hábitos estranhos quando comparados com os padrões 

sociais que fazem com que ele se apresente desagradável.  

Dentre os conflitos apresentados na obra entre os irmãos gêmeos, o primeiro deles 

acontece quando, movidos por uma briga causada por ciúme adolescente em relação a uma 

mesma menina pela qual ambos se apaixonaram, Omar ataca o irmão ferindo-o com um 

pedaço de caco de vidro, cortando o rosto de Yaqub que teve que ser submetido a pontos e fica 

com uma cicatriz que o marcará por toda a vida. 

Mas os desvelamentos desse conflito para além das cicatrizes expostas, marca Yaqub 

internamente, pois o desfecho da briga leva a mãe, ainda que contra a vontade do marido e do 

filho, a mandarem-no para o Líbano, restando a Omar continuar reinando e tendo a 

convivência dos pais. 

Essas ações levaram a Yaqub tornar-se uma pessoa fechada, centrado e calado, 

dedicou-se aos estudos. Por outro lado, Omar, que tudo podia, continuava se opondo às regras 

e fazendo tudo que tinha vontade independentemente de ser certo ou errado. 

Pode-se dizer que a preferência de Nael pelo irmão “civilizado” e sua descoberta futura 

de que Omar, o selvagem, era na verdade menos prejudicial, já são indícios de que o objetivo 

do romance não é endossar discursos desenvolvimentistas e hegemônicos ocidentais, mas pelo 

contrário, Hatoum parece estar expondo todos os aspectos sujos ocultos de uma tradição que 

obliterou culturas sem nunca questionar as suas.   

 

2.2 Narrativas Históricas Versus Narrativas Ficcionais 

 
A partir da análise das obras de Hatoum, em especial, Dois Irmãos (2000) que integra o 

corpus de estudo desta pesquisa, em que se busca contextualizar as questões pertinentes aos 

Direitos Humanos abordados na obra literária em comento, cumpre, ainda, destacar em como a 

História e a Literatura dialogam de forma que narrativa ficcional de Hatoum acaba por refletir 

os fatos históricos que perpassam pelo tempo compreendido em suas obras.  

A Literatura possui essa possibilidade de estabelecer a relação com a realidade, a partir 

da leitura feita pelo o autor sobre o que acontece no mundo ao qual pertence e está inserido, 

transpondo, assim, sua visão de mundo particular ao introduzir elementos na obra. De acordo 

com (MALARD, 2006, p. 115), “O relacionamento história e romance, tal como compreendido 
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por aqueles que o fazem, podem levar-nos a uma nova compreensão das imbricações entre 

realidade e imaginação, entre factual e ficcional, quer no discurso histórico, quer no ficcional.” 

Exemplo disso é possível verificar que na obra Dois Irmãos (2000) em que o autor 

relata a poranduba de um mosaico famíliar de imigrantes libaneses que residem em Manaus, 

com foco na relação entre os irmãos gêmeos Yaqub e Omar e as relações de ambos com a 

família, Hatoum usam como cenários fatos que correspondem à história do mundo e do Brasil 

vivenciados à época, como aspectos relacionados ao final da Segunda Guerra Mundial, à 

construção de Brasília, à Ditadura Militar etc.  

Nesse sentido, encontra-se suporte nos ensinamentos de Said (1995) de que ao se 

utilizar do passado o autor busca potencializar a reflexão sobre como interpretar os fatos do 

presente, pois partir da vida experienciada e da repercussão desses fatos históricos, é possível 

perceber a construção do que se vive hoje na contemporaneidade.  

De forma paradoxal, a narrativa de Hatoum, em que os elementos estruturais básicos do 

romance, tais como tempo, espaço, narrador e personagens, recebem um tratamento 

diferenciado, do que se percebe em uma narrativa convencional, posto que vão retratar 

questões socioculturais, apresentam, por exemplo, personagens marginalizados, destacando 

várias possibilidades de discursos, a partir da descentralização do sujeito, instaurando, dessa 

forma, uma polifonia do discurso narrativo. 

Esse é um tipo de recurso que permite ao autor, a partir da sua narrativa, abordar os 

mais variados pontos de vista, com grau de importância e de completude, pois ampliam as 

concepções abordadas ao não se centrarem apenas em uma perspectiva sobre determinado fato, 

acontecimento ou grupo social. 

Assim, para além da história da desavença entre os irmãos Yaqub e Omar, é possível 

identificar um relato de como se deu a instalação da comunidade sírio-libanesa em Manaus e a 

evolução da cidade, até a construção da Zona Franca e os principais fatos da história do Brasil 

que permearam o séc. XX e suas inferências em Manaus. 

Isso pode ser facilmente verificado na obra Dois Irmãos (2000) em que a família de 

comerciantes libaneses em Manaus possuía uma posição privilegiada em relação à comunidade 

local. As relações familiares trazem de fundo uma Manaus esquecida em um país que galgava 

planos de desenvolvimento, pensamento esse reproduzido na obra na seguinte passagem: 

 

A euforia, que vinha de um Brasil tão distante, chegava a Manaus como um 

sopro amornado. E o futuro, ou a ideia de um futuro promissor, dissolvia-se 

no mormaço amazônico. Estávamos longe da era industrial e mais longe ainda 

do nosso passado grandioso (HATOUM, 2000, p. 83). 
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Agregar ficção e realidade é um modo de trazer para a reflexão fatos importantes que 

estão permeando o mundo. Em Dois Irmãos, tem-se, ainda, a questão da ditadura militar 1964-

1985, aparece a todo o momento, no decorrer da narrativa, conforme pode ser verificado no 

excerto que segue: 

 

Na primeira semana de janeiro de 64 Antenor Laval passou em casa para 

conversar com Omar. O professor de francês estava afobado, me perguntou se 

eu havia lido os livros que me emprestara. Minha mãe se assustou ao vê-lo tão 

abatido, um morto-vivo, a expressão aflitiva de um homem encurralado. Os 

dois saíram apressados e Omar só voltou na madrugada do dia seguinte, 

quando Zana estranhou a sobriedade do filho, alguma coisa que ele escondia 

ou inquietava. Antes de almoçar pediu dinheiro à irmã. Era bem mais do que 

costumava pedir, um dinheirão que Rânia se recusou a dar. Ele ainda insistiu, 

sem o cinismo habitual, sem os gestos de sedução que a desmanchavam 

(HATOUM, 2000, p. 139). 

 

Verifica-se, dessa forma, que durante a ditadura militar na região da Amazônia, as 

marcas da Ditadura se mostram referenciadas nas obras de Hatoum que repassa a sensação de 

um cenário de perseguições políticas e culturais, supressão de direitos Constitucionais e 

perseguição e punição aos que resistiam e afrontavam o governo ditador. 

A narrativa do autor faz um bom uso do momento histórico que o Brasil experienciava 

à época como pano de fundo das histórias de seus personagens. O período de ocupação 

nacional durante a ditadura militar, em que a Amazônia era percebida como espaço vazio a ser 

ocupado, foi inclusive incentivado pelo governo por meio da chamada Marcha para o Oeste. 

Senão vejamos: 

 

Estranhei que Laval não tivesse me convidado para participar da leitura de 

poesia. Depois, em março, ele faltou às primeiras aulas e só apareceu na 

terceira semana do mês. Entrou na sala com uma expressão mais abatida do 

que quando o vira em casa, o paletó branco cheio de nódoas, os dedos da mão 

esquerda e os dentes amarelados de tanto fumar. “Desculpem-me, estou muito 

indisposto”, disse em francês. “Aliás, muita gente está indisposta”, 

murmurou, agora em português. Mal se equilibrava de pé. A mão direita, 

trêmula, segurava um pedaço de giz, a outra um cigarro. Esperávamos a 

“preleção” de costume, uns cinqüenta minutos que dedicava ao mundo que 

envolvia o poeta. Tinha sido sempre assim: primeiro o cerco histórico, ele 

dizia, depois uma conversa, por fim a obra. Era o momento em que ele falava 

em francês, e nos provocava, fazia perguntas, queria que falássemos uma 

frase, que ninguém ficasse calado, nem os mais tímidos, opiniões diferentes, 

opostas, ele seguia todas as vozes, e no fim falava ele, argumentava animado, 

lembrando-se de tudo, de cada absurdo ou intuição ou dúvida. Mas naquela 

manhã ele não fez nada disso, não conseguia falar, estava engasgado, que 
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droga, parecia sufocado. Estávamos boquiabertos, nem os mais ousados e 

rebeldes conseguiram provocá-lo fazendo uma careta medonha por cauda do 

bafo dele. “Vamos ver... vamos... ler alguma coisa... traduzir...” [...] O 

professor de francês não voltou mais ao liceu, até que numa manhã de abril 

nós presenciamos sua prisão (HATOUM, 2000, p. 141-142).  

 

Esse discurso do governo, por óbvio, desconsiderava os indígenas e seringueiros locais 

ao considerá-la um grande vazio. No entanto o resultado desse povoamento e o crescente da 

indústria são apresentados por Hatoum quando fala da instalação da Zona Franca de Manaus: 

 

Ouvira dizer que Manaus crescia muito, com suas indústrias e seu 

comércio. Viu a cidade agitada, os painéis luminosos com letreiros em 

inglês, chinês e japonês. Percebeu que sua intuição não falhara (HATOUM, 

2000, p. 144)  

 

Outro fato que liga ficção e história refere-se à passagem em que Omar é preso após a 

morte do professor Antenor Laval. Isso ocorreu em abril de 1964, logo após o golpe militar 

(realidade), em que na ficção, Laval é espancado por policiais em praça pública e preso. Dois 

dias depois se descobre que o professor está morto, fato que faz Omar mudar de 

comportamento.  

 

Foi humilhado no centro da praça das Acácias, esbofeteado como se fosse um 

cão vadio à mercê da sanha de uma gangue feroz. Seu paletó branco explodiu 

de vermelho e ele rodopiou no centro do coreto, as mãos cegas procurando 

um apoio, o rosto inchado voltado para o sol, o corpo girando sem rumo, 

cambaleando, tropeçando nos degraus da escada até tombar na beira do lago 

da praça. Os pássaros, os jaburus e as seriemas fugiram. A vaia e os protestos 

de estudantes e professores do liceu não intimidaram os policiais. Laval foi 

arrastado para um veículo do exército, e logo depois as portas do Café 

Mocambo foram fechadas. Muitas portas foram fechadas quando dois dias 

depois soubemos que Antenor Laval estava morto. Tudo isso em abril, nos 

primeiros dias de abril (HATOUM, 2000, p. 142). 

 

Também é possível identificar na obra a marcação temporal do pós-guerra (1945), em 

que o polo de desenvolvimento do país era centralizado em São Paulo, a partir do trecho em 

que o professor de Yaqub, padre Bolislau, o aconselha a ir para São Paulo, “Naquela época 

Yaqub e o Brasil inteiro pareciam ter um futuro promissor” (HATOUM, 2000, p. 33), sendo 

registrado que o gêmeo assim o faz em 1950, década marcado pelo desenvolvimentista do 

governo de JK. 
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Hatoum em Dois Irmãos (2000) apresenta, ao perpassar os conflitos familiares, um 

cenário ao romance que, por meio da narrativa descritiva, amplia seu olhar para elementos de 

territorialidade, com a construção identitária a partir do interculturalismo que marca as regiões 

brasileiras e as une, tal qual uma ponte. Nesse sentido, Bhabha (1998, p. 25) ensina que 

“Sempre, e sempre de modo diferente, a ponte acompanha os caminhos morosos ou apressados 

dos homens para lá e para cá, de modo que eles possam alcançar outras margens... A ponte 

reúne enquanto passagem que atravessa.” 

A junção de culturas pode ser verificada em certas passagens da obra de Hatoum (2000) 

como quando ele narra a descrição da habitação na vinda de Domingas para a casa: 

 

[...] 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 muro, onde dormiam com seus 

sonhos de liberdade. (HATOUM, 2000, p. 50) 

 

A expressão “cunhantã” para se referir a Domingas, usada por Hatoum (2000) é um 

exemplo do uso da personagem para mostrar as relações de poder existentes não só na obra, 

mas no âmbito nacional, que, a partir de um sistema vertical, exercia-se o domínio entre 

patrões e empregados. Nesse sistema muito bem representado pelo autor, o dominado, no caso 

Domingas, sabe do encadeamento de dominação, porém não possui saberes e recursos para sair 

dessa situação e se libertar da relação de “dominador x dominado”, o que se verifica nas 

memórias e sentimentos expressos de Domingas. 

Na ficção, percebe-se uma abertura pela qual a obra Hatoumiana traz uma propagação 

que fica marcado entre o limite da Literatura ficcional e o real, o qual o contexto da primeira se 

esbarra no da segunda, assim, quando dialogamos o fato recente da denúncia o qual a 

reportagem do programa Fantástico de 2020, trouxe “Uma mulher negra, de 46 anos, e que 

desde os oito anos de idade vivia em condições análogas a escravidão. Uma investigação do 

Ministério Público do Trabalho revelou a história de Madalena, uma doméstica explorada por 

uma família de Minas Gerais”
15

. Assim, a mistura das vozes de Domingas, a “cunhantã” 

mirrada, meio escrava, meio ama, “louca para ser livre”, e a história de “Madalena escrava 

negra”, configuram cenas que perpassam das reflexões reais apresentadas para o leitor.    

                                                
15

 G1. In: Mulher é libertada em MG após 38 anos vivendo em condições análogas à escravidão. Acesso em: 

<https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/12/20/mulher-e-libertada-em-mg-apos-38-anos-vivendo-em-condic 

oes-analogas-a-escravidao.ghtml>. Acesso em: 26 set. 2021 
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Esta narrativa da reportagem ainda relata que Madalena que “Ela não recebia salário, 

não tinha direitos, e vivia reclusa, sob a vigilância dos patrões até o fim de novembro, quando 

foi resgatada de um apartamento no centro de Patos de Minas” 
16

. São fatos reais, mas que por 

meio da literatura ficcional, consegue de maneira real, conscientizar reflexivamente a todos. 

 Outro fato importante é caso do filho de Domingas Nael, personagem fictício que vive 

sem saber de sua origem, no limite do ficcional nos leva a pensarmos no real quantos Nael 

deve existir com essa mesma problemática no mundo, assim, conforme se verifica no excerto 

que segue sobre Nael: 

 

Eu não sabia nada de mim, como vim ao mundo, de onde tinha vindo. A 

origem: as origens. Meu passado de alguma forma palpitando na vida dos 

meus antepassados, nada disso eu sabia. Minha infância, sem nenhum sinal da 

origem. É como esquecer uma criança dentro de um barco num rio deserto, 

até que uma das margens a acolhe. Anos depois, desconfiei: um dos gêmeos 

era o meu pai. 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. 54). 

 

Assim, as recordações de Nael vão estruturando o romance diante da sua necessidade 

de entender a sua existência: 

 

Naquela época, tentei, em vão, escrever outras linhas. Mas as palavras 

parecem esperar a morte e o esquecimento; permanecem soterradas, 

petrificadas, em estado latente, para depois, em lenta combustão, acenderem 

em nós o desejo de contar passagens que o tempo dissipou. E o tempo, que 

nos faz esquecer, também é cúmplice delas. Só o tempo transforma nossos 

sentimentos em palavras mais verdadeiras [...] (HATOUM, 2000, p. 183). 

 

Será, pois, a partir do narrador e personagem de Nael que Hatoum (2000) faz sua 

transição entre a casa grande e a casa dos fundos, essa última, à margem da família libanesa. 

Assim, as negociações comerciais e culturais são apresentadas e conduzem a história por meio 

de uma perspectiva híbrida, em que ora se está dentro, ora fora, ainda que dentro conforme 

ensina Bhabha (1998) quando fala do lugar do indivíduo frente à cultura que se apresenta. 
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2.3 Direitos Humanos como Categoria de Pesquisa 

 

Pensar os Direitos Humanos como categoria de trabalho se mostra essencial para 

compreender a relação estabelecida entre relação de trabalho estabelecida entre as personagens 

das obras de Hatoum Literatura e Direito sob o viés desta pesquisa. 

Conforme já abordado nas temáticas sobre os Direitos Humanos estes representam as 

bases estruturantes de todo e qualquer ordenamento jurídico que se mostre democrático, e, para 

tanto, deve ser imbuído das premissas advindas da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e 

solidariedade já abordada na Seção 1.1 deste trabalho e fundamentada em (TOSI; FERREIRA, 

2014). 

São direitos contemplados nas Constituições de diversos países, e inseridos na 

preocupação de ordem internacional, sendo objeto de constantes tratados e convenções. Será a 

partir da concepção de igualdade que os aspectos atinentes ao trabalho passam a veicular nas 

reivindicações da população que buscavam (e continuam buscando) melhores condições de 

vida.  

Nesse sentido, os Direitos Humanos como categoria de Trabalho surgem com a 

organização dos trabalhadores na defesa de seus interesses ainda que, para tanto, se deva contar 

com a “o respeito e à dignidade ao trabalhador, CF, arts. 5º, XIII; 6º; 7º; 8º; 194-204)”
17

. A 

intervenção estatal se torna imprescindível para o reconhecimento da legislação social 

(MORAES, 2017). 

A obra de Hatoum (2000) retrata o medo que as pessoas tinham, em razão da situação 

vivida pelo país e como isso refletiu em Manaus: 

 

[...] mas eu não via grande coisa no futuro, o mar estava muito longe, meu 

pensamento estava cravado ali mesmo, nos dias e noites presentes, nas portas 

fechadas do liceu, na morte de Laval. [...] Disse-lhe isto: que estava com 

medo [...] Um professor havia sido assassinado, o Antenor Laval... [...] Olhou 

para mim: “Eu também tenho um amigo... foi meu professor em São Paulo...” 

[...] Ele sabia que Manaus se tornara uma cidade ocupada. As 31 escolas e os 

cinemas tinham sido fechados, lanchas da Marinha patrulhavam a baía do 

Negro, e as estações do rádio transmitiam comunicados do Comando Militar 

da Amazônia. [...] Halim me aconselhou a não mencionar o nome de Laval 

fora de casa. Outros nomes foram emudecidos (HATOUM, 2000, p. 149). 

 

De igual forma, retomamos Bobbio (2004) que em seus estudos aponta que os direitos 

do homem que vão nascendo em determinados momentos históricos, assim o são em face da 
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necessidade desses sujeitos de ter garantido tais condições.  

No entanto, será a partir da troca do trabalho pelo recebimento de um valor pecuniário 

que tais garantias se efetivam de forma comum para toda a sociedade, retomando o que já foi 

dito em nossa seção 1, que tratamos que “Direitos do homem são aqueles cujo reconhecimento 

é condição necessária para o aperfeiçoamento da pessoa humana, ou para o desenvolvimento 

das civilizações etc.” (BOBBIO, p. 13, 2004). 

Essa mudança leva a ocorrência de diversas formas de trabalhos, em que, muitas destas 

se mostram pautadas em condições miseráveis, sendo equiparado até os dias atuais ao trabalho 

escravizado, fato que pode ser verificado, em Dois Irmãos, posto que, no romance, é 

apresentada uma conotação negativa do nativo manauense pelo olhar do estrangeiro, 

perpetuando costumes que marginalizam setores pobres e de origem da maioria dos 

trabalhadores. Ou ainda, no descaso entre os polos do país conforme se abstrai do excerto a 

seguir: 

 

Noites de blecaute no Norte, enquanto a nova capital do país estava sendo 

inaugurada. A euforia que vinha de um Brasil tão distante chegava a Manaus 

como um sopro amornado. E o futuro, ou a ideia de um futuro promissor, 

dissolvia-se no mormaço amazônico. Estávamos longe da era industrial e 

mais longe ainda do nosso passado grandioso (HATOUM, 2000, p. 96). 

 

Sobre essa questão, Tânia Pelegrini (2004) assim se posiciona: 

 

[...] nessa trama, mais no segundo que no primeiro romance, avulta também o 

tempo da história brasileira, disfarçado como tema secundário: o do processo 

de modernização do país, com ecos específicos na região norte, que, talvez 

mais do que em outros lugares, revela com crueza as marcas da convivência 

de progresso e atraso, de avanço e estagnação, de permanência e mudança. Os 

dois livros têm Manaus como seu espaço privilegiado, a cidade ilhada pelo rio 

e pela floresta, que, desde o fim da belle époque da borracha, adaptou-se 

como foi possível a cada nova circunstância dada pelo desenvolvimento do 

capitalismo. Nesse sentido, tem-se a história do país refletida num pequeno 

mundo e a ele circunscrita, transmitindo valores humanos específicos, assim 

fazendo a passagem do local para o universal (PELEGRINI, 2004, p.123). 

 

Assim, por conta do expediente de abordagens e reflexões sobre como se dava o 

contexto nacional nas regiões brasileiras, em especial ao retratar Manaus e os dois lados que ali 

se apresentava, ligando fatos históricos com a ficção que permeia o romance, Hatoum (2000) 

possibilita conhecer da representação de um fato histórico na obra literária. 
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2.4 O Papel Do Narrador Na Obra De Hatoum 

 

Conforme já apresentado, o romance Hatoum – Dois Irmãos – tem sua narrativa 

centralizada na ficção dos gêmeos Yaqub e Omar e as relações destes com a família e outros 

personagens que os cercam. Será Nael, filho da empregada Domingas e eleito por Zana, mãe 

dos gêmeos, o escolhido para narrar à história, apresentando questões de conflitos, mágoas e 

busca por sua identidade a partir da possibilidade de descoberta de quem seja o seu pai (Yaqub 

ou Omar).  

De acordo com Toledo (2004), “a história é narrada sob a perspectiva de Nael”, e sua 

insatisfação por ser bastardo do “filho da empregada” e a discriminação que sofre. Assim será 

a sua voz a nortear o enredo de Dois Irmãos. 

Será a partir do seu olhar que a casa dos fundos e seu quartinho entendido como local 

de mediação e fronteira entre casa grande e casa dos fundos que o narrador, nem índio nem 

libanês, se utiliza para materializar a estória de todos que naquele espaço circularam e 

contribuíram para que chegasse até onde chegou. 

Diante disso, ele se utiliza das memórias evocadas para construir a narrativa que se 

apresenta, retratando que o tempo potencializou os sentimentos mais verdadeiros dentre de 

Nael, permitindo dar lugar às mágoas e buscar refletir sobre a sua existência. 

Assim, Nael enquanto narrador não só está no centro dos conflitos entre os gêmeos, na 

forma de filho da empregada, explorado como ela, e pela família que lhe nega a paternidade, 

ele se utiliza do olhar sobre o passado para reconstruir a partir das suas memórias a estória que 

se quer contar. Por isso, não se identifica imparcialidade narrativa 

Nael traz do passado as lembranças do sofrimento da mãe que foi retirada do seu 

ambiente familiar e levada a uma cultura e aos serviços de empregada doméstica de uma 

família abastada. Também mostra o autor, pela voz de Nael todo o processo de glória e 

percalço da cidade de Manaus refletido no próprio desmantelamento da família de Halim e 

Zana. 

Com mudanças constantes no foco narrativo, Nael deixa que determinados personagens 

tomem nas mãos as suas narrações, ora no centro do conflito, ora de lado como observador. O 

que pode ser observado quando Nael fala de Domingas, sua mãe e da cidade de Manaus, 

ambos próximos a ela, mas quando fala de Yaqub e da cidade de São Paulo a distância se 

apresenta.  

No romance, Dois Irmãos, Nael se mostra como um narrador-personagem e 

intradiegético, isso porque sua presença na trama é confirmada a todo instante seja nos 
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acontecimentos, nas relações estabelecidas ou no conhecimento sobre os demais personagens 

e, em razão disso, verifica-se a alternância entre primeira e terceira pessoa na voz narrativa. “A 

dor dele parecia mais forte que a emoção do reencontro com o mundo da infância. Ele molhou 

o rosto com a água do rio e pediu que o canoeiro contornasse a Cidade Flutuante, onde já 

piscavam chamas de velas e de candeeiros” (HATUOM, 2000, p. 116).  

Assim, a partir do olhar e sentimentos de Nael, que vivenciou muitas coisas na e com a 

família dos gêmeos, seu relato se mostra rico de detalhes ao utilizar de suas memórias. “[...] 

Quando ele viajou para São Paulo, eu tinha uns quatro anos de idade, mas a roupa dele me 

esperou crescer e foi se ajustando ao meu corpo [...]” (HATUOM, 2000, p.38).  

Tais aspectos narrativos, de cronologia com Gancho (2006, p. 33) em que “[...] 

geralmente não é a personagem principal, mas narra acontecimentos dos quais participou, 

ainda que sem grande destaque”, podem ser atribuídos ao narrador testemunha. No entanto, 

conforme já se falou, outros personagens por vezes tomam a rédea da narrativa, como na 

passagem de Domingas sobre o nascimento de Nael: “[...] ‘Quando tu nasceste’, ela disse, ‘seu 

Halim me ajudou, não quis me tirar de casa... Prometeu-me que ias estudar. Tu eras neto dele, 

não ia te deixar na rua. [...]’” (HATUOM, 2000, p. 241). 

Assim, permeando ficção e realidade Milton Hatoum (2000) traz por intermédio da 

narrativa de Nael essa perspectiva de descendente de árabes, morador de Manaus e conhecedor 

da história. 

 

Ele vive e escreve ali; entre a vida e a obra encontram-se a imaginação e a sua 

forma concreta, que é a linguagem. É uma mediação, uma das maneiras de ver 

o mundo, quer dizer, de transcendê-lo. Tem um pouco da minha vida, é claro. 

Passei anos escrevendo num quartinho, quase sempre à mão, por causa dos 

apagões, que, anos depois, causaram transtorno em quase todo o Brasil.
18

 

 

O encerramento do romance revela ao leitor uma trama de vingança não imaginada em 

seu início, movimentando o foco e alternando posições entre os gêmeos, fato percebido por 

Rânia irmã deles e mostrado por Nael “Aos poucos, ela foi descobrindo que o irmão distante 

havia calculado o momento adequado para agir. Yaqub esperou a mãe morrer. Então, com truz 

de pantera, atacou” (HATOUM, 2000, p. 257-261).  

Assim, Dois irmãos, para além de um romance histórico, permite e potencializar a 

problematização não apenas sobre os aspectos familiares de um grupo desgastado, como sobre 

                                                
18

 Entrevista “Treze perguntas para Milton Hatoum” concedida à Revista Magma nº. 8 (p. 55-74) do 

Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas / 

Universidade de São Paulo. São Paulo: Humanitas / FFLCH/USP, 2002 / 2003. 
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a representação histórica em uma obra ficcional, mostrando-se para além da um recurso 

literário uma fonte de compreensão da história e do processo formativo do país. 

 

2.5 Problematização da Obra 

 

A partir da narração da obra Dois Irmãos, vê-se uma história que está imbricada no 

período cronológico de 1914 até a década de 1960, para além da história da rivalidade entre 

gêmeos, apresenta-se a cidade de Manaus, sua decadência após o declínio da borracha e as 

mais variadas situações e dos mosaicos de uma família.  

Nael busca de forma incessante pela identidade paterna e de forma parcial a partir de 

seu convívio com a família vai apresentando os personagens e descrevendo os acontecimentos 

que levam a sua busca identitária. Filho da índia Domingas, a empregada da casa, vê e nos 

apresenta: 

Halim, como um aprendiz de mascate, apreciador dos prazeres da vida, marido 

devotado e desiludido por ter que disputar o amor da sua mulher com um dos filhos gêmeos; 

Zana, filha de libanês, esposa de Halim. Bonita, mas severa. Desde o nascimento dos 

gêmeos dedica-se de forma diferenciada ao filho Omar;  

Yaqub, um dos gêmeos, o “mais velho” é apresentado como introvertido e dedicado ao 

estudo, mas tem sua vida envolvida em diversas frustações pela inferência feita na sua família; 

Omar, o caçula e preferido da mãe, desinteressado pelo estudo, arruaceiro, brigão que 

faz tudo para chamar atenção dos pais; 

Rânia, a irmã mais nova, que apresenta resistência ao casamento e opta por trabalhar no 

comércio da família, também possui estreita relação Omar;  

Domingas, a índia retirada de um orfanato, após ser retirada de sua tribo, se torna a 

empregada fiel da casa de Halim, mãe de Nael, que em silêncio sofria diversas humilhações, 

desenvolvia suas funções laborais na residência dos patrões, e tinha seu trabalho explorado de 

forma desumana, permanecendo na casa até a morte. 

Será, a partir da análise de cada personagem, sob a perspectiva de Nael, que a história 

vai sendo construída em Dois Irmãos, uma história marcada por exclusão, vingança, processos 

de decadência e busca por conquistar lugar no espaço e dar sentido para a própria existência. 

Assim, Nael busca em suas memórias as respostas para suas dúvidas sobre a sua 

origem:  

 

Anos depois desconfiei: um dos gêmeos era meu pai. Domingas disfarçava 
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quando eu tocava no assunto, deixava-se cheio de dúvidas, talvez pensando 

que um dia eu pudesse descobrir a verdade. Eu sofria com o silêncio dela [...] 

Muitas vezes ela ensaiou, mas titubeava, hesitava e acabava não dizendo. 

Quando eu fazia a pergunta, seu olhar logo me silenciava e eram olhos tristes 

(HATOUM, 2000, p. 73).  

 

O uso de Nael pela fala dos outros personagens é usado como um recurso para 

preencher as lacunas quanto aos acontecimentos que não vivenciou antes do seu nascimento. 

Para Bolognin (2015), trata-se de um recurso utilizado por Nael, para utilizar as memórias de 

outros personagens, no caso, principalmente de Halim e Domingas, para encontrar a solução ao 

mistério do seu nascimento e sua paternidade. 

As questões que demarcavam a sua situação de filho da empregada foram apresentadas 

a partir de questões sociais e culturais muito bem levantadas por Hatoum (2000) como forma 

de problematizar o que realmente ocorre em âmbito nacional. Exemplo disso está na 

abordagem sobre a Educação, mostrando que apesar de ser permitido à Nael estudar, o 

pensamento sobre as diferenças sociais eram latentes como no excerto: “[...] O caçula bufava 

[...] Nunca suportou me ver estudar noite adentro, concentrado no quartinho abafado. As noites 

eram minhas esperanças remotas” (HATOUM, 2000, p. 88). 

Outro aspecto problematizado por Hatoum (2000) na obra analisada refere-se ao 

tratamento que se dava às populações indígenas, a exemplo da situação vivenciada por 

Domingas que foi retirada da floresta e levada para um orfanato de freira, para poder ser 

“resgatada”, após ter sido “batizada e alfabetizada”: 

 

Não se esquecia da manhã que partiu para o orfanato de Manaus, 

acompanhada de uma freira das missões de Santa Isabel do Rio Negro. As 

noites que ela dormiu no orfanato, as orações que tinha de decorar [...] Uns 

dois anos ali, aprendendo a ler e a escrever, rezando de manhãzinha e ao 

anoitecer, limpando banheiros e o refeitório [...] Nunca mais ia ver o irmão, 

nunca mais pôde voltar para Jurubaxi (HATOUM, 2000, p. 76).  

 

Assim, as questões de cunho sociais e culturais que envolviam, deslocamento e retirada 

de população nativa do seu ambiente são retratadas com viés de cunho de reflexão por Hatoum 

(2000). As rupturas dos vínculos culturais experienciadas pela índia Domingas, por exemplo, 

representa a descontinuidade no processo evolutivo do seu grupo de origem o que pode ser 

percebido no excerto: 

 

Andava descalça e tomava a benção 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. As duas 
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rezavam juntas as orações que uma aprendeu em Biblos e a outra no orfanato 

das freiras aqui em Manaus. (HATOUM, 2000, p. 64) 

 

Ou ainda, quando Halim se refere a ela com: 

 

Um pequeno milagre, desses que servem para a família e as gerações 

vindouras [...] Domingas serviu; e só não serviu mais porque a vi morrer 

mirrada como no dia que chegou a casa e, quem sabe, ao mundo. (HATOUM, 

2000, p. 65).  

 

E, diante da relação estabelecida entre patroa e empregada: 

 

Domingas abanava o corpo da patroa [...] Domingas, sua escrava fiel [...] sem 

me olhar, sem se importar com a minha presença. Na verdade, para Zana eu 

só existia com rastro os filhos dela [...] Ela aproveitava a ausência de Halim e 

inventava tarefas pesadas, me fazia trabalhar em dobro, eu mal tenha tempo 

de ficar com minha mãe [...] Então eu fiquei com ela, suportei a nossa sina 

(HATOUM, 2000, p. 35 e 90). 

 

As elucubrações apresentadas, não só pelo olhar de Nael como sob o ponto de vista de 

Halim, trazem em seu bojo questões mais arraigadas e de cunho sócio político, tratando da 

mulher na Amazônia, as diversas mulheres de variadas culturas e etnias que queriam para os 

seus um rumo diferente e um futuro auspicioso. 

Assim Nael retrata a mãe como uma pessoa submissa, que passou a vida inteira 

servindo aos outros, ainda que: 

 

Toda a fibra e o ímpeto da minha mãe tinha servido outros [...] “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. 67/244).  

 

Para além da submissão ela era sobrepujada pelos segredos que carregava, dentre eles a 

paternidade de Nael, revelada pouco antes de sua morte, quando conta ter sido estuprada por 

um dos gêmeos, por quem nutria um desejo, e que também acalentava pelo outro irmão.  

 

Ela me deixava na dúvida, me desnorteava quando lamentava a ausência do 

caçula. Ah, a falta que lhe fazia o corpo do galã desmaiado na rede! O suor 

ralo dos drinques e coquetéis, e o suadouro espesso, com seu cheiro mareante 

de bebida forte e amarga, nhaca de pelame de jaguar. As mãos dela 
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enxugando-lhe o rosto, o pescoço, o peito cabeludo. Ele quase nu, 

esparramado na rede vermelha. (HATOUM, 2000, p. 147).  

 

Apresentando a mãe de forma dualista, Nael lhe torna uma personagem complexa e 

essencial para a percepção do fluxo de que formou e desconfigurou aquela família de origem 

libanesa instalada em Manaus e, apesar de sua submissão e silêncio, muito foi falado por meio 

de Domingas. 

 

Era quase meio-dia e minha mãe não estava na cozinha. Eu a encontrei 

enrolada na rede de Omar, que ela armara em seu quartinho [...] Vi os lábios 

dela ressequidos, o olho direito fechado, o outro coberto por uma mecha 

grisalha. Afastei a mecha, vi o outro olho fechado. Balancei a rede; minha 

mãe não se mexeu. Ela não dormia. Vi o corpo que oscilava lentamente. 

Comecei a chorar. Sentei no chão ao lado dela e fiquei ali, aturdido, sufocado 

[...] 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. 

243). 

 

Assim, a partir das marcas da desigualdade social e da diversidade cultural apresentada 

por Hatoum (2000) é possível identificar as questões socioculturais no espaço da Amazônia, 

em especial, que levaram aos conflitos apresentados, mas também às discussões sobre questões 

de classe, etnia e gênero na atuação do poder das relações entre dominados e dominadores. 

O conflito entre os irmãos gêmeos apresentado no romance Dois Irmãos mostrou-se 

ainda como cenário para apresentar a falência emocional e econômica da família, decorrente do 

enfraquecimento dos laços nas relações afetivas.  

 

Yaqub esperou a mãe morrer. Então, com truz de pantera, atacou. A fuga foi 

pior para Omar. Agora ele não tentava escapar às garras da mãe, mas ao cerco 

de um oficial de justiça. Pulava de jirau em jirau, pernoitando em diferentes 

abrigos, tetos de amigos de farra. Sabia que ia chover fogo, sabia-se 

emparedado (HATOUM, 2000, p. 258)  

 

 

Diante do exposto, percebe-se que Hatoum (2000) se mostra maestro ao apresentar por 

meios dos conflitos familiares, ainda que tema constante da literatura, algo intrínseco e 

vinculado às relações sociais, possibilitando construir e destruir pensamentos hegemônicos e 

estruturais, de forma que os conflitos apresentados se mostram para além de literários, 

importantes para a compreensão do processo histórico formativo do país. 

Manaus, com todos os problemas sociais existentes, e as relações familiares, trazida por 

Hatoum (2000) o comércio local rolava solto, e eles vendiam desde porcos, peixes, galinhas e 
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mandioca, mas Zana não abria mão da sombra das mangueiras centenárias da cidade, que lhe 

proporcionavam um equilibrio e paz, a cidade ficou até como um local vital para a 

sobrevivência da familía, mais que à cidade líbanesa Biblos que a personagem morou na 

infância. Desse modo, a cidade localizada no ceio da selva Amazônica era rodeadas por 

florestas e árvores que são fixadas em terra firme além das de várzeas, assim, a casa dos 

patrões, Nael narra de forma imperativa afirmativa que Zana “recordava em voz alta, vagando 

pelos aposentos empoeirados até se perder no quintal, a copa da velha seringueira sombreava 

as palmeiras e o pomar cultivados por mais de meio século” (HATOUM, 2000, p. 8). 
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III SEÇÃO: O CHOQUE ENTRE NORMAS GERAIS E USOS PARTICULARES 

 

Ouve-se reggae, assiste-se a um faroeste, almoça-se 

no McDonald’s e janta-se num restaurante típico, 

usam-se perfume parisiense em Tóquio e roupas 

‘rétro’ em Honk Kong. 

(Terry Eagleton) 

 

Esta Seção tem por intuito abordar em síntese a notoriedade da obra de Dois Irmãos de 

Milton Hatoum, de modo a apresentar as características mais marcantes desse romance, com 

foco especial às questões voltadas às relações sociais na comunidade ali apresentada e a 

vinculação com os Direitos Humanos, abordados pelo autor, na época da Manaus histórica. 

Buscando adentrar nas questões pertinentes aos Direitos Humanos e sua efetiva 

aplicabilidade, esta Seção se destina a abordar porque as questões decorrentes do Estado 

democrático de direito – ou constitucional –, apesar de já possuírem relevância nacional e 

internacional, quanto aos princípios que norteiam os Direitos Humanos, ainda esbarram em 

práticas ou barreiras geopolíticas desvirtuadas, a depender do contexto analisado (HUNT, 

2009). 

 

As cortes e as organizações governamentais, por mais que tenham alcance 

internacional, serão sempre freadas por considerações geopolíticas. A história 

dos Direitos Humanos mostra que os direitos são afinal mais bem defendidos 

pelos sentimentos, convicções e ações de multidões de indivíduos, que 

exigem respostas correspondentes ao seu senso íntimo de afronta (HUNT, 

2009, p. 215-216).  

 

Assim, inúmeras são as discussões sobre princípios e garantias fundamentais, bem 

como sua aplicação nos casos concretos. Nesse sentido, entende-se que as obras literárias, no 

caso as obras em destaque de Milton Hatoum já referenciadas ao longo desta dissertação, se 

mostram campo propício para abertura a uma polissemia de vozes (não apenas nacional, mas 

mundial) para tratar, refletir e denunciar sobre “princípios e sua aplicação”. 

 

3.1 A Aceitação da Realidade Factual Normativa e o Uso do Local 

 

As obras de Hatoum, em especial a obra analisada neste estudo, Dois Irmãos (2000), 

têm mostrado ao longo dos seus excertos abordagens que levam o leitor a refletir sobre como 

ocorre o processo de aceitação da realidade factual como normativa do local considerando o 
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espaço em que se encontra. 

Nesse sentido, o romance Dois Irmãos (2000) consegue relacionar a ficção com a 

realidade vivenciada por vários dos sujeitos amazônicos que integram aquele espaço, nas mais 

variadas categorias. Seja a partir das tradições herdadas pelas culturas indígenas e manauaras, 

advindas da região, ou daqueles que para ali migraram e mantiveram relações, como os de 

origem libanesa, Hatoum mostra que a Amazônia continua produzindo representações que 

perpetuam até os dias atuais.  

Importante se faz então compreender como as questões de ordem se estabelecem 

naquela conjuntura, uma vez que ela – a ordem – vive em uma constante relação problemática, 

oscilando entre a ordem factual e a ordem normativa.  

Nesse sentido, Bobbio (2004) discorre ensinando que a ordem factual é a ordem 

empírica, aquela que se observa na realidade e que exige explicação, visto que é pautada nos 

assuntos humanos, apresentando-se como uma ordem comportamental. Já a ordem factual, de 

acordo com o autor, é estrutural na medida em que é observável independentemente do sujeito, 

posto que retrate a própria sociedade, o coletivo, no entanto, de igual forma exige-se 

explicação. 

Diante do exposto, tem-se, pois, que a ordem normativa será aquele sistema composto 

por normas, valores, papéis e status ao qual o sujeito adere e se submete, resultando em um 

determinado comportamento objetivo que resultará nas práticas sociais vivenciadas 

cotidianamente (BOBBIO, 2004). 

A partir dessa perspectiva, os Direitos Humanos implementados e garantidos em 

âmbitos nacional e internacional, traz estabilidade para o comportamento da sociedade. No 

entanto, apesar de sua intencificação, a sua impressão perante os indivíduos não tem ocorrido 

de forma equilibrada. Isso por que, mesmo que institucionalizada, ou seja, imperiosos para 

resguardar os indivíduos, fatores internos intrínsecos nos Estados, faz com que os Direitos 

Humanos, não consigam transpor barreiras sociais e econômicas, e alcancem a todos de igual 

forma. 

Assim, apesar do reconhecimento da existência de uma norma factual normativa, 

determinados espaços continuam a propagar práticas desumanas e de desrespeito à dignidade 

humana, fazendo valer a ordem daquele local, daquela cultura, vertentes ultrapassadas e 

preconceituosas, mas que, infelizmente, vigoram até os dias atuais e que, de acordo com 

Hatoum (2000), ainda são capazes de te perseguir para onde for “[...] pelas omissões, lacunas, 

esquecimento. O desejo de esquecer. Mas eu me lembro, sempre tive sede de lembranças, de 

um passado desconhecido, jogado sei lá em que praia de rio.” (HATOUM, 2000, p. 90).  
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Assim, a pesquisa realizada, que passeia pela história da Amazônia, do país e do 

mundo, também retrata questões sociais, das relações e evoluções – emergência – e do trabalho 

dos menos favorecidos e a presença – ou ausência – dos direitos humanos. Toda essa 

construção, feita a partir da narrativa de Hatoum (2000), mostra-se essencial para compreendê-

la, sob o viés literário, a formação amazônica, a presença dos migrantes e imigrantes e a 

relação destes com os locais.  

Nas passagens da obra é possível verificar, ainda, que o trabalhador manauense foi 

formado a partir da sua condição de isolamento e diante de uma cultura dominante, de forma 

que ao ler e analisar as obras em que esses indivíduos inserem-se em meios aos personagens é 

possível, com base no contexto histórico trazido pelo autor, verificar a questão e perspectivas 

dos Direitos Humanos é uma forma não só de identificar como homem e o trabalho foram 

sendo constituídos, mas os fatores que ainda fazem com que existam situações de condição 

análoga à escravidão em determinados contexto sociais brasileiros (DURKHEIM, 2010). 

De fato, os aspectos factuais normativos e os valores locais acabam governando as 

ações a partir de cada realidade e contexto social levando os sujeitos a se tornarem reféns dos 

espaços que ocupam e da cultura ali praticada. Isso pode ser apreendido a partir do excerto que 

segue da obra de Hatoum (2000): 

 

As duas rezavam juntas as orações que uma aprendeu em Biblos e a outra no 

orfanato das freiras, aqui em Manaus. Halim sorriu ao comentar a 

aproximação da esposa com a índia. O que a religião é capaz de fazer, ele 

disse. Pode aproximar os opostos, o céu e a terra, a empregada e a patroa. 

(HATOUM, 2000, p.48) 

 

Em contraponto outros aspectos também nos remetem a esse entendimento, como se 

observa no fato da ausência de férias e folga do serviço, que levam Domingas a sonhar por 

liberdade, Hatoum traz abaixo toda a introspecção vivida por seus personagens:  

 

Domingas, a cunhatã [...] "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. "Louca para ser livre." 

Palavras mortas. Ninguém se liberta só com palavras. Ela ficou aqui na casa, 

sonhando com uma liberdade sempre adiada. Um dia, eu [Nael] lhe disse: Ao 

diabo com os sonhos: ou a gente age, ou a morte de repente nos cutuca, e não 

há sonho na morte. Todos os sonhos estão aqui, eu dizia, e ela me olhava, 

cheia de palavras guardadas, ansiosa por falar. (HATOUM, 2000, p.50) 
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Para Durkheim (2010), todas as sociedades possuem como característica a existência de 

conflitos e estes decorrem das desigualdades entre as classes. Assim, a problemática entre 

indivíduo versus sociedade vai surgindo quando o sujeito percebe a necessidade de atender a 

suas vontades, sendo, no entanto cerceado pela comunidade e imposições socio culturais e 

econômicas, limitando suas condutas e possibilidades. Isso pode ser corroborado na seguinte 

passagem da obra de Hatoum, em que Yaqub fala sobre Domingas:  

 

“Louca para ser livre.” Palavras mortas. Ninguém se liberta só com palavras. 

Ela ficou aqui na casa, sonhando com uma liberdade sempre adiada... Todos 

os sonhos estão aqui, eu dizia, e ela me olhava, cheia de palavras guardadas, 

ansiosa por falar. (HATOUM, 2000, p. 50).  

 

Segundo ensina Arendt (2007), ainda que venha partir da concepção de que cada 

indivíduo é singular, isso só se torna possível quando as práticas sociais garantem condições de 

igualdade a todos e a partir disto cada um possui a sua especificidade formada e respeitada. 

Para alcançar tal intento, de acordo com a autora, necessário se faz adotar a pluralidade 

sob o viés de ação e discurso, pautada na igualdade e na diferença, sendo a igualdade 

necessária para os homens se compreenderem entre si e a diferença, para buscar novas ações e 

a evolução nos processos de relações sociais (ARENDT, 2007). 

Debatendo sobre a temática, a autora levanta a concepção de alteridade
19

 como 

características básicas necessárias ao homem que deve se sobrepor às suas peculiaridades 

individuais. Será, pois, o fato do homem se diferenciar do seu semelhante, ao tempo em que 

mantém a alteridade com estes que fará dele singular ao tempo em que pertencerá à pluralidade 

à sua volta (ARENDT, 2007). 

Assim, ao tomarmos a obra de Hatoum (2000) como elemento de análise e nos 

apropriarmos dos ensinamentos de Arendt (2007) observa-se que em Dois Irmãos a trama é 

utilizada para reconstruir um passado, e para tanto o autor constrói uma versão, que, ainda que 

ficcional, mostra, por meio do narrador escolhido – Nael – as experiências, memórias e 

entendimentos sobre o universo amazônico do autor. 

No entanto, conforme bem ensina Bobbio (2004), ainda que se tenha que verificar o 

contexto em que os direitos se estabeleceram, ajustando ou não à sociedade da época, o seu não 

                                                
19

 O dicionário Aurélio traz a seguinte definição de alteridade: “al.te.ri.da.de - (francês alterité) - substantivo 

feminino - 1. Qualidade do que é outro ou do que é diferente. - 2. [Filosofia]. Caráter diferente, metafisicamente.” 

A palavra alteridade advém do vocábulo latino alteritas, que significa ser o outro, portanto, designa o exercício 

de colocar-se no lugar do outro, de perceber o outro como uma pessoa singular e subjetiva. 
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entendimento, acolhimento e prática, assim, acabam mostrando-se co-responsáveis diante da 

incapacidade observada de resguardar tais direitos, uma vez que, de acordo com o autor “não 

existem direitos fundamentais por natureza. O que parece fundamental numa época histórica e 

numa determinada civilização não é fundamental em outras épocas e em outras culturas” 

(BOBBIO, 2004). 

Esse entendimento é justificado por Bobbio (2004) que afirma que “quanto mais 

aumentam os poderes dos indivíduos tanto mais diminuem as liberdades dos mesmos 

indivíduos”, assim, ao tempo em que leis de proteção e direitos fundamentais são criadas, essas 

mesmas leis aplicam restrições e punições, sendo que estas acabam não alcançando aos 

detentores de poder, mas sim, recaem apenas naqueles menos favorecidos, à margem do 

processo capitalista em voga. 

Em Dois Irmãos (2000), é possível verificar que apesar de toda apresentação “positiva” 

que se busca nas intencionalidades de Halim e Zana ao trazerem Domingas para casa, é 

possível aprender que o olhar negativo sobre o local sob a perspectiva do estrangeiro, perpetua 

a marginalização das classes mais pobres, dos indígenas unidos na figura do trabalhador 

(DURKHEIM, 2010). Assim, ainda quase uma criança, Domingas se vê obrigada a viver a 

partir da escolha dos outros: 

 

Domingas fechava os olhos e fingia dormir, e se lembrava do pai e do irmão. 

Chorava quando se lembrava do pai, dos bichinhos de madeira que fazia para 

ela, das cantigas que cantava para os filhos. E chorava de raiva. Nunca mais ia 

ver o irmão, nunca pôde voltar para Jurubaxi. As freiras não deixavam, 

ninguém podia sair do orfanato. As irmãs vigiavam o tempo todo (HATOUM, 

2000, p. 56) 

 

Assim, na casa de Halim, Zana a matriarca do romance estabelece uma relação de 

troca de “favores” entre ela e Domingas, atuando como prática de caridade por ter 

proporcionado à empregada uma vida melhor. Também no caso do estupro, o registro de 

agressões morais e de abuso contra as mulheres, mostravam-se habituais naquele cenário. 

Para além das questões de etnia e sexo, a faixa etária também não era respeitada, e crianças – 

Nael – era visto comumente ajudando nos afazeres domésticos, coisa que não cabia aos filhos 

dos patrões. 

 

3.2 A Assimilação de Normas de Cada Contribuição Cultural 

Conforme já abordado, a Amazônia, assim como o Brasil, o processo cultural decorre 
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inicialmente das relações estabelecidas desde os espaços abertos entre colonizador e 

colonizado. Diante desse vazio entre um e outro, tem-se um local permeado de contrariedades 

em que aqueles com mais recursos se impõem à massa servil para crescer e prosperar. 

Vários foram os processos migratórios que levaram culturas diversificadas à região da 

Amazônia e interferiram em seu desenvolvimento. Hatoum bem apresenta essas questões ao 

abordar sobre os coreanos que se instalaram para a criação da Zona Franca de Manaus, ou das 

famílias de origem libanesa que por lá se estabeleceram. Muitos prosperaram, outros se 

afundaram junto aos manauenses marginalizados. 

Na obra de Hatoum, em especial no romance Dois Irmãos (2000), é possível conhecer a 

Manaus, do século XX, permeada pelos acontecimentos históricos – econômicos, sociais, 

culturais etc. – ocorridos entre as décadas de 1910 e 1970, que apresentam sua emergência e 

decadência a partir do dia a dia de uma família de libaneses, suas relações familiares, hábitos 

comerciais, religiosos e a relação de poder e autoridade – dominador x dominado – sobre a 

vida de seus “agregados”, na maioria de origem indígena. 

O indivíduo resultante da miscigenação dos povos amazônicos envolvidos na 

transformação do seu espaço junto com os “estrangeiros” que ali aportaram, ficaram à mercê 

de protecionismos e subjugações dos que comandavam os comércios e terras locais. 

Para além dos brancos europeus, dos nativos manauenses, coreanos e libaneses, a 

região amazônica é ainda permeada por sua população ameríndia. Será, a partir das narrativas 

que perpassam pelo olhar de Hatoum que a Amazônia será abordada, como local multicultural, 

da interculturalidade a ser abordada mais profundamente na seção seguinte desta dissertação. 

Dois Irmãos (2000) apresenta, pois, a relação estabelecida entre a Amazônia brasileira e 

a cultura libanesa, e para tanto, entrelaça pessoas de culturas, procedências e personalidades 

diversas a partir da narrativa do romance. 

Aqui, damos destaque à diferença retratada entre aqueles que possuem poder 

econômico e os demais que vivem à beira do capitalismo. No início da obra, Nael, o narrador 

escolhido para dar seu testemunho, já apresenta a situação decadente dos índios e outros 

migrantes do interior que circulavam pela periferia esmolando e se aglomerando em 

acampamentos permeados pela miséria no entorno de Manaus. Nessa fase, Halim é um 

próspero comerciante: 

 

Halim havia melhorado de vida nos anos do pós-guerra. Vendia de tudo um 

pouco aos moradores dos Educandos, um dos bairros mais populosos de 

Manaus, que crescerá muito com a chegada dos soldados da borracha, vindos 

dos rios mais distantes da Amazônia. Com o fim da guerra, migraram para 
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Manaus, onde ergueram palafitas à beira dos igarapés, nos barrancos e nos 

clarões da cidade (HATOUM, 2000, p. 32).  

 

Assim, a partir dos olhos e fala de Nael, Hatoum (2000) concebe a Amazônia como um 

local cuja história se dá a partir das relações identitárias representadas pelos personagens que 

ele constrói, tendo como pano de fundo a urbe de Manaus, esses figurões, imigrantes e nativos, 

se mostram os recursos encontrados pelo autor para explicitar a condição de sujeitos sem uma 

identidade fechada, à deriva em portos flutuantes e transitam entre uma cultura e outra 

buscando retratar a realidade experienciada naquela região. 

No caso de Domingas, por exemplo, verificam-se imposições de transição entre 

culturas diferenciadas, quando se apreende que ela tem as mudanças de condição de vida 

moldadas de forma compulsória, sendo a primeira retirada de sua aldeia e colocada em um 

orfanato e posteriormente sendo “vendida” para a família de Halim e Zana: 

 

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. As duas foram até a porta e Domingas ficou sozinha, 

contente, livre daquela carrancuda. Se ficasse no orfanato, ia passar a vida 

limpando privada, lavando anáguas, costurando. (HATOUM, 2000, p. 57).  

 

Assim, Domingas, retirada da floresta, inserida no orfanato e adotada pela matriarca da 

família de Halim, ainda muito jovem, mesmo passando por todas essas mudanças espaço 

temporais e culturais, não rompe totalmente com o seu passado e com a sua cultura indígena, 

mantendo o sonho de um dia alcançar a liberdade. 

Também é possível identificar na personagem Zana, imbuída de “teimosia silenciosa 

[...] uma insistência em fogo brando”. (HATOUM, 2000, p. 40), as características da mulher 

árabe que de acordo com Welter (2007) “transitava entre a cultura árabe e a indígena; mantinha 

costumes, mas chega a se referir às mulheres interessadas em seus filhos como cunhatãs, 

mostrando-se inserida na cultura e termos do local em que habita”. 

Welter (2007) ainda aponta, para além dos destaques já retratados nessa pesquisa, as 

confluências culturais trazidas por Hatoum na obra, que além de apresentar os índios, o 

libanês, também tem a figura francês de Laval, a estratificação de classes dentro de uma 

mesma cultura representada pela vizinha Estelita que se sentia superior, devido ao fato de seus 

vizinhos serem imigrantes, algumas informações se perdiam como quando Halim fala que não 

saber ao certo a data do seu aniversário. 
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Também são inseridas nos textos palavras estrangeiras, menção a temperos 

diversificados, línguas variadas, português, espanhol, ameríndio etc.  

Retomando, pois, as questões de direitos humanos e de trabalho retratadas no tópico 

anterior, pode-se inferir, também, que no excerto em destaque, quando Zana entrega um 

envelope à religiosa, subentende-se a “compra” de Domingas que, ainda menina, passa a ser 

empregada não remunerada da família, condição essa análoga à servidão.  

Ainda sob os olhos de Nael, é possível verificar que situações semelhantes à de 

Domingas era algo corriqueiro, pertencente ao contexto da comunidade local, quando falava da 

mãe e outras trabalhadoras das proximidades vizinhas “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. 50).  

Sobre a apropriação cultural, as características da cultura libanesa também se 

apresentam em vários trechos da obra. Passagem significativa é mostrada quando Nael assim 

nos conta sobre Halim: 

 

Halim me mostrou o álbum do casamento, de onde tirou uma fotografia que 

apreciava: ele, elegante, beijando a moça morena, ambos cercados por 

orquídeas brancas: o beijo tão esperado, sem nenhum pudor, nenhuma 

reverência às ratas de igreja e ao Zoraier: os lábios de Halim colados nos de 

Zana, que, assustada, os olhos abertos, não esperava um beijo tão voraz no 

altar. “Foi um beijo guloso e vingativo”, disse-me Halim. “Calei aquelas 

matracas, e todos os gazais do Abbas estavam naquele beijo”. (HATOUM, 

2000, p. 54).  

 

É possível verificar a partir da forma narrativa escolhida por Hatoum (2000), 

recorrendo da memória de Nael e seu sentimento passional de vingança e busca identitária, 

alcançar objetivos que nos parecem previamente definidos pelo autor que é a de registrar suas 

impressões e influências ideológicas e culturais que se apresentam ao longo de todo o discurso 

narrativo.  

Essa afirmação que se faz decorre do fato de poder ser percebido no texto que as 

marcas ali destacadas também são percebidas na sociedade da época em que o fato narrado 

ocorre. O que o autor faz para trazer o seu caráter ficcional e dar ao narrador a possibilidade de 

se utilizar das suas emoções para passar as informações da forma que lhe convém e 

provavelemente lhe sejam mais significativas e favoráveis, o que também serve de aporte para 

afirmar que o autor retratou inclusive na forma de escolha do narrador, representara formação 

social do país – miscigenados oriundos de abusos e processos analogos à escravidão das 
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mulheres. 

Percebe-se que para o autor a Amazônia não se mostra como um local com fronteiras 

fixas, mas sim apenas um local repleto de limitações impostas nos processos de 

desenvolvimento que acompanharam a região desde a colonização. 

 

3.3 Universalidade da Aplicação das Normas de Direitos Humanos 

 

Tratar da universalidade dos Direitos Humanos conforme já abordado na seção desta 

dissertação refere-se a abordar sobre as concepções de tais direitos, no plano nacional e 

internacional. Não se trata apenas de impor uma determinada forma de organização social, ou 

de uniformizar políticas, mas sim de buscar comportamentos que levem maior respeito e 

cuidado quanto aos valores e preceitos básicos consagrados na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos
20

. 

Assim, sua concepção faz acreditar que cada vez mais devemos buscar por formas de 

garantir esses direitos, inerentes a todo ser humano e que estes – todos – devem ser protegidos 

em todas e quaisquer circunstâncias.  

Importante destacar que para garantir os direitos humanos em toda a sua universalidade, 

há que se levar em consideração a diversidade cultural, o que não quer dizer relativizar as 

normativas, mas sim respeitar as diferenças culturais e especiais para sua aplicação.  

Fica claro, assim, que a universalidade dos direitos humanos e sua relação com a 

diversidade cultural caminham em estreita relação e precisam sair das searas teóricas e tomar 

força em suas práticas de forma a mitigar as relações desiguais que ainda se apresentam em 

vários cenários, mas que neste caso, recai sobre a região Amazônica. 

Nas narrativas de Hatoum (2000), a abordagem intercultural e o caráter denunciativo 

com que lemos a sua obra, nos levam a apreender que é a partir da internacionalização dos 

Direitos Humanos que teve início com a Declaração Universal de Direitos Humanos que 

começa a emergir o caráter de universalidade desses direitos. 

Exemplo disso é percebido na forma como Nael retrata as passagens sobre sua mãe 

Domingas e o trabalho quase escravo: 

 

Detestava o orfanato e nunca visitou as Irmãzinhas de Jesus. A visão do 

                                                
20

 PIOVESAN, Flávia. A Universalidade e a Indivisibilidade dos Direitos Humanos: Desafios e Perspectiva. 

In BALDI. Cesar Augusto (Org.) Direito Humanos na Sociedade Cosmopolita. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 

63. 
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orfanato a oprimia. As palmadas que levou da Damasceno! Não escolhia hora 

nem lugar para tacar a palmatória. Estava educando as índias, dizia. Na casa 

de Zana o trabalho era parecido mas tinha mais liberdade... Rezava quando 

queria, podia falar, discordar, e tinha o canto dela. (HATOUM, 2000, p. 57). 

 

Assim, Hatoum (2000), com a maestria que lhe é peculiar, relembra pelos olhos de 

Nael, os fatos de um passado intrínseco à vida do personagem, mas que, ao mesmo tempo, leva 

o leitor a perceber aspectos da vida social daquela época e que até hoje reflete social, cultural e 

economicamente na região e no país.  

A literatura se mostra a partir de obras como Dois Irmãos (2000), um campo fértil para 

compreender o homem e as relações por ele estabelecidas em todos os âmbitos transitando 

entre ficção e realidade e apresentando o processo de construção identitária do homem e da 

sociedade manauense. 

Hatoum se utilizada da obra Dois Irmãos (2000) para apresentar a situação das índias 

em Manaus e de como eram constituídas as relações entre criadas e a dona da casa, que 

mascaradas por certo grau de afetividade na convivência, mostravam-se na verdade como uma 

forma de esconder o trabalho na condição de escravidão. Essa afetividade pode ser percebida 

na relação de Domingas com os gêmeos:  

 

Mas ela não tinha coragem, quer dizer, tinha e não tinha; na dúvida, preferiu 

capitular, deixou de agir, foi tomada pela inação. Pela inação e também pelo 

envolvimento com os gêmeos, sobretudo com a criança Yaqub, e quatro anos 

depois, com Rânia. Com Yaqub foi mais forte: amor de mãe postiça, 

incompleto, talvez impossível (HATOUM, 2000, p. 50) 

 

Assim, Hatoum (2000) vale-se do processo histórico vivenciado à época, agregando 

elementos de cultura, religiosidade etc.para construir uma narrativa carregada de mistério e 

informações sobre a formação nacional. Também é possível aferir que, sobre cultura, Hatoum 

(2000), a partir do entendimento de que uma completa a outra, especialmente, quanto à 

concepção de dignidade humana, base dos Direitos Humanos, faz com que essa consciência 

sobre os aspetos da interculturalidade gere um reconhecimento cada vez maior dos Direitos 

Humanos de forma universalizada. 

As narrativas de Hatoum retratam esse entendimento de que as culturas são incompletas 

e possuem suas problemáticas, principalmente, quando vistas sob o enfoque da dignidade 

humana. Somente quando alçarmos uma consciência de que precisamos reconhecer o outro e 

nos completar nele, sem perder a nossa individualidade é que a universalidade dos direitos 
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humanos estará efetivamente disseminada e praticada nas sociedades. 

Nesse sentido, imperioso se faz trazer o entendimento de Antonio Candido (1995), para 

quem os Direitos Humanos se mostram tão indispensáveis para a manutenção da vida digna da 

sociedade, como esse mesmo direito deve ser aliada à literatura como um recurso de registro, 

denúncia e resistência. Para ele, “[...] quem acredita nos Direitos Humanos procura transformar 

a possibilidade teórica em realidade, empenhando-se em fazer coincidir uma com a outra” 

(CANDIDO, 2011). Isso porque, de acordo com o autor: 

 

A função da literatura está ligada à complexidade da sua natureza, que explica 

o papel contraditório, mas humanizados (talvez humanizador porque 

contraditório). Analisando-a, podemos distinguir pelo menos três faces: (1) 

ela é uma construção de objetos autônomos como estrutura e significados; (2) 

ela é uma forma de expressão, isto é, manifesta emoções e a visão do mundo 

dos indivíduos e dos grupos; (3) ela é uma forma de conhecimento, inclusive 

como incorporação difusa e inconsciente (CANDIDO, 2011, p.178-179). 

 

A partir dessa perspectiva apresentada por Candido (2011), verifica-se que a utilização 

da história contextualizada dentro dos romances, mostra-se como uma possibilidade de 

expressão, numa forma de reflexo/reflexão da realidade e de (re)leitura de mundo, agindo, por 

conseguinte, como meio de alcançar novos saberes e compreender como de fato a construção 

identitária se deu.  

Em Dois Irmãos (2000), Hatoum se desfruta dos recursos advindos da construção 

literária ficcional para sinalizar sobre as consequências que atingem boa parte da população 

deixada à própria sorte quando abandonadas pelas políticas públicas. Também são retratadas a 

partir das relações e conflitos familiares, como se deu o processo de construção do país, em 

especial em razão das consequências advindas do processo pré e pós-regime militar. 

Analisar a obra de Hatoum (2000), significa problematizar a cidade de Manaus, a partir 

do uso da ficção permeada por contextos reais e assim dispor de um recurso a mais para 

analisar e compreender a história da região amazônica. 

 

3.4 A Composição Com as Características em Cada Cultura 

 

De acordo com Said (1990) quando abordamos os aspectos de ordem cultural, é 

importante compreender que a globalização em sua forma atual, tem buscado romper com 

modelos culturais homogeneizantes e tradicionalistas. 

Trata-se de um processo em movimento que busca desconstruir as identidades 
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concebidas como estabelecidas e estagnadas e abrir as comportas para a diversidade que se 

apresenta por todo o mundo, seja diante dos processos das chamadas migrações livres e/ou 

forçadas, a configuração dos espaços tem mudado nos últimos séculos. E isso faz com que se 

diversifiquem as culturas e pluralizem as identidades culturais. 

Nesse contexto, devemos pensar a cultura como ação e trabalho já discorrido na seção 2 

desta dissertação. Posto que seja o trabalho que irá movimentar as comunidades e miscigenar 

as culturas. No caso da obra de Hatoum (2000), temos a Amazônia e seus locais como 

elementos estereotipados com base num pensamento estrangeiro. 

Sobre essa relação entre o Oriente e sua relação com o Ocidente, Said (1990) assim 

aponta: 

 

(O Oriente) era um lugar de romance, de seres exóticos, de memórias e 

paisagens obsessivas, de experiências notáveis [...] A relação entre o Ocidente 

e o Oriente é uma relação de poder de dominação, de graus variados de uma 

complexa hegemonia [...] O conhecimento do Oriente, posto que gerado da 

força, em um certo sentido, cria o Oriente, o oriental e seu mundo. O 

Orientalismo é um conhecimento que se baseia na distinção entre Leste e 

Oeste [...] Como aparato cultural, o orientalismo é todo agressão, atividade, 

julgamento, vontade de verdade e conhecimento. (SAID, 1990, p. 13,17, 50, 

211). 

 

Assim, Dois Irmãos (2000) consegue descrever Manaus como berço de variadas formas 

de cultura e a diferença de outros locais, atrelando aos elementos históricos os processos de 

mudanças do país e do local. Ao longo da obra, conforme já retratado, é possível identificar 

momentos históricos relevantes ao país e ao estado amazônico, como: a extração da borracha, o 

término da Segunda Guerra Mundial, a construção dos Dois Brasis e a ditadura militar 

nacional e local, em Manaus contextualizando a obra e interferindo na sua narrativa.  

Sobre esses aspectos, verifica-se ainda, a diferença destacada entre as cidades de São 

Paulo (moderna) e Manaus (esgotada e esquecida). Com isso, importante se faz a análise da 

obra de Hatoum (2000) que nos leva a (re)pensar Manaus e a Amazônia, na década de 1960, 

por meio de um resgate cultural, social e político, abordando culturas, crenças e 

comportamentos diversificados e inerentes à região.  

Diante dessa perspectiva, em Dois Irmãos (2000) Hatoum reúne de um lado, uma 

Manaus pobre, enfraquecida economicamente e financeiramente, do outro, a cidade de São 

Paulo, uma verdadeira potência econômica social para o país, fato esse que pode ser percebido 

no excerto sobre o porto de Manaus dentro da obra: 
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O porto já estava animado àquela hora da manhã. Vendia-se tudo na beira do 

igarapé de São Raimundo: frutas, peixes, maxixe, quiabo, brinquedos de 

latão. O edifício antigo da Cervejaria Alemão cintilava na Colina, lá no outro 

lado do igarapé. Imenso, todo branco, atraía o meu olhar e parecia achatar os 

casebres que o cercavam. Mas a visão das dezenas de catraias alinhadas 

impressionavam mais. No meio da travessia já sentia o cheiro de miúdo e 

vísceras de boi. Cheiro de entranhas. Os catraieiros remavam lentamente, as 

canoas emparelhadas pareciam um réptil imenso que se aproximava da 

margem. Quando atracavam, os bucheiros descarregavam caixas e tabuleiros 

cheios de vísceras. Comprava os miúdos para Zana, e o cheiro forte, os 

milhares de moscas, tudo aquilo que enfastiava, eu me afastava da margem, e 

encaminhava até a ilha de São Vicente. (HATOUM, 2000, p. 60) 

 

Outros elementos de diversidade cultural são apresentados por Hatoum (2000) diante de 

seus figurões que estabelecem de forma peculiar a questão sociocultural e relacional entre 

locais e imigrantes, homem e mulher, patrão e empregado da mulher imigrante e da nativa. Isso 

pode ser verificado, por exemplo, no relacionamento entre patroa e empregada, na relação 

Zana versus Domingas que, por apesar da ação de “caridade” por parte de Zana, Domingas se 

vê destituída de dignidade, se sentindo excluída e desqualificada. 

As diferenças culturais vão sendo apresentadas na obra de Hatoum (2000) a partir dos 

conflitos dos seus personagens, das relações estabelecidas entre eles e da busca por sua 

identidade retratada pelo narrador testemunha, Nael. Assim, a partir desses elementos 

conflituosos presentes na obra Dois Irmãos, o autor explora a construção, desconstrução e a 

representação socioeconômica e cultural da cidade de Manaus e seus habitantes.  

Importante ainda destacar o posicionamento do autor, que compreende a importância 

social da literatura como ferramenta para promover a disseminação do conhecimento sobre a 

realidade, local, regional e do mundo, de nós e do outro.  

Um exemplo disso é a visão que o autor passa sobre Rânia, irmã dos gêmeos, 

personagem secundária, em complemento às impressões sobre as mulheres como Zana e 

Domingas, de forma que para esta – Rânia – cabe à representação de uma personagem 

feminina com: 

 

[...] um maior teor de discriminação, repressão e subordinação, seja através 

dos resquícios de um regime tradicional em declínio (o patriarcalismo), como 

também da emergência do novo regime “pós-patriarcal‟, no qual a figura do 

pai e “protetor” é substituída pela do irmão ou filho. (SILVA, 2011, p. 77) 

 

Nesse sentido, para Hatoum, a literatura se apresenta como uma espécie de reflexão 

sobre a realidade “uma das tantas maneiras de expressar o mundo, é um modo de ver, de 
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imaginar e problematizar conflitos que podem ser explícitos, com forte componente histórico, 

mas podem ser bastante interiorizados”, servindo com recursos para além de dar visualização 

sobre os acontecimentos que permeiam a sociedade, permitem imaginar e problematizar os 

mais variados conflitos, utilizando-se, para tanto, de elementos históricos reais, 

intrinsecamente imbricados na sua ficção (MELLO, 2003).  

Nesse sentido, a literatura é uma espécie de reflexão sobre a realidade. Para Hatoum, 

“um escritor que procura, além de problematizar uma visão generalista e homogênea, [deve] 

manter um diálogo histórico-social e diaspórico entre diferentes culturas” (SILVA, 2011). 

Retomando a personagem de Rânia, parece-nos que o autor a vês como a mulher que coloca a 

família em primeiro plano abrindo mão dos seus sonhos: 

 

[...] parecia não se preocupar com o futuro, com a velhice que ainda estava 

longe ou então sabia esconder bem a sua aflição, assim como seus 

pensamentos, suas ideias e seu humor. Passou a compartilhar com a mãe a 

dedicação aos irmãos gêmeos, que despertavam nela uma paixão nunca 

vivida. Rânia se deixava seduzir pelos irmãos, arrumava-se com esmero e 

toda a sua beleza e sensualidade era dirigida a eles. A junção dos dois irmãos 

representava para ela a imagem do noivo perfeito e desejava encontrar um 

pretendente à altura deles: Ela nunca encontrou essa mistura. Rânia apenas se 

contentou em idolatrar os dois irmãos. Contentou-se em idolatrar os gêmeos, 

sabendo que os laços sangüíneos não anulavam o que neles havia de 

irreconciliável. Mesmo assim, a admiração de Rânia por ambos foi por muito 

tempo visceral e quase simétrica (HATOUM, 2000, p. 98). 

 

Nesse sentido história e memória os saberes e experiência de Hatoum permeiam a sua 

obra e são vistos como essenciais, conforme se verifica no excerto a seguir de entrevista 

concedida por Hatoum: 

 

Não há literatura sem memória. A pátria de todo escritor é a infância. Acho 

que o momento da infância e da juventude é privilegiado para quem quer 

escrever. É onde a memória sedimenta coisas importantes: as grandes 

felicidades, os traumas, as alegrias e também as decepções. Certamente não 

estou falando da lembrança pontual e nítida. O que interessa é a memória 

desfalcada, a memória não lembrada. Isso é bom para a literatura porque aí é 

que se instala o espaço da invenção (GURGEL, 2008, p. 4). 

 

Agregado a isso se tem, ainda, o debate que será apresentado no tópico seguinte que 

aborda o aspecto educacional dos direitos humanos para potencializar o caráter universal de 

tais direitos. O que se depreende por cultura, nada mais é do que o resultado dos processos de 

inter-relação entre os encontros dos diversos povos que perpassam por um mesmo determinado 
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local. 

Assim, seguindo a esteira de Hatoum em suas obras, em vez de pensarmos em fechar o 

entendimento para um contexto apenas devemos ampliar nosso campo visual e compreender o 

conjunto de sujeitos que forma e integram aquele todo, perceber o ser humano como resultado 

das interações que formam a nova cultura que se apresenta. 

 

3.5 Levantamento de Trechos em Defesa dos Direitos Humanos 

 

Os direitos dialogados em defesa da Declaração dos Direitos Humanos, mesmo 

histórico, e mitigado, tem um longo percurso para ocorrer sua efetivação política em 

determinada cultura do país. Para Bobbio (2004) “Assembleia Geral da ONU, um notável 

passo à frente na ação empreendida no sentido de encorajar e ampliar o respeito aos Direitos 

Humanos e às liberdades fundamentais” (BOBBIO, 2004). 

Ainda seguindo os ensinamentos de Bobbio,      

 

Os Direitos Humanos, como já se observou várias vezes, há direitos com 

estatutos muito diversos entre si. Há alguns que valem em qualquer situação e 

para todos os homens indistintamente: são os direitos acerca dos quais há a 

exigência de não serem limitados nem diante de casos excepcionais, nem com 

relação a esta ou àquela categoria, mesmo restrita, de membros do gênero 

humano (é o caso, por exemplo, do direito de não ser escravizado e de não 

sofrer tortura) (BOBBIO, 2004, p. 13).     

 

Nos Direitos Humanos e seus estatutos diversos, Bobbio (2004) traz valores que valem 

em qualquer situação de modo indistinto, como é caso de uma pessoa não ser escravizada. 

Contudo, Comparato (2003) diz que em qualquer hipótese, o sistema de defesa dos Direitos 

Humanos e as suas organizações de direitos, imperaram em uma sociedade, pois, as 

convivências humanas para a solução de litígios o tornaram sempre imprescindível 

(COMPARATO, 2003).  

 

Os Direitos Humanos foram identificados com os valores mais importantes da 

convivência humana, aqueles sem os quais as sociedades acabam perecendo, 

fatalmente, por um processo irreversível de desagregação (COMPARATO, 

2003, p. 18). 

 

Assim, nos Direitos Humanos, existem também, os valores necessariamente 
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representados, sem o qual, a sociedade acaba perecendo contra juizos, ficando assim em um 

processo de desagregação incontornável.  

 

Paralelamente, a solidariedade ética, fundada sobre o respeito aos Direitos 

Humanos, estabelece as bases para a construção de uma cidadania mundial, 

onde já não há relações de dominação, individual ou coletiva 

(COMPARATO, 2003, p. 25). 

 

O respeito aos Direitos Humanos traz conforme Comparato (2003) a solidariedade 

ética, em que cada sociedade organizada vem considerando estabelecer de base uma cidadania 

mundial, sem a dominação do indivíduo coletivamente, isso surge como legado em 

desenvolver positivamente a cidadania humana (COMPARATO, 2003).  

A partir de alguns fragmentos em Direitos Humanos, a humanidade de maneira geral, 

vem ansiando por mais proteção, e estão mais atentas pela eficaz efetivação dos Direitos, isto 

é, com essa verificação que a humanidade vislumbra uma proteção mundial, que segundo os 

apontamentos de Lucas (2019) traz que “Viver de forma harmoniosa é poder voltar a sentir o 

mundo em que se vive com inclusão e respeito de todos os valores e sentidos que possam 

existir.”. A convivência harmoniosa entre os seres humanos começa com a racionalidade do 

homem, mas alicerçado nos Direitos Humanos, e assim, que este tem o condão de minorar 

grande parte do problema quando pensar nele de forma consciente, e no outro (LUCAS, 2019).    

Lucas (2019), citando (HERKENHOFF, 1994, p. 63), traz que os Direitos humanos é o 

pilar da nossa sociedade, e que ao longo do tempo vários outros direitos estão surgindo como: 

 

Direitos Humanos é a base essencial de proteção da humanidade, mas exigem 

efetividade para tanto. O atual sistema desencadeia um panorama de crise 

estrutural e realizações de interesses capitalistas, sem qualquer olhar humano 

para o meio em que se vive. Portanto, é tempo de rever caminhos eficazes, 

pois “novos direitos estão sendo reclamados e minorias tomam consciência da 

sua dignidade.” 
21

 (LUCAS, 2019, p. 104). 

 

Nesta perspectiva, a liberdade de uma sociedade advém de possibilidades, mas todas 

enfincadas nos Direitos Humanos, com os surgimentos de novos direitos a humanidade 

consegue respirar novas formas vividas, mas com dignidades. Ponderar o meio social de 

vivência com consciência de ideias se torna quase fundamental, assim, com uma conexão firme 

e humanitária, mas sem o individualismo da sociedade, isso conduz a uma proteção de direito e 

                                                
21

 HERKENHOFF, João Baptista. Curso de Direitos Humanos – Gênese dos Direitos Humanos. Volume 1. São 

Paulo: Ed. Acadêmica, 1994. 
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harmonia social, além de uma forma de estímulo a coletividade. Assim, denota (LUCAS, 

2019) quando diz que:  

  

[...] Sociedades individualistas não são felizes, não se mostram livres e são 

fadas a um isolamento que degrada a dignidade humana. Viver de forma 

harmoniosa é poder voltar a sentir o mundo em que se vive com inclusão e 

respeito de todos os valores e sentidos que possam existir. (LUCAS, 2019, p. 

104) 

 

No ponto do individualismo, é de suma importância trabalhar a sociedade livre, mas tal 

fato sob as formas analíticas da dignidade humana, a forma harmoniosa e saída para sentirmos 

o mundo pela perspectiva da inclusão e respeito, olhar o fato sobre o viés da realidade da 

América Latina, para que o presságio da humanidade não apareça como qualquer injustiça de 

chances contrárias à moral, essência e a vida dos seres humanos. Para Lucas (2019) “projetar e 

pensar as perspectivas dos Direitos Humanos dentro deste cenário, de economia globalizada 

que tende a destruir os sistemas locais, mas também de construir aproximações para o cenário 

regional renovado”. Ter fixado e projetar os prismas dos Direitos Humanos num determinado 

contexto, ou numa economia globalizada, que para autor pode inclina-se a arruinar 

comunidades locais, mas, sinalizando para o contexto uma reconstrução numa perspectiva 

atualizadora. (LUCAS, 2019, p. 105). 

A importância da temática aliada à análise da obra de Hatoum (2000) encontra 

sustentação em estudos recentes como o de Carneiro, Rocha e Nordt (2021), que assim 

afirmam: 

 

Diga-se, ainda, ser notória a necessidade da educação para a defesa dos 

Direitos Humanos em regiões mais distantes dos grandes centros. Como se 

sabe, tanto o Ministério Público Estadual como o Ministério Público Federal, 

a Polícia Federal, o IBAMA, o ICMBIO, órgãos como FUNAI, atendimento 

do SUS, INSS, são concentrados ou na capital ou em sedes regionais que, 

num espaço territorial com o gigantismo amazônico, nada podem oferecer, em 

termos de proximidade da opressão, da barbárie do avanço do Capital, da 

parca possibilidade de proteção ás comunidades de relações privadas que não 

fazem tensão de sobreviver contra violências com forte camada de proteção 

política e econômica de retaguarda (CARNEIRO, ROCHA, NORDT, 2021, p. 

91). 

 

De acordo com os autores, Hatoum, “como produtor de materiais que podem servir de 

base à Educação conscientizadora” permite um estudo que vincula e reúne a realidade literária 

e histórica, “em favor da educação para a paz (social e cultural), sem deixar de ser leitura 
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prazerosa de matéria romanesca” (CARNEIRO, ROCHA, NORDT, 2021, p. 91). 

A pesquisa realizada pelos autores denota ainda, ratificando o nosso entendimento 

sobre a necessidade de estudos que incluam Literatura e Direito como meio de estabelecer uma 

ligação entre direitos diversificados, mas voltados à categoria da dignidade humana e aos 

povos originários da região amazônica. 

 

A aplicação do Direito e Literatura na ficção de Hatoum permitiu-nos 

dialogar sobre os Direitos dos Povos Indígenas na Amazônia, partindo do 

texto literário, ficcional, para o levantamento dos direitos presentes na 

Legislação nacional e internacional. No tocante à contextualização dos 

direitos indígenas, coloca-se em diálogo com a Constituição Federal e com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Com isso, depreende-se uma 

axiologia político-cultural e a análise das obras literárias toma características 

jurídico-culturais, sendo o Direito elemento central. O emprego da Literatura 

comprovadamente serve a uma observação de direitos indígenas prejudicados 

pela Sociedade envolvente, tomando-se parâmetros dos Direitos Humanos e 

de Direitos Indígenas. (CARNEIRO; ROCHA; NORDT, 2021, p. 93). 

 

Diante dessa perspectiva é possível aprender que na obra de Hatoum (2000), se mostra 

possível à discussão sobre temas como opressão e desigualdades, que são potencializadas 

quando se adentra no norte do país, na região da Amazônia.  

Assim, o autor, estabelece para além do referencial amazônico, da situação do país em 

formação a dualidade existente entre espaços em desenvolvimento daqueles abandonados, 

Hatoum (2000) vai retratando as culturas dos estrangeiros, as faces indígenas da população, 

trazendo em seu bojo questões das distinções e imposições sociais, política e cultural.  

A questão da presença (ou ausência) dos direitos retratadas, para além de aspecto 

eminentemente jurídico se apresentaram na obra a partir do não cumprimento de direitos 

elementares à condição de dignidade da pessoa humana e a reiterada prática de direitos aos 

valores humanistas (CARNEIRO; ROCHA; NORDT, 2021). 

Essa questão também é retratada a partir do pensamento de Bobbio (2004) que afirma 

sobre o surgimento dos direitos do homem advém das relações estabelecidas pelo homem a 

partir do seu convívio em sociedade, mas que devem ser objeto de proteção mediante luta 

constante já registrada ao longo dos séculos e que deverão permear toda a história da 

humanidade, através dos séculos. Para o autor, os direitos do homem são “aqueles cujo 

reconhecimento é condição necessária para o aperfeiçoamento da pessoa humana, ou para o 

desenvolvimento das civilizações etc.” (BOBBIO, 2004). 

No entanto, Bobbio nos alerta para o fato de que mesmo criados em razão das 
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necessidades difíceis se faz resguardá-los, posto que “não existem direitos fundamentais por 

natureza. O que parece fundamental numa época histórica e numa determinada civilização não 

é fundamental em outras épocas e em outras culturas” (BOBBIO, 2004). 

A proteção internacional dos Direitos Humanos numa visão do sistema interamericano 

vem com a proposta que seus órgãos que faz o acompanhamento do processo, essa proteção 

são eles que proferem na etapa inicial, porém sem possuir nenhum órgão para fiscalizar se suas 

decisões estão sendo cumpridas, assim, leciona Piovesan (2016) “Isto porque a Convenção 

Americana não estabelece mecanismo específico para supervisionar o cuprimento das decisões 

da Comissão ou da Corte, embora a Assembleia" Geral da OEA tenha o mandato genérico a 

este respeito, nos termos do Art. 65 da Convenção Americana” 
22

 (PIOVESAN, 2016, p. 126). 

No caso de denúncias relacionadas aos Direitos Humanos quaisquer países signatários 

tem competência para faze-lá, ficando a Corte internacional responsável por decidir sobre 

legislção local, assim, discorre Piovesan (2016) quando diz que: 

     

No plano consultivo, qualquer membro da OEA - parte ou não da Convenção 

- pode solicitar o parecer da Corte relativamente à interpretação da 

Convenção ou de qualquer outro tratado relativo à proteção dos Direitos 

Humanos nos Estados americanos. A Corte ainda pode opinar sobre a 

compatibllidade de preceitos da legislação doméstica em face dos 

instrumentos Internacionais, efetuando assim, o "controleda 

convencionalidade das leis" A Corte Interameicana tem desenvolvido análises 

aprofundadas a respeito do alcance e do impacto dos dispositivos da 

Convenção Americana" 
23

 (PIOVESAN, 2016, p. 110). 

 

 

Assim, a OEA, CIDH e Corte IDH surge como um excelente upgrade de proteção 

internacional dos Direitos Humanos, com a comissão, e corte o Brasil através de tratados é 

signatário, é, assim que o senário interamericano se legitima como um eficaz instrumento de 

proteção dos direitos, acerca além de fortalecer intuições e consolidar o Estado de Direito. Um 

Estado violador dos Direitos Humanos para Piovesan (2016) traz consigo “o constrangimento político 

e moral ao Estado violador, e, nesse sentido surge como significativo fator para a proteção dos Direitos 

Humanos”. Com a violação exposta o Estado de imediato recebe pressões internacionais, assim, fica 

obrigado a exibir explicação quanto ao impasse de suas práxis. 

 

 

                                                
22

 De acordo com o Art. 65 da Convenção: “A Corte submeterá à consideração da assembleia Geral da OEA, em 

cada período ordinário de sessões, um relatório sobre as suas atividades ano anterior. De maneira especial, e com 

as recomendações pertinentes. Indicará os casos e que um Estado não tenha dado cumprimento a suas sentenças”. 
23

 Até 2015. A Corte havia emitido 21 opiniões consultivas 
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IV SEÇÃO: A EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS NA AMAZÔNIA 

BRASILEIRA 

 
O manual didático como uma “verdadeira máquina de moer  

cérebros e exterminar, no nascedouro, a criatividade” de  

professores/as e alunos/as quando utilizado de forma  

não crítica e simplificadora da experiência humana. 

(Paulo Miceli (apud RIBEIRO, 2002, p. 20) 

 

 

Nesta Seção buscamos abordar a concepção da educação para os Direitos Humanos na 

Amazônia brasileira, a educação enquanto atividade é direito fundamental de todo indivíduo 

assim possui, sendo caráter de fonte inesgotável dentro de um processo contínuo de aquisição 

de novos saberes. Nesses moldes, a educação dos Direitos Humanos na Amazônia, nem 

cogitou a materializar-se, como políticas públicas alcançáveis aos grupos e comunidades do 

local, mas conforme (TOSI e FERREIRA, 2014) escreve dizendo que nas legislações 

educacionais brasileiras, houve uma recente mudança.    

Em seguida, apresentamos a visão de (TOSI e FERREIRA, 2014) sobre as mudanças 

nas legislações educacionais brasileiras, que acaba sendo uma luz no fim do túnel, mas sem 

dialogar o crítico e reflexivo de metodologias problematizadas, a Amazônia como território de 

“visões não estereotipadas e preconceituosas sobre a população negra, as mulheres e os povos 

indígenas” (TOSI e FERREIRA, 2014, p. 151) passam a ser para a educação dos Direitos 

Humanos, como um momento de vozes dos excluídos e com a dignidade extirpada 

historicamente, conforme narrativa do literata Milton Hatoum, isso aconteceu aos indígenas, 

libanês, seringueiros e aos negros nos seringais do Amazonas. 

 

Apesar de mudanças recentes nas legislações educacionais brasileiras, 

inúmeras ações políticas de movimentos sociais e de educadores/as 

comprometidos com a democratização da educação permanecem nos livros 

didáticos, utilizados em milhares das escolas brasileiras, visões estereotipadas 

e preconceituosas sobre a população negra, as mulheres e os povos indígenas? 

A informação acerca das poucas alterações nos livros didáticos se baseia em 

pesquisas iniciadas na década de 1970 (CASTELO BRANCO, 2010, p. 98-

101). Outros autores, Silva e Rosemberg (2008, p. 105-106), afirmam que, 

nos anos de 1994 e 2004, houve “mudanças no discurso sobre o negro nos 

livros didáticos”, com “certa redução no uso de estereótipos nos livros 

publicados”. Contudo, mantêm-se uma “centralidade discursiva na com 

branquidade normativa, isto é, o indivíduo branco como norma da 

humanidade” e a associação das pessoas negras a “duas situações sociais, em 

particular: miséria e escravidão”. (TOSI e FERREIRA, 2014, p. 151) 
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Assim, a vida, seja no sentido individual ou social, será formada a partir de uma cadeia 

de processos aprendidos, evidenciando o papel indissociável da educação para a existência 

humana. Nessa direção, a educação humana decorre de todo um cenário sociocultural, como 

resultado do das relações estabelecidas entre o indivíduo e aqueles que o rodeiam. 

 

4.1 Educação Em Favor De Um Indivíduo Livre Em Comunidade 

 

Entende-se assim que a educação em sua concepção mais ampla deve ser compreendida 

como expressão da condição humana, da vida humana, indispensável para que o indivíduo 

alcance sua plenitude – emocional, social e existencial. Nesse sentido Morin (2000, p. 54) 

assim aponta: “Viver exige, de cada um, lucidez e compreensão ao mesmo tempo, e, mais 

amplamente, a mobilização de todas as aptidões humanas”, ratificando o entendimento de que 

a educação se mostra como o grande diferencial na evolução da sociedade. 

Tosi e Ferreira (2014, p. 12) ao abordarem a temática da Educação vinculada aos 

preceitos dos Direitos Humanos, assim sinalizam que: 

 

“Quantos milhões de brasileiros existem no país e quantos não exercem a 

cidadania?” Pela questão levantada, não basta cogitar e existir. Isso não é 

tudo. Podemos retirar dessas lições uma ideia para a “alfabetização” em 

Direitos Humanos, princípio básico para qualquer ato educativo e, 

especialmente, para uma educação em & para os Direitos Humanos. Assim, o 

“alfabetizador” em Direitos Humanos não deixa de ser o edificador da 

cidadania, aquele que, em relação com sujeitos cognocentes e dialógicos 

ajuda a produzir a economia política dos Direitos Humanos. A rigor, quem 

pensa e age através da noção da educação em & para os Direitos Humanos 

“tem o dever político de trabalhar no sentido de produção da cidadania com 

os que estão faltosos dos direitos e deveres do cidadão”
24

.  

 

Nessa perspectiva, é de bom alvitre falar que os Direitos Humanos ao longo do tempo 

vêm passando por diversos ataques e insultos progressivos, que chega até mesmo a violar 

preceitos Constitucionais, isso por conta da falta de uma alfabetização em Direitos Humanos. 

Este preceito educacional surge como processo basilar que edifica o modo cultural da pessoa, 

assim faz com que o pensamento conservador, que são aqueles que mais (re)negam os Direitos 

Humanos, começarem a produzir a cidadania. Deste modo, conforme Tosi e Ferreira (2014) 

fazem surgir os Direitos Humanos como a Geni do nosso Brasil atual. Todavia, isso acaba que 

traz o quão importante é o educar em Direitos Humanos, as práticas escolares, traz consigo a 

                                                
24

 FREIRE, Paulo. Cidadania é criação política. Entrevista ao jornal Ação – Órgão Informativo da Associação dos 

Funcionários do Banco do Brasil - ANABB, 13 de maio de 1994. In: Pedagogia da Tolerância (Organização e 

notas: Ana Maria Araújo Freire). Rio de Janeiro: Paz & Terra, 2013, p. 157-161. 
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garantia de condição para pessoas de direitos, para a educadora Jaqueline Moll (2009), temos 

que:  

 

Pensemos na aproximação das práticas escolares em relação às outras práticas 

sociais e culturais, aos espaços urbanos tratados como territórios educativos. 

Pensemos ainda na escola em meio a um processo que imbrica saberes 

escolares aos saberes que “circulam” nas praças, nos parques, nos museus, nos 

teatros, nos cinemas, nos clubes, nos espaços de inclusão digital, nos 

movimentos em favor dos Direitos Humanos materializados na proteção das 

mulheres, das crianças e dos jovens (JAQUELINE MOLL 2009, p. 15). 

 

De forma que ao (re)pensar a relação entre Direitos Humanos e Educação é idêntica nas 

suas características, inferências e procedimento de fazer, observando seu duplo 

direcionamento, ou seja a educação como um Direito Humano e a educação para alcançar os 

Direitos Humanos, Assim sendo, educação como prática escolares faz com que as 

comunidades fiquem livres, autônoma, mesmo estando em um determinado espaço geográfico 

distante socialmente, por isso o corolário advém de que a educação é uma forma de integração, 

composição e preparação integral de qualquer indivíduo ou sujeito em nossa sociedade ou em 

sua vida pública (JAQUELINE MOLL 2009). 

Nesses moldes conhecer os desígnios naturais lições numa ideia para a “alfabetização” 

em Direitos Humanos, faz do homem com que este ultrapasse aquela ordenação mecânica 

devido à existência animal conforme traz Kant (1986), mas, para coadunar com essa disposição 

Zatti Vicente (2007), traz Paulo Freire com um fato de suma importância, é bem especial para 

educação, que é caso de uma alfabetização crítica que leve a pessoa ao conhecimento de 

mundo atrelado à própria condição social, assim a conscientização acaba edificando uma 

transformação social reflexiva. Todavia, este fato possibilita países com envolvimentos em 

opressão, com é caso do Brasil, que devido a essa situação fez com que o autor 

supramencionado reformular a educação com uma proposta que traz a ideia transformadora, a 

pessoa do educando, assim deixando ele como sujeito de direito e de autonomia emancipada de 

uma condição social opressora, ou seja, a independência emancipatória traz a libertação do 

indivíduo a todo tipo de vontade de terceiros ou até mesmo da coletividade, isso é 

normalmente colocada por imposição sócio-econômica-educacional modelar e injusta, mas 

acaba sendo um modo condicional para a autonomia. (ZATTI VICENTE, 2007).    

Assim, de modo reverberatório o professor catedrático e filósofo Kant
25

 traz a 

                                                
25

Immanuel Kant (1724 -1804) nasceu, estudou, lecionou e morreu na cidade de Königsberg, na Prússia Oriental, 

atual Alemanha. Jamais deixou a cidade que se caracterizava como um centro de estudos universitários e centro 

comercial. Manteve uma vida com rotina rígida, regular e austera, a qual interrompeu pouquíssimas vezes. 
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autonomia da educação como modo situacional do meio escolar e social que fica atrelado à 

sujeição da pessoa ou indivíduo à vontade de outrem, e isso se dar por conta de sua capacidade 

de entendimento insuficiente por falta de leitura, mas “a autonomia engloba tanto a liberdade 

de dar a si os próprios princípios, quanto à capacidade de realizar os próprios projetos” nesse 

contexto entra a escola que tem o papel de proporcionar uma educação que traga o modo 

reflexivo de pensar livremente, além de capacitar o sujeito para a preparação de seus próprios 

projetos. Contudo, temos como percalço surgido no trilho da educação, a questão da condição 

social desfavorável devido à miséria, na qual a maior parte da sociedade sobrevive, e isso 

também é meio que impossibilita a autonomia do sujeito diante da sociedade (ZATTI 

VICENTE, 2007).   

No entanto, entrando na resposta à pergunta do que seja de fato “esclarecimento” 

[Aufklarung] trazido por (KANT, 1783), diz que "é à saída do homem de sua menoridade, da 

qual ele próprio é culpado''. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento 

sem a direção de outro indivíduo”, ou seja, a culpa da menoridade é apenas do homem se caso 

dela não se der por conta da falta de entendimento. Além disso, tem que haver a decisão e até 

mesmo a coragem de atender-se da sua pessoa, para seguir sem a direção de outrem, e assim, 

utilizar seu próprio entendimento (KANT, 1783).       

Dessa forma, quando a pobreza advém de maneira econômica, ela se infere na parte 

cultural, deixando bem limitado qualquer tipo de autonomia das pessoas em relação à 

educação, assim, sem essa devida formação as pessoas acabam não ficando como sujeito num 

diversificado contexto social, e isso tudo por conta da autonomia e pela falta de condições 

iguais de oportunidades. 

Kant trouxe a autonomia relacionada à dignidade humana como também ao respeito, 

assim vem como primordial, para a forma edificada de construção de um sistema educacional, 

e de uma sociedade, assim, “A concepção kantiana de liberdade como autodeterminação 

influenciou muito a educação e o modelo escolar criado a partir da modernidade” conforme 

explicitado por Zatti Vicente (2007), assim, essa concepção de autonomia sustentada por Kant, 

traz uma conexão com a filosofia daquele tempo, na parte do iluminismo, que acaba que trouxe 

a noção de autonomia com uma aproximação de sentidos opostos a Escolástica
26

 à disposição 

                                                
26

 Escolástica é a filosofia cristã da Idade Média. Segundo Abbagnano (1962, p. 326), a escolástica propõe o 

exercício da atividade racional com vistas a ascender à verdade religiosa, a demonstrá-la ou esclarecê-la nos 

limites em que isso é possível e de organizar para ela um instrumental defensivo contra a incredulidade e as 

heresias. “A Escolástica, portanto, não é uma filosofia autônoma, como por ex., a filosofia grega: o seu dado ou o 

seu limite é o ensinamento religioso, o dogma”. (idem). 
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religiosa, à tradição
27

 entrando no antigo regime
28

 que trazia a sua inferência de autonomia 

como sendo aquela que se refere à razão que se evidencia de modo empírico e também 

matemático, assim vindo trazer a liberdade ao homem de seus pensamentos supersticioso e até 

mesmo ignorante da época, ou seja, passou naquela época a usar a razão natural em desfavor 

de qualquer modo de conhecimento sem qualquer tipo de credencial trazida pela racionalidade 

dedutiva e até o empirismo indutivo (ZATTI VICENTE, 2007).   

Conforme Zatti Vicente (2007), Kant traz de forma sintética que 

 

O problema da autonomia ganha maior força e centralidade, ele faz uma 

transposição filosófica e crítica da autonomia religiosa de Lutero para a 

autonomia moral. Ainda, Kant combina os dois sentidos usados por 

Maquiavel numa explicação de determinação da vontade
29

  

 

Portanto, a autonomia por força central da vontade, acaba designando uma espécie 

moral, na independência e capacidade de discernimento de vontade da pessoa, e isso conforme 

a sua própria capacidade de vontade conforme traz Kant (1724 -1804). Assim, com o 

desdobramento puramente crítico usado para autonomia, isso acaba que surgem para explicar 

um aspecto de vontade.  

Diante disso, a autonomia que vem da razão aparece em vários aspectos, essa evidência 

mesmo que de racionalidade dedutiva e empirismo indutivo, traz o conhecimento ao homem, 

tirando ele da completa ignorância, e esse fato pode ser percebido nos métodos consensuais, 

que tem por base até mesmo um relatório Anual da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos 

de 2007 que é imprescindível para uma razão natural de autonomia como:  

 

A consciência de que os “Direitos Humanos” precisam ser respeitados cresce 

em todos os continentes e constitui um dos pilares da construção de um “outro 

mundo possível”. Para que essa construção chegue a termo, é indispensável 

definir “Direito Humano” como aquele direito inerente à pessoa em si, 

independentemente da sua nacionalidade, da sua classe social, da sua religião, 

                                                
27

 O iluminismo via na tradição uma força hostil que mantinha vivas crenças e preconceitos. Os iluministas não 

aceitavam a autoridade da tradição e negavam reconhecer-lhe qualquer valor independente da razão. “Tradição e 

erro para eles coincidiam” (ABBAGNANO, 1962, p. 510). 
28

 O conceito de Antigo Regime foi formado no contexto da Revolução Francesa (1789), para expressar tudo 

àquilo que os revolucionários pretendiam acabar. O Ancien Régime era a antítese por excelência da revolução, 

representava principalmente o absolutismo monárquico baseado no “direito de governar”, a aliança entre Igreja e 

Estado, a sociedade estamental cuja ordem social se baseava nos privilégios de nascimento. 
29

 “Só um ser racional tem a capacidade de agir segundo a representação das leis, isto é, segundo princípios, ou: 

só ele tem uma vontade. Como para derivar as ações das leis é necessária à razão, a vontade não é outra coisa 

senão razão prática. Se a razão determina infalivelmente à vontade, as ações de um tal ser, que são conhecidas 

como objetivamente necessárias, são também subjetivamente necessárias, isto é, a vontade é a faculdade de 

escolher só aquilo que a razão, independentemente da inclinação, reconhece como praticamente necessário, quer 

dizer, como bom”. (KANT, 1974a, p. 217). 
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da sua condição pessoal. Até um criminoso é sujeito de Direitos Humanos, 

sem prejuízo da punição que deva receber pelo delito praticado (2007, p 13) 

 

Trata-se, pois, de uma concepção recente advinda dos tratados internacionais já 

abordados que buscam minimizar os impactos que as contradições impostas pela vida social, 

especialmente aos grupos marginalizados e vulneráveis. 

Para além da igualdade garantida em lei a todos os indivíduos, respeitadas as diferenças 

e diversidades, seus modos de viver e de ser, outro aspecto que iguala a todos se refere à 

fragilidade humana, visto que todos estamos suscetíveis a limites físicos, psíquicos entre 

outros, que quando se extrapolam, causam dor, perda, sofrimento, o que leva à premissa que 

marca a questão dos Direitos Humanos que a garantia à dignidade humana de todos.  

No entanto, ter e exercer a dignidade estão diretamente vinculados às questões de 

respeito aos direitos, que por sua vez encontram-se imbricados na concepção da Educação do e 

para os Direitos Humanos. Nesse arcabouço Piovesan (2013) traz seus ponderamentos ao situar 

“a importância da educação (formal e não formal) e capacitação em Direitos Humanos em 

todos os níveis, como o melhor meio, a médio e longo prazos, de prevenir futuras violações de 

Direitos Humanos”. A universalização dos Direitos Humanos é importante quando trabalhada 

junto da Educação, contudo, quando a inferimos como disciplina obrigatória, ou facultativa — 

a ser ensinada a cursos jurídicos, mas acrescento aqui também, em escolas e universidades, 

isso traz um grande avanço tendente a ampliar a propagação desse universo dos direitos e 

garantias fundamentais, para assim surtir efeitos frutíferos dessas ações de Direitos Humanos 

as novas gerações de brasileiros (PIOVESAN, 2013).   

Piovesan citando José Afonso da Silva traz um porco sobre o reconhecimento da 

dignidade humana, e que tal desprezo e desrespeito trouxeram resultados bárbaros 

inimagináveis a humanidade, mas após o reforçamento da carta das nações unidas tirou um 

pouco do temor na vivência e trouxe aspiração ao ser humano, quando traz que a “Dignidade 

da pessoa humana é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais”. 

O texto Constitucional é unificador e espelhado no preâmbulo da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, assim trazendo Gomes Canotilho e Vital Moreira (1991) àquela densidade 

de valor a dignidade humana, e isso em seu amplo sentido normativo-constitucional, não 

ficando apenas numa ideia do homem, e deixando assim a dignidade humana ao reles direitos 

pessoais, como tradicionalmente era e nesse ultraje utilizado a “teoria do núcleo da 

personalidade’ individual, ignorando-a quando se trate de direitos econômicos, sociais e 

culturais” (PIOVESAN, 2013). 
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Essa relação de sinalização citada, encontra suporte ainda no fato de que a educação em 

âmbito nacional, é direito de todos e dever do Estado, assim não foge ao controle do Direito. 

Tanto o é que a Constituição Federal de 1988 o elenca em rol de direitos fundamentais do 

cidadão de forma que, ao tempo em que a educação representa a garantia de desenvolvimento 

pessoal do indivíduo, também reflete no desenvolvimento da sociedade em que ele se inclui e 

tem no Estado a garantia de tutelar sua aplicabilidade. 

 

4.2 A Ampliação do Entendimento Histórico  

 

Para se entender o percurso histórico acerca dos Direitos Humanos, é de bom alvitre 

iniciar as pesquisas nos primeiros documentos em que este se tornou um assunto a ser 

estudado, primeiramente em esfera local (dada a constituição ainda incipiente de Estados 

soberanos). Nesta pluralidade de povos, línguas e grupos que existiam, num determinado 

momento da história (muitíssimo mais recente, se considerarmos a existência humana no 

planeta Terra), se passou a dar um enfoque maior à questão da igualdade entre pessoas de 

países, religiões e pensamentos diferentes. De acordo com este prisma, Comparato comenta 

dizendo que:  

 

Todos os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais 

que os distinguem entre si, merecem igual respeito como únicos entes no 

mundo capazes de amar, descobrir a verdade e criar a beleza. E o 

reconhecimento universal de que, em razão dessa radical igualdade, ninguém - 

nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo religioso ou nação - pode 

afirmar-se superior aos demais (COMPARATO, 2003, p. 7). 
 

 

A primeira lei citada pelo autor é a Carta Magna de 1215, promulgada pelo soberano 

inglês João Sem Terra, era composta por um preâmbulo e sessenta e três cláusulas. A 

primeira cláusula apresentava a seguinte redação:  

 

Em primeiro lugar, garantimos perante Deus e confirmamos pela presente 

Carta, em nosso nome e no de nossos herdeiros para sempre, que a Igreja da 

Inglaterra será livre e manterá os seus direitos íntegros e as suas liberdades 

intocadas; e é nossa vontade que assim seja observado; o que é evidente pelo 

fato de que, antes de principiar a atual querela entre nós e nossos barões, nós, 

voluntária e espontaneamente, garantimos e pela nossa carta confirmamos a 

liberdade de escolha (dos superiores eclesiásticos), a qual é reconhecida como 

da maior importância e verdadeiramente essencial para a Igreja inglesa, e 

obtivemos confirmação disto de parte do Senhor Papa Inocêncio III; o que 
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observaremos e queremos que nossos herdeiros observem em boa-fé, para 

sempre (COMPARATO, 2003, p. 50). 

 

 O rei garantia a liberdade de culto aos cidadãos ingleses, justamente por ser bastante 

rentável se aliar à Igreja Católica, instituição com muitos recursos financeiros e que detinha o 

monopólio da atividade religiosa na sociedade da época. É interessante lembrar que a 

assinatura desta Carta Magna ocorreu antes do Cisma do Oriente e três séculos antes de 

Martinho Lutero pregar as 95 teses e dar início ao protestantismo.  

 Avançando cinco séculos no curso da história, tem-se a Declaração de Independência 

dos Estados Unidos da América, de 1776, em que se percebia claramente o desalinhamento da 

postura do incipiente Estado americano quando comparado com a metrópole inglesa. Sobre 

isto, assim comenta Comparato: 

 

A identidade de uma nação é de natureza predominantemente cultural, 

formando um conjunto próprio de costumes, valores e visões do mundo. É essa 

especificidade cultural que distingue uma nação das demais e acaba por torná-

la um Estado independente. No caso dos Estados Unidos, o patrimônio cultural 

próprio formou-se, desde os primórdios da colonização em contraste com os 

valores sociais e costumes políticos vigentes na Grã-Bretanha. A 

independência das treze colônias britânicas da América do Norte era, portanto, 

um resultado histórico previsível e inelutável (COMPARATO, 2003, p. 59). 

 

 O ideal de uma sociedade americana igualitária, segundo Comparato, teve particular 

influência dos quacres
30

, pertencentes a vários grupos protestantes britânicos do século XVII, 

bastante conhecidos pelas práticas filantrópicas, além da defesa do pacifismo, da solidariedade 

e da simplicidade de vida. Este grupo, conforme o autor em estudo, era “resolutamente anti-

monarquista, reivindicava a posse em comum das terras de lavoura e recusava-se a tirar o 

chapéu diante das autoridades” (COMPARATO, 2003, p. 59).  

 A postura antimonarquista dos quacres foi preponderante para que o ideal republicano 

começasse gradativamente a tomar forma naquela colônia britânica. Aliado a isso, dividir as 

terras de lavoura entre aqueles que as pudessem (e quisessem) cultivar evitava a concentração 

de grandes propriedades de terras nas mãos de tão poucos (algo que o Brasil, ainda nos dias 

atuais, não conseguiu resolver). 

 Sobre a questão da fraternidade, bastante difundida no texto da Declaração de 

Independência americana, convém verificar o que diz Comparato:  

                                                
30

 Quacres In.: Dicio, Dicionário Online de Português. Membro da seita Protestante, Sociedade de Amigos 

(Society of Friends), de origem inglesa, contrário a qualquer tipo de guerra ou violência, juramentos, preceitos 

eclesiásticos ou cerimônias formais>. Encontrado em: https://www.dicio.com.br/quacre/>. Acesso em 11 de 

Janeiro de 2021.  
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A Confederação dos Estados Unidos da América do Norte nasce sob a 

invocação da liberdade, sobretudo da liberdade de opinião e religião, e da 

igualdade de todos perante a lei. No tocante, porém, ao terceiro elemento da 

tríade democrática da Revolução Francesa - a fraternidade ou solidariedade - os 

norte-americanos não chegaram a admiti-lo nem mesmo retoricamente. A isto 

se opôs, desde as origens, o profundo individualismo, vigorante em todas as 

camadas sociais; um individualismo que não constituiu obstáculo ao 

desenvolvimento da prática associativa na vida privada, como bem observou 

Tocqueville, mas que sempre se mostrou incompatível com a adoção de 

políticas conetivas das grandes desigualdades socioeconômicas 

(COMPARATO, 2003, p. 59). 

 

 Esta afirmativa se torna bastante evidente nos tempos atuais, em que vemos alguns 

bilionários no país mais rico do mundo (dentre eles o ex-presidente Donald Trump), enquanto 

na outra ponta ainda há muitas pessoas que não possuem o básico à sobrevivência. Este caso 

ilustra bem o fato de que a fraternidade, na sociedade americana, não passou de mera utopia.  

 Caminhando pouco menos de um século e meio mais adiante no percurso histórico, 

temos o contexto de elaboração da Carta das Nações Unidas. Sobre o período entre guerras, é 

interessante verificar o que diz Comparato: 

 

O conflito bélico deflagrado na madrugada de 1º de setembro de 1939, com a 

invasão da Polônia pelas forças armadas da Alemanha nazista, diferiu 

profundamente da guerra de 1914 a 1918. Diferiu não tanto pelo maior número 

de países envolvidos e a duração mais prolongada do conflito – seis anos, a 

partir das primeiras declarações oficiais de guerra, sem contar portanto a 

ocupação da Manchúria pelo Japão, em 1932, e a da Etiópia pela Itália, em 

1935 – quanto pela descomunal cifra das vítimas. Calcula-se que 60 milhões de 

pessoas foram mortas durante a 2ª Guerra Mundial, a maior parte delas civis, 

ou seja, seis vezes mais do que no conflito do começo do século, em que as 

vítimas, em sua quase-totalidade, eram militares. Além disso, enquanto a 

guerra do início do século provocou o surgimento de cerca de 4 milhões de 

refugiados, com a cessação das hostilidades na Europa, em maio de 1945, 

contavam-se mais de 40 milhões de pessoas deslocadas, de modo forçado ou 

voluntário, dos países onde viviam em meados de 1939 (COMPARATO, 2003, 

p. 127-8). 

 

 É interessante ressaltar que a Carta das Nações Unidas foi assinada em 26 de junho de 

1945, portanto pouco mais de dois meses antes do fim do maior conflito bélico de todos os 

tempos, cujos efeitos demoraram décadas para serem solucionados. O artigo primeiro deste 

Documento tem a seguinte redação: 

 

Os propósitos das Nações Unidas são: 1. Manter a paz e a segurança 

internacionais e, para esse fim: tomar, coletivamente, medidas efetivas para 

evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura 
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da paz e chegar, por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da 

justiça e do direito internacional, a um ajuste ou solução das controvérsias ou 

situações que possam levar a uma perturbação da paz; 2. Desenvolver 

relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de 

igualdade de direito e de autodeterminação dos povos e tomar outras medidas 

apropriadas ao fortalecimento da paz universal; 3. Conseguir uma cooperação 

internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, 

social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos 

direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de 

raça, sexo, língua ou religião; e 4. Ser um centro destinado a harmonizar a 

ação das nações para a consecução desses objetivos comuns (COMPARATO, 

2003, p. 127-8). 
. 

  

Ainda nos tempos atuais, há uma luta incessante para a resolução de conflitos bélicos, 

principalmente nos países árabes, cuja soberania tem sido alvo de ataques incessantes, tanto 

interna quanto externamente.  

Recentemente o grupo terrorista Talibã, que durante cinco anos, governou três quartos 

do Afeganistão, no período compreendido entre 1996 e 2001, tem avançado progressivamente 

dentro do território afegão. Por conta disso, a rede americana de TV CNN
31

 fez uma 

reportagem onde traçou uma retrospectiva histórica desta milícia religiosa: 

 

Formado em 1994, o Talibã foi formado por ex-combatentes da resistência 

afegã, conhecidos coletivamente como mujahedeen, militantes islâmicos 

sunitas que lutaram contra as forças invasoras soviéticas na década de 1980. 

Eles pretendiam impor sua interpretação da lei islâmica e remover qualquer 

influência estrangeira no país.  

Depois que o Talibã capturou Cabul em 1996, a organização islâmica sunita 

estabeleceu regras rígidas. As mulheres tinham que usar coberturas da cabeça 

aos pés, não tinham permissão para estudar ou trabalhar e foram proibidas de 

viajar sozinhas. TV, música e feriados não islâmicos também foram 

proibidos.  

Isso mudou depois de 11 de setembro de 2001, quando 19 homens 

sequestraram quatro aviões comerciais nos Estados Unidos, lançando dois nas 

torres do World Trade Center, em Nova York, um no Pentágono, em 

Washington, e outro, também destinado a Washington, em um campo na 

Pensilvânia. Mais de 2.700 pessoas morreram nos ataques.  

O atentado foi orquestrado pelo líder da Al Qaeda, Osama bin Laden, que 

operava de dentro do Afeganistão controlado pelo Talibã. Menos de um mês 

após o ataque, os EUA e as forças aliadas invadiram o Afeganistão, com o 

objetivo de impedir o Talibã de fornecer um porto seguro para a Al Qaeda – e 

também de a Al Qaeda de usar o Afeganistão como base de operações para 

atividades terroristas.  

Nas duas décadas desde que foi destituído do poder, o Talibã tem travado uma 

insurreição contra as forças aliadas e o governo afegão apoiado pelos EUA. 
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De acordo com esta citação, pode-se entender que a ofensiva Talibã tem ameaçado 

significativamente a soberania nacional afegã, por meio da supremacia de uma determinada 

vertente do islamismo – o grupo sunita, com menos praticantes – em detrimento da 

esmagadora maioria xiita, além da opressão às mulheres, que não poderiam mais estudar ou 

trabalhar. Além disso, a liberdade dos afegãos também estava prejudicada, levando em 

consideração a rigidez dos horários para orações e as recorrentes agressões a aqueles que não 

estavam em mesquitas nos horários preestabelecidos. Estas situações acima narradas, por si só, 

já violam o direito à liberdade, previsto no artigo primeiro da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos.  

A interferência dos Talibãs sobre a população era de tal modo que até mesmo o que se 

podia assistir era fiscalizado pela polícia religiosa, como Harriet Logan deixa claro em sua 

obra Mulheres de Cabul, que relata a vida da parte mais afetada da população na capital afegã 

em dois períodos distintos: em 1997, quando a milícia avançava sobre o país; e em 2001, 

quando as forças de segurança da ONU expulsaram tais invasores. Eis o que a autora observa:  

 

Era impressionante como a cidade havia mudado nas poucas semanas desde a 

partida do Taleban. Objetos proibidos sob o domínio do Taleban ressurgiam 

em toda parte. Os mercados estavam cheios de televisores, câmeras de vídeo e 

fitas cassetes. Todas as lojas tinham as paredes cobertas de pôsteres e cartões 

postais de cantores indianos e (por mais estranho que isso possa parecer) Kate 
Winslet, que parecia ser muito popular após o grande, apesar de 
clandestino, sucesso de Titanic no Afeganistão (LOGAN, 2006, p. 16-7). 

 

Filmes ocidentais, como Titanic e Rambo, eram duramente combatidos pelo regime 

afegão, por não serem condizentes com a forma de vida imposta pela milícia religiosa. Titanic, 

por exemplo, pregava o amor entre um casal, em contraste com a escolha de pretendentes pelos 

pais, ainda utilizada nos países islâmicos para que se contraísse matrimônio. Além disso, havia 

o corte de cabelo de Leonardo DiCaprio, cujo personagem Jack se tornou ícone entre crianças e 

jovens afegãos. 

Relacionando o contexto histórico à obra literária Dois Irmãos, objeto da análise desta 

Dissertação, é interessante levar em consideração o momento do desembarque de Yaqub ao 

regressar do Líbano, pois “o cais da Praça Mauá estava apinhado de parentes de pracinhas e 

oficiais que regressavam da Itália. Bandeiras brasileiras enfeitavam o balcão e as janelas dos 

apartamentos e casas, rojões espocavam no céu, e para onde o pai olhava havia sinais de 

vitória” (HATOUM, 2000, p. 10). Percebe-se, assim, que a chegada de Yaqub ocorre já em 

1945, no término da Segunda Guerra Mundial, período que antecede profundas modificações 
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nas esferas social, econômica e cultural ao redor do mundo. 

Décadas antes de Yaqub e Omar, seu irmão gêmeo, nascerem, Zana e Halim, seus 

pais, recebem a visita de uma freira das Irmãzinhas de Jesus que trazia junto de si uma 

menina que mudaria sua história com a convivência com o casal Àrabe. Essa foi à descrição 

feita dela:  

 

“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” (HATOUM, 2000, p. 42). 

 

 Interessante que, mesmo que Domingas tivesse aprendido serviços domésticos (função 

pela qual acabou sendo adquirida para a casa dos patrões) um detalhe acabou chamando a 

atenção: a presença dos piolhos, que de alguma forma poderiam se tornar um problema para 

Zana e Halim. Entretanto, isto não ocorre, pois Zana se antecipa, cuida da menina, para que ela 

possa servi-la até o último dia de vida de Domingas. 

Outro fato que chama a atenção diz respeito à interrupção dos estudos de Domingas, 

que teve de se dedicar integralmente ao serviço na casa dos patrões. Isto acaba não 

acontecendo com Nael, filho da empregada e narrador da história, que consegue manter os 

estudos, ainda que precise se dedicar ao serviço na casa dos avós. 

 
 

4.3 A Compreensão do Seu Papel Social  

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 representa o ponto culminante 

do reconhecimento universal da dignidade humana, concretizando, assim, um desfecho épico-

histórico que se iniciou com a Declaração de Independência dos Estados Unidos e com a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão promulgada com a Revolução Francesa 

(COMPARATO, 2003). A promulgação do presente texto teve também como pano de fundo os 

fatos que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial, conforme afirma Celso Lafer:  

 

Tal celebração pode ensejar vários tipos de análise. Uma diz respeito a sua 

origem histórica. Neste sentido, cabe observar que a Carta tem como fonte a 

vitória militar. É um direito novo, fruto do resultado da Segunda Guerra 

Mundial. Representa uma nova tentativa, depois do insucesso do Pacto da 

Sociedade das Nações de constitucionalizar as relações internacionais, ou 

seja, de conferir estabilidade ao sistema internacional, delimitando 

juridicamente o exercício do poder (LAFER, 1995, p. 169). 
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Esta estabilidade, no contexto histórico e social em que a Declaração foi assinada, dizia 

respeito à ausência de conflitos entre as nações signatárias, principalmente levando em 

consideração os milhões de vidas perdidas na Segunda Grande Guerra e o lento processo de 

reconstrução das nações envolvidas.  

O texto da Declaração, entre outros princípios, concebe o Direito à Educação como 

Direito Humano. Esta afirmação se torna muito clara quando se analisa o Preâmbulo da 

DUDH, que apresenta o seguinte texto:  

 

Considerando que a desconsideração e o desprezo pelos Direitos Humanos 

conduziram a atos de barbárie que revoltaram a consciência da humanidade, e 

que o advento de um mundo em que os seres humanos gozam de liberdade de 

expressão e de crença, a salvo do medo e da miséria, foi proclamado como a 

mais alta inspiração dos povos (DUDH, 1948). 

 

O texto denota a consciência dos estados signatários de que a principal força motriz 

para o advento de tantos conflitos ocorridos, até então, estava na aparente supremacia de uma 

nação em relação às demais, seja esta superioridade vista por um viés econômico, cultural ou 

mesmo social. O reconhecimento dos Direitos Humanos como papel social trouxe grande 

benefício à humanidade no século XIX, não deixando sem direitos aqueles “grupos sociais 

esmagados pela miséria, doença, fome e a marginalização” (COMPARATO, 2003). 

A ciência sobre a educação dos Direitos Humanos como forma de Direitos Universais, 

trazido pela dignidade da pessoa humana, perpassa pela evolução das espécies vivas, 

problematizado por Charles Darwin (2003) no qual as espécies vivas na terra foram 

modificadas, havendo co-adaptação ao ambiente de maneira considerável até surgir à perfeição 

da espécie humana, nesse contexto de explanação darwinianas o ser humano é simbolizado no 

topo da cadeia de evolução das espécies, assim representa todas as cadeias evolutivas vivas. 

Nesses moldes, entra a importância evolutiva da dignidade humana, dos Direitos Humanos e o 

seu papel social de resguardar a existência humana. E, por fim, esses apontamentos são 

justificados através da importância dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos como 

forma proteção ao processo evolutivo da espécie humana (COMPARATO, 2003).  

O artigo 26 da DUDH traça as diretrizes para a oferta da educação nos países que 

assinaram o presente Documento, assinalando a obrigatoriedade de oferta em variados graus e 

modalidades: 

 

Todo homem tem direito à Educação. A educação deve ser gratuita, pelo 

menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução técnico-profissional 

será generalizada, o acesso aos estudos superiores será igual para todos, em 

função dos méritos respectivos.  (COMPARATO, 2003, p. 239). 
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A gratuidade no processo de oferta de modalidades escolares atinge a um anseio da 

população: a maior quantidade possível de crianças e adolescentes dentro dos ambientes 

escolares, adquirindo conhecimentos e construindo possibilidades de modificação de um 

panorama altamente excludente, levando em consideração o abismo que separa grupos tão 

equidistantes como os ricos e os pobres. 

Entretanto, outro viés ainda precisa ser verificado em caráter de urgência: a exclusão de 

significativa parte da história do Brasil, quando os fatos são analisados somente sob o ponto de 

vista do lusitano que para cá veio quando da exploração da então Colônia. Este processo gera 

consequências ainda hoje, pois o processo educacional, tal como ocorre, não contempla da 

mesma forma todos os participantes do processo civilizatório brasileiro. Esta situação pode ser 

facilmente explicada por Said quando afirma:  

 

No processo, os inúmeros sedimentos de história que incluem incontáveis 

histórias e uma variedade estonteante de povos, línguas, experiências e 

culturas, tudo isso é desqualificado ou ignorado, relegado ao monturo, 

juntamente com os tesouros esmigalhados até formar fragmentos 

insignificantes (SAID, 2003, p. 10). 

 

Ao longo dos séculos este processo gerou, no seio da cultura brasileira, uma legião de 

pobres e miseráveis de conhecimento e cultura, para além da pobreza monetário-financeira que 

tanto assola o nosso país. Estas são pessoas que não conhecem a história de seu país, ignorando 

a riqueza cultural pertencente no Brasil construído em pé de igualdade pelo índio, pelo negro e 

pelo branco, mas cujas benesses do desenvolvimento recaíram apenas sobre estes últimos. O 

professor Júlio Rocha, em seus Pressupostos a uma Filologia Política, menciona um processo 

semelhante ocorrido quando da publicação da única obra de Ferdinand de Saussure, intitulada 

Curso de Linguística Geral, e de suas consequências, em caráter global, para os falantes de 

línguas ditas minoritárias:  

 

[Saussure] admitiu demandar um modelo de linguística cujo objeto único era 

a língua em si mesma (“la linguistique a pour unique et véritable objet la 

langue envisagée en ellemême et pour elle-même”, segundo ficou recolhido 

por alunos no Cours), encaminhando ao mundo, por intermédio de escolas 

francesas, um ideal de desistoricização do estudo das Humanidades, 

contribuindo então não apenasa eliminar a perturbação das consciências, 

representada pelo avanço sobre os territórios de comunidades dotadas de 

cultura e de língua própria, esmagadas pela centralização dos Estados, como 

também a dotar de instrumental destinado à apropriação do espaço de 

comunidades de línguas “exóticas”, através da perscrutação das suas 

características morfológicas e funcionais mais elementares. (ROCHA, 2013, 

p. 52-3) 
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A teoria de Saussure, aplicada de forma equivocada, causou uma onda de preconceito 

com as comunidades menores que contavam com línguas de estrutura gramatical própria e 

possuíam uma cultura, que foram obrigadas, já naquela época, a se integrar em outras 

sociedades maiores. 

Em abril de 2021, a UNICEF emitiu um comunicado
32

 em que reconhece o avanço 

gradativo na quantidade de crianças e adolescentes fora do ambiente escolar. Em dados 

referentes a novembro de 2020, havia 5 milhões de meninos e meninas que não possuíam 

qualquer acesso à educação no Brasil. Segundo a organização, 40% destas crianças tinham 

entre 6 e 10 anos de idade. 

É interessante verificar outro viés da exclusão educacional enfrentada por um número 

tão alto de crianças brasileiras. Além destes cinco milhões de desassistidos, havia ainda 

aqueles que estavam regularmente matriculados, mas que não conseguiam acompanhar as 

atividades escolares, seja pela falta da oferta de condições de qualidade para o 

desenvolvimento das atividades propostas, seja ainda pela extrema pobreza em que sua família 

está inserida. 

Diante desse contexto, retomamos Antonio Candido (2011), que ao pesquisar a área dos 

Direitos Humanos e correlaciona-la às questões literárias compreende que o direito à literatura 

visa um equilíbrio social, pois se a população tem acesso à literatura e aos direitos, será 

possível levar o sujeito a pensar criticamente sobre sua realidade e agir sobre ela.  

Esta afirmação de Antonio Candido nos leva a verificar a situação do personagem Nael, 

narrador-personagem de Dois Irmãos. Filho da empregada Domingas, passa boa parte da 

narrativa buscando saber quais dos personagens é seu pai, e questiona repetidamente sua mãe, 

sem obter qualquer resposta.  

 

Eu não sabia nada de mim, como vim ao mundo, de onde tinha vindo. A 

origem: as origens. Meu passado, de alguma forma palpitando na vida dos 

meus antepassados, nada disso eu sabia. Minha infância, sem nenhum sinal da 

origem. É como esquecer uma criança dentro de um barco num rio deserto, 

até que uma das margens a acolhe. Anos depois, desconfiei: um dos gêmeos 

era meu pai. 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. 47). 

 

O enredo desta obra de Hatoum é trabalhado de forma a fazer com que o leitor, no ato 
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de leitura, tenha três possibilidades de paternidade para Nael. Sendo perfeitamente possível, os 

gêmeos ou Halim poderiam ser os possíveis pais do narrador da história. Mas, enquanto sábio a 

obra traz completa liberdade, e até mesmo perspectiva, de conhecimento da leitura de todas as 

suas concepções de ideias. Todavia, mesmo diante das incertezas da obra a confirmação de 

paternidade fica mais evidente no final da narrativa, mais precisamente na última cena, quando 

Omar e Nael se encontram na casa Rochiram. Eis como Nael relata o fato:  

 

Ainda chovia, com trovoadas, quando Omar invadiu o meu refúgio. 

Aproximou-se do meu quarto devagar, um vulto. Avançou mais um pouco e 

estacou bem perto da velha seringueira, diminuído pela grandeza da árvore. 

Não pude ver com nitidez o seu rosto. Ele ergueu a cabeça para a copa que 

cobria o quintal. Depois virou o corpo, olhou para trás: não havia mais 

alpendre, a rede vermelha não o esperava. Um muro alto e sólido separava o 

meu canto da Casa Rochiram. Ele ousou e veio avançando, os pés descalços 

no aguaçal. 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. 170). 

 

No meio dessa busca, Nael é aproveitado por Zana e Halim para realizar serviços 

domésticos em sua residência e mesmo em outras de vizinhos endinheirados, que solicitavam 

seus serviços sem oferecer nada em troca.  

 

Além disso, havia os vizinhos. Eram uns folgadões, pediam a Zana que eu 

lhes fizesse um favorzinho, e lá ia eu comprar flores numa chácara da Vila 

Municipal, uma peça de organza na Casa Colombo, ou entregar um bilhete no 

outro lado da cidade. Nunca davam dinheiro para o transporte, às vezes nem 

agradecem (HATOUM, 2000, p. 47). 

 

Estes eram serviços simples, que qualquer um dos solicitantes poderia realizar sem 

qualquer dificuldade. Entretanto, à época em que Dois Irmãos passa, era bastante comum haver 

o “moleque de recados”: aqueles que realizam muitas tarefas, sem que efetivamente houvesse a 

necessidade de pagamento. Um exemplo a ser citado é Estelita Reinoso, que costumeiramente 

recorria a Zana para emprestar o “seu menino”.  

 

Com toda a tropa de serventes à sua disposição, aquela parasita era a vizinha 

que mais me atazanava. Parece que fazia de propósito. “Zana”, dizia com uma 

voz melosa e falsa, “o teu menino pode apanhar uma talha de leite para 

mim?” Eu saía para buscar o leite e tinha vontade de mijar e cuspir na talha. 

Às vezes, depois do almoço, quando me sentava para fazer uma tarefa da 

escola, escutava os estalidos do salto alto de Estelita ressoando no assoalho de 

casa. As marteladas dos passos acordavam todo mundo. Zana fechava a porta 

do quarto para que a vizinha não escutasse os palavrões de Halim. Eu já sabia 
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o que me esperava. Via o rosto sonolento todo pintado e já borrado de suor, o 

cabelo armado de laquê que nem uma cuia, e ouvia a voz gralhar que o forro 

cinzento do sofá estava manchado, o lustre fora de moda, o tapete esgarçado 

(HATOUM, 2000, p. 53). 

 

Zana se deixava impressionar pelos pedidos de Estelita, justamente pela importância 

dos Reinoso para a sociedade manauara da época e pelos fatos narrados sobre seus 

antepassados:  

 

O avô dela, um dos magnatas do Amazonas, aparecerá na capa de uma revista 

norte-americana que a neta mostrava para todo mundo. Mostrava também as 

fotografias das embarcações da firma, que haviam navegado pelos rios da 

Amazônia vendendo de tudo aos ribeirinhos e donos de seringais. Numa roda 

de pessoas desconhecidas, ela começava a conversa dizendo: “O rei da 

Bélgica se hospedou em casa e passeou no iate do meu avô” (HATOUM, 

2000, p. 53). 

 

Muitos destes trabalhos eram solicitados, tanto por Zana quanto por Estelita, 

exatamente no horário em que Nael estava próximo a ir para a escola, o que acarretava em 

broncas das professoras e atraso no rendimento escolar. 

 

Eu atrasava as lições de casa, era repreendido pelas professoras, me 

chamavam de cabeça de pastel, relapso, o diabo a quatro. Fazia tudo às 

pressas, e até hoje me vejo correndo de manhã à noite, louco para descansar, 

sentar no meu quarto, longe das vozes, das ameaças, das ordens (HATOUM, 

2000, p. 53). 

 

Este é um panorama que ainda hoje está presente na realidade brasileira, com 

concordância do Poder Executivo Federal, já que o presidente da República se mostrou, numa 

entrevista
33

 recente, como favorável ao trabalho infanto-juvenil, citando o próprio exemplo, 

afirmando que não foi prejudicado em nada por colher milho aos oito anos numa fazenda em 

São Paulo. Numa postagem da mesma época no Facebook, Bolsonaro afirma categoricamente 

que “o trabalho dignifica o homem e a mulher, independente da idade”. 

AZEVEDO
34

 (2017, p. 35-6) afirma que este discurso dignificante do trabalho aplicado 

desde a infância já era forte no século XIX, e percebemos que sua força se mantém ainda nos 

dias atuais, já que ainda hoje há quem se aproveite do trabalho infantil, pois empregando 

crianças e adolescentes, os salários pagos são baixos, não há qualquer possibilidade de 

reivindicação de direitos e o processo de miserabilidade da classe mais pobre se mantém por 

                                                
33
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gerações.  

É interessante lembrar que, à época em que o romance é ambientado, ainda havia 

resquícios de práticas escravagistas, principalmente com relação aos métodos de tratamento 

empregados. Não raro, os trabalhadores sofriam com agressões físicas, privação de alimentos e 

outros métodos que objetivavam a inexistência de qualquer contestação por parte dos mais 

fracos.  

No que concerne à situação educacional, Nael necessita conciliar os estudos com os 

serviços desenvolvidos na casa dos avós / patrões. O trabalho infantil ainda nos dias de hoje é 

uma realidade bastante presente no Brasil. Segundo dados do PNAD Contínua divulgados pelo 

IBGE, referentes ao ano de 2016 e veiculados três anos depois pelo jornal O Globo
35 

Há 1,8 

milhão de crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos que desenvolvem atividades 

laborais. Dentro deste dado, chama a atenção as 190 mil crianças com idade entre cinco e treze 

anos que desenvolvem jornadas laborais de até oito horas diárias, semelhantes ao período de 

tempo utilizado no trabalho dito comercial. 

Para Antônio Candido, obras literárias como as de Hatoum podem humanizar algumas 

situações e quem sabe mostrar os caminhos para superação do caos em que nos encontramos 

na contemporaneidade. “O processo de humanizar requer o exercício da reflexão, a aquisição 

do saber, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso de beleza, a percepção da 

complexidade do mundo” (CANDIDO, 2011, p. 182). Esta superação se torna possível devido 

ao fato de a literatura atuar como um espelho fiel da sociedade em que o autor está inserido, 

havendo possibilidade de fatos ocorridos com Milton Hatoum servirem como elementos 

basilares para que o leitor conheça a realidade do período em que a história ocorreu. 

Será a partir dessa humanização ao proporcionar à leitura relacionar ficção, 

apresentando situações não reais, mas que levem o leitor a um posicionamento a partir da 

realidade por ele experiênciada, que se ampliam as reflexões sobre o cotidiano e as 

transformações sociais ganham espaço.  

Será, pois, desse acesso a narrativas como a de Hatoum que o leitor, no processo de 

leitura adentrará nos aspectos interculturais e será provocado a compreender as diferentes 

realidades existentes no seu entorno e levá-lo a entender o seu papel social como sujeito 

histórico. 

Torna-se interessante ressaltar que a dimensão social dos Direitos Humanos, quando 

aplicada no contexto literário (tal como acontece em Dois Irmãos) permite a visualização e a 
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compreensão de uma realidade que pode não ser a mesma presenciada pelo leitor do texto, 

mas, conforme os dados mostrados, ainda se faz altamente presente, como também no tempo 

em que a obra se desenvolve.  

Nael e Domingas, tidos como personagens marginais, posto que isolados pelos patrões, 

não tinham seus direitos reservados, posto que trabalhavam desde muito cedo (e Nael fazia isto 

para buscar diminuir a exaustiva carga de trabalho da mãe) sem receber apoio para, por 

exemplo, continuar os estudos, como já mencionado anteriormente. 

 

4.4 O Entendimento do Diálogo Respeitoso Intercultural  

 

Estamos em uma época permeada de constantes transformações, imbuídas de agonia e 

de grandes utopias. Nesse sentido, a diversidade cultural ganha atenção nas pesquisas 

acadêmicas científicas ao tempo em que potencializa suas possibilidades de visibilidade na 

sociedade. Entretanto, ainda nos tempos atuais há quem acredite na demonização do diferente, 

como Edward Said deixa claro:  

 

Um aspecto do mundo eletrônico pós-moderno é que houve um reforço dos 

estereótipos pelos quais o Oriente é visto. A televisão, os filmes e todos os 

recursos da mídia têm forçado as informações a se ajustar em moldes cada 

vez mais padronizados. No que diz respeito ao Oriente, a padronização e os 

estereótipos culturais intensificaram o domínio da demonologia imaginativa e 

acadêmica do “misterioso Oriente” do século XIX. Em nenhum lugar isso é 

mais verdade do que na forma como o Oriente Próximo é compreendido 

(SAID, 2003, p. 10). 
 

 

A afirmação de Said fica muito clara quando se analisa, por exemplo, os estereótipos 

que os europeus possuem sobre a mulher brasileira. Sobre este tema, é interessante verificar o 

que dizem Novaes & Rossi (2018) quando pesquisaram este tema, considerando a vivência de 

mulheres brasileiras em Portugal:  

 

A hipersexualização é relatada pelas participantes como preconceito tanto 

pelos homens quanto como pelas mulheres portuguesas que consideram-nas 

“mulheres desfrutáveis” (seja pela possibilidade de serem prostitutas, caso 

demonstrem certa condição financeira, seja simplesmente pela sua “natureza 

volúvel”):“Os homens, é aquela coisa assim (sorri, mostrando frivolidade), 

daquele jeito né, ‘brasileira, é fácil’ […] mas é mais nos mais antigos” 

(Ametista). “Acho que quando percebem que sou brasileira, e estou 

comprando coisas caras, pensam logo ‘até imagino como conseguiu o 

dinheiro’[…] (Safira) (NOVAES & ROSSI, 2018, p. 15-6).  

 

O discurso veiculado por Safira, como brasileira residente em Portugal, demonstra de 
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forma evidente como a sociedade portuguesa, que neste contexto adquire um caráter altamente 

opressor, enxerga as brasileiras que adentram em terras lusitanas em busca de melhores 

condições de vida. Assim que uma brasileira, tida como inferior psicológica e socialmente (por 

haver vindo de uma nação em desenvolvimento, que há cinco séculos foi colonizada por 

exploradores lusitanos) consegue, mediante o próprio esforço, vencer na vida. Imediatamente 

surgem conversas maledicentes e desonrosas, sugerindo que tal crescimento venha por meio da 

troca por favores sexuais. 

Há a possibilidade de se relacionar esta situação com o ocorrido com Domingas em 

Dois Irmãos e fazer o seguinte questionamento: Domingas é estuprada por Omar e acaba 

engravidando dele e dando à luz a Nael, o narrador da história. Os questionamentos que ficam 

são os seguintes: Omar se vale da sua posição de filho do patrão para satisfazer seus desejos 

sexuais? Há, neste ato, a prevalência da superioridade do gêmeo de Yaqub   

No passado as culturas ficavam mais isoladas em seus territórios, o que levava às 

diferenças se acentuarem de forma significativa. No entanto, com a globalização, as interações 

culturais passaram a se deslocar em diferentes espaços e com isso, necessário se faz debater 

sobre as questões do reconhecimento do outro e as diversidades existentes. Este deslocamento 

cultural pode ser verificado, por exemplo, na obra Dois Irmãos, quando o personagem Galib 

sai de Biblos, sua terra natal, no intuito de melhorar de vida na Amazônia brasileira. 

Para apresentar o conceito de interculturalidade, convém nos valer dos escritos de 

MARIN
36

 (2009, p. 127), para quem este termo significa o reconhecimento mútuo de todas as 

culturas, sem hierarquização. Ou seja, para o autor, este processo de aplicação do entrecruzamento 

de culturas dentro de uma realidade específica obriga ao reconhecimento de que não existe uma 

cultura superior, mas que todas são importantes para o desenvolvimento da região onde ocorre tal 

processo.  

Um exemplo da ocorrência do processo de interculturalidade se deu exatamente no 

descobrimento do Brasil, quando índios, negros e brancos iniciaram o longo processo de 

miscigenação que originou a população brasileira atual, o que também resultou na 

incorporação de vocábulos e elementos culturais vindos das três parcelas formadoras do povo 

brasileiro, causando um enriquecimento da língua portuguesa nos tempos atuais. Sobre esta 

situação é interessante verificar o que dizem Júlio Rocha
37

 et alli:  
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 MARÍN, José. Interculturalidade e descolonização do saber: relações entre saber local e saber universal, no 

contexto da globalização. In: Visão Global, Joaçaba, v. 12, n. 2, p. 127-154, jul./dez. 2009. 
37

 ROCHA, Júlio César Barreto; GARIBALDI, Aristeu; SILVA, Daianne Severo da; MELO, Michele 

Nascimento. In: A Floresta Invade a Cidade: Antropônimos e Topônimos de Escolas de Porto Velho. São 

Carlos: Pedro e João Editores / Porto Velho: EDUFRO, 2009. 



 
 

- 104 - 
 

  

O conjunto lexical presente na língua de uma comunidade pode refletir o seu 

modo de organização socioeconômica e cultural, constituindo um meio de 

aproximação que permite verificar a projeção grupal das experiências vividas 

por definidas comunidades sociais, linguísticas e/ou culturais (ROCHA et alli, 

2009, p. 12). 

 

Assim sendo, a formação da interculturalidade brasileira contou, num primeiro 

momento, com a participação de portugueses, indígenas e africanos. Posteriormente, outros 

povos (como italianos, alemães, árabes e gregos, apenas para citar alguns exemplos) 

auxiliaram no desenvolvimento da cultura brasileira, seja por meio da culinária, ou por meio do 

vocabulário, ou por outros elementos que, de alguma maneira, acabaram sendo absorvidos pela 

cultura brasileira.   

Nesse cenário, os Direitos Humanos buscam estabelecer um diálogo de respeito a partir 

da interculturalidade, de forma que, enquanto a interculturalidade busca alcançar o 

reconhecimento da diversidade cultural e a proteção das diversidades, os direitos humanos 

pretendem que tais premissas se deem na ordem universal.  

Assim, a interculturalidade e os Direitos Humanos ao tempo em que buscam 

estabelecer um diálogo respeitoso entre as suas premissas, alimentam e potencializam os mais 

variados debates sobre a igualdade e a diferença e qual o limite que se deve respeitar dessas 

diferenças a partir de um entendimento de igualdade de direitos a todos. 

Um segundo conceito de interculturalidade que tomamos é o trazido por Linda 

González (2017)
38

 que citando este conceito atrelado a América Latina, traz Maria Ferrão 

(2010) que “afirma que o termo de interculturalidade nasceria na região a partir das 

reivindicações de populações indígenas que exigiam maiores oportunidades de acesso ao 

sistema educativo”, isto é, a interculturalidade traz de forma intrínseca às relações entre origem 

e a reivindicações dos povos indígenas, que impunham mais oportunidades de acesso à 

educação, mas isto, num contexto social devassado. Assim, visando suporte para nossa 

pesquisa, servem para identificar o conjunto de propostas de convivência democrática entre 

essas diferentes culturas, buscando compreender como se dá, efetivamente, a integração entre 

elas, sem anular sua diversidade. Essa necessidade se justifica, pois como já visto, nos mais 

variados trechos das obras de Hatoum já apresentadas no decorrer desta dissertação, as 

desigualdades ainda são inúmeras e alarmantes. 
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Já (FLEURI, 2005)
39

, traz a interculturalidade como uma forma de indicativo de 

convivência igualitária nas diferentes culturas, assim, e, mesmo que o homem precise do outro 

(da convivência com o outro) para se perceber como igual e como diferente, não é possível 

mais conceber as disparidades a que os grupos marginalizados são submetidos. 

Para aplicar os conceitos de interculturalidade mencionados à obra de Milton Hatoum 

em estudo, é necessário analisar o funcionamento do restaurante Biblos, inaugurado em 1914 

por Galib, avô dos protagonistas Yaqub e Omar. Eis o comentário que Nael, o narrador, faz a 

respeito deste empreendimento comercial:  

 

Desde a inauguração, o Biblos foi um ponto de encontro de imigrantes 

libaneses, sírios e judeus marroquinos que moravam na praça Nossa Senhora 

dos Remédios e nos quarteirões que a rodeavam. Falavam português 

misturado com árabe, francês e espanhol, e dessa algaravia surgiam histórias 

que se cruzavam, vidas em trânsito, um vaivém de vozes que contavam um 

pouco de tudo: um naufrágio, a febre negra num povoado do rio Purus, uma 

trapaça, um incesto, lembranças remotas e o mais recente: uma dor ainda 

viva, uma paixão ainda acesa, a perda coberta de luto, a esperança de que os 

caloteiros saldassem as dívidas. Comiam, bebiam, fumavam, e as vozes 

prolongavam o ritual, adiando a sesta. (HATOUM, 2000, p. 31) 

 

O autor deixa claro que em Biblos, Líbano, havia um ambiente de solidariedade, que se 

transformou em confraternização quando os povos árabes que, no século XIX, cruzaram o 

Oceano em destino à Amazônia, buscando melhoria da condição de vida. No restaurante, os 

temperos árabes, que mais tarde se tornaram indispensáveis à cultura brasileira, eram 

empregados no preparo dos peixes locais já nos tempos de Galib, como o narrador faz questão 

de frisar:  

 

Galib preparava um prato de raro sabor. O homem que deixara a clientela do 

restaurante manauara com água na boca já era um exímio cozinheiro na sua 

Biblos natal. Cozinhava com o que havia nas casas de pedra de Jabal al 

Qaraqif, Jabal Haous e Jabal Laqlouq, montanhas onde a neve brilhava sob a 

intensidade do azul. A beleza misteriosa, bíblica, dos cedros milenares nas 

ondulações brancas, às vezes douradas pelo sol invernal — ela fazia uma 

pausa, e os olhos, úmidos, roçavam o rosto de Halim. E quando visitava uma 

casa à beira-mar, Galib levava seu peixe preferido, o sultan ibrahim, que 

temperava com uma mistura de ervas cujo segredo nunca revelou. No 

restaurante manauara ele preparava temperos fortes com a pimenta-de-caiena 

e a murupi, misturava-as com tucupi e jambu e regava o peixe com esse 

molho. Havia outros condimentos, hortelã e zatar, talvez (HATOUM, 2000, p. 

40-1). 
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A influência da cultura árabe ainda hoje é percebida de modo considerável, já que ainda 

é bastante comum consumirmos, dentro do ambiente amazônico, salgados de procedência 

árabe, como o quibe ou a esfiha, evidenciando a influência da culinária desta região do mundo 

no paladar amazônico.  Ou mesmo o consumo do café, outro produto que vem daquela região 

do mundo e que ganhou adeptos em todo o território brasileiro. Da mesma forma, os árabes 

que vieram residir na Amazônia passaram, eles também, a consumir os produtos locais, como o 

cupuaçu, a castanha e a pupunha, apenas para citar alguns exemplos. 

Como se pode perceber, a interculturalidade na região amazônica foi importante para o 

diálogo entre os povos que aqui residem (o que não quer dizer que tenha sido satisfatória para 

todos os entes participantes). Outro exemplo deste fenômeno a ser encontrado em Dois Irmãos 

trata da relação entre Zana e Domingas, estreitada por meio de uma prática religiosa, como 

podemos ver abaixo:  

 

“As duas rezavam juntas as orações que uma aprendeu em Biblos e a outra no 

orfanato das freiras, aqui em Manaus.” Halim sorriu ao comentar a 

aproximação da esposa com a índia. “O que a religião é capaz de fazer”, ele 

disse. “Pode aproximar os opostos, o céu e a terra, a empregada e a patroa” 

(HATOUM, 2000, p. 41-2). 

 

É interessante lembrar que Zana, embora fosse uma cristã de rito maronita, acabou se 

casando com o muçulmano Halim, ainda que à revelia da vontade das irmãs de sua igreja, que 

não suportavam a tese de vê-la contrair matrimônio com um homem de condição financeira 

considerada inferior:  

 

As cristãs maronitas de Manaus, velhas e moças, não aceitavam a ideia de ver 

Zana casar-se com um muçulmano. Ficavam de vigília na calçada do Biblos, 

encomendavam novenas para que ela não se casasse com Halim. Diziam a 

Deus e o mundo fuxicos assim: que ele era um mascate, um teque-teque 

qualquer, um rude, um maometano das montanhas do sul do Líbano que se 

vestia como um pé-rapado e matraqueava nas ruas e praças de Manaus 

(HATOUM, 2000, p. 34). 

 

 Pouco tempo após se casar com Halim, chega à pequena Domingas, “resgatada” da 

vida na aldeia nas proximidades do povoado de São João, localizado na margem do Jurubaxi, 

na margem do rio Negro. Este “resgate” acontece logo após a menina perder seu pai, 

encontrado morto num piaçabal.  

Convém ressaltar que, antes mesmo de chegar à nova casa dos patrões, Domingas, 

então considerada “aculturada, bárbara e sem conhecimento”, como normalmente acontecia 

aos índios que entravam em contato com o colonizador, passou por um processo de 
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“educação”, ao ser recolhida pelas freiras pertencentes à ordem religiosa das “Irmãzinhas de 

Jesus” e admitida no Orfanato. Ali, além de receber a educação básica, também aprendeu a 

realizar tarefas domésticas, como fica claro no trecho abaixo:  

 

As noites que ela dormiu no orfanato, as orações que tinha de decorar, e ai de 

quem se esquecesse de uma reza, do nome de uma santa. Uns dois anos ali, 

aprendendo a ler e a escrever, rezando de manhãzinha e ao anoitecer, 

limpando os banheiros e o refeitório, costurando e bordando para as 

quermesses das missões. As noites eram mais tristes, as internas não podiam 

se aproximar das janelas, tinham de ficar caladas, deitadas na escuridão; as 

oito a irmã Damasceno abria a porta, atravessava o dormitório, rondava as 

camas, parava perto de cada menina. O corpo da religiosa crescia, uma 

palmatória balançava na mão dela. (HATOUM, 2000, p. 48) 

   

 Os trabalhos realizados por Domingas no orfanato a credenciaram, dois anos depois, a 

ser encaminhada para a casa de uma família que, dentro do contexto da obra, era considerada 

influente, dadas as inúmeras ofertas para obras de caridade realizadas. Ao chegar à casa da 

patroa e começarem a estabelecer a relação típica entre patroa e empregada, Zana e Domingas 

passam, inclusive, a estabelecer um diálogo inter-religioso, com a troca de conhecimentos 

religiosos que ambas construíram ao longo de suas vidas.  

 Entretanto, neste diálogo, Domingas acabou por absorver toda a cultura religiosa vinda 

de Zana e das irmãs no orfanato em que residia antes de se mudar para a casa da patroa, 

corroborando o que diz Franco (2012, p. 75) quando afirma que “as elites europeias não 

admitiam a existência do “outro”, senão para incorporá-lo ao seu mundo”. E no caso da relação 

entre a patroa e a empregada que se configuram como personagens femininas principais em Dois 

Irmãos, percebe-se exatamente isso, pois Zana e a freira que resgatam a menina índia não admitem 

a si mesma a possibilidade de adentrar na história e na cultura de Domingas. Ao contrário: é o lado 

mais fraco do elo que absorve os conceitos aprendidos nos lugares pelos quais passou. 

 

4.5 Educação Formal Para Viver os Direitos Humanos 

 

A Educação formal em Direitos Humanos possibilita, como ferramenta, suporte, a 

possibilidades de condições libertadoras para os seres humanos, mas, para que isso se mostre 

efetivamente possível, necessário se faz indispensável que os Direitos Humanos insiram-se no 

contexto educacional.  

Assim, de maneira denotativa viver uma educação para os Direitos Humanos, traz a 

ideia de “direitos personalíssimos”, a função primária era para ser igual ao DNA humano, no 

qual, cada pessoa tem o seu, assim, os Direitos Humanos seria irrenunciável e intransmissível, 
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ninguém dele podendo se desfazer, a não ser a pessoa, mas por obra do homem que sempre se 

esquece do outro, não é assim que acontece. Bobbio (2004) citando Montesquieu, diz que “o 

homem — mesmo tendo sido feito para viver em sociedade — pode esquecer que existem 

também os outros”. Não é difícil perceber tais razões, os Direitos Humanos, como proteção de 

cada indivíduo é singular e torna-se imprescindível, pois traz defesa, direitos, transformações e 

inovações para todas as pessoas da humanidade. FLORES, Elio Chaves; FERREIRA, L. F. G.; 

MELO, V. L. B. E. (2014), citando Paulo Freire traz que “Paulo Freire indaga sobre a 

população que desconhecem direitos e, portanto, não participa da produção social da 

cidadania”. Isto é, fica notório a ingação a respeito da sociedade que desconhecem direitos, 

ficam impossibilitadas de envolver-se no processo social de cidadania. Desses ensinamentos, 

FLORES, Elio Chaves; FERREIRA, L. F. G.; MELO, V. L. B. E. (2014), trouxe que: 

 

Podemos retirar dessas lições uma ideia para a “alfabetização” em Direitos 

Humanos, princípio básico para qualquer ato educativo e, especialmente, para 

uma educação em & para os Direitos Humanos. Assim, o “alfabetizador” em 

Direitos Humanos não deixa de ser o edificador da cidadania, aquele que, em 

relação com sujeitos cognocentes e dialógicos ajuda a produzir a economia 

políticados Direitos Humanos. A rigor, quem pensa e age através da noção da 

educação em & para os Direitos Humanos “tem o dever político de trabalhar 

no sentido de produção da cidadania com os que estão faltosos dos direitos e 

deveres do cidadão” 
40

 FLORES, Elio Chaves; FERREIRA, L. F. G.; MELO, 

V. L. B. E, 2014, p. 11-12).  

 

Partindo do pressuposto de que uma população que desconhecem direitos, muito pouco 

lhe sobra de sutilezas, nesse sentido, o completo serviços não se concretizaria numa igual 

demanda de introdução pública a prestação de serviços sociais educacionais por completo, 

porém se essa solidificação dos Direitos Humanos na escola fosse voltada para a população, 

isso se conservaria como um edificador de reconhecimento explícito de direito.  

Nesse sentido, Tosi e Ferreira (2014, p. 38), explica que os Direitos Humanos “deve ser 

um dos eixos fundamentais da educação básica e permear o currículo, a formação inicial e 

continuada dos profissionais da educação, o projeto político pedagógico da escola, os materiais 

didático-pedagógicos, o modelo de gestão e a avaliação”. 

Deste modo, cabe salientar que não é só apresentar apenas um currículo formal para 

formação inicial de alunos, e sim, incluir e aplicar efetivamente a disciplina Direitos Humanos 

na grade escolar dos parâmetros curriculares brasileiros. Entretanto, problematizando com uma 
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completa liberdade de ideias, assim, o círculo de cultura assume uma liberdade e uma 

criticidade como forma natural do ser humano. Esta ressonância pedagógica com condições 

libertadoras nos reporta-se a educação/saber engendrado por um teórico do mais alto gabarito, 

Paulo Freire (1967) que traz a reflexão de que “no método de ensino seria possível, por 

exemplo, encontrar algo da maiêutica socrática, pois como em Sócrates a conquista do saber se 

realiza através do exercício livre das consciências”. (PAULO FREIRE, 1967) 

Em suma, para termos uma educação permeada de processo positivo, com currículo 

cheios de teóricos com ideias libertadoras nas escolas, necessário se faz desprender da trama 

ideológica atrasada, nessas concepções Paulo Freire (1967), aparece atual retratando o fato 

colocando em evidência a Elite, no processo que “No Brasil, as antigas elites – formadas por 

oligarcas com influências liberais – acostumaram-se a ver na educação “a alavanca do 

progresso”. Retórica com pensamentos retrógrados com ideologia em que “o país jamais 

poderia encontrar seu caminho” não cabe mais em nenhum contexto. A ideologia elitiana com 

teia fio a fio traçou e traçou todo o contexto social para a educação brasileira. Para significar a 

ideologia, Terry Eagleton (1997) traz uma ideia atualmente em circulação, que nada mais é do 

que “um corpo de ideias característico de um determinado grupo ou classe social”. Contudo, 

essas motivações ideológicas de egoísmo social não podem (in)surgir como representações em 

massa de um pensamento dominante de determinada sociedade.    

A professora Patrícia Carneiro e o Professor Júlio Rocha (2018), reverberando 

escreveram sobre Cultura e Direito, assim, trouxe em seu artigo uma grande crítica positiva 

relacionada à educação brasileira, quando traz que “tanto a Cultura (como um todo), como a 

Filologia (o seu estudo), banidas dos estudos escolares no nosso País desde o século XIX, 

puderam voltar a ser desenvolvidos ao final do século XX, com a queda dos paradigmas 

centrais dos estudos humanísticos, que antes privilegiavam a circunscrição estatal” 
41

. Esta 

reflexão crítica dos autores nos remete a Paulo Freire (1967), e a visão de educação como 

prática libertadora cultural, mas com a devida participação livre e critica dos educandos, nos 

quais “É um dos princípios essenciais para a estruturação do círculo de cultura,” de forma 

maiêutica, os banimentos de disciplinas no nosso país, trazido pelos autores acima, é 

contraproducente para os alunos, que ficam sem adquirir o senso de resistência política das 

suas próprias verdades. Para tanto, estas disciplinas carregam diversos sentidos que remontam 

as ideias de razão para as ações humanas, mas que não estão expostas nas construções 
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curriculares históricas do Brasil, e sim na contemporaneidade do final do século XX. 

A ideia de privilégio na circunscrição estatal remete a um passado vivido com 

empobrecimento cultural, na percepção de educação libertadora como ideia, os fatos de 

banimento de disciplinas não sai do seu contexto estrutural, pois a educação já nasce de uma 

visão global liberta para as concepções pedagógicas, isso perpassa das condições históricas 

vividas por muitos brasileiros em todo canto do país, aliás, entrando noutro viés não menos 

importantes, deparamos com a falta da disciplina de educação voltada para os Direitos 

Humanos, que devido ao privilegio estatal, traz um retrocesso no contexto sócio-histórico da 

saúde física e mental das comunidades locais, assim, sem uma cultura voltada para a justiça, 

tolerância, igualdade, cooperação, solidariedade, e paz, a humanidade está perdida. É assim, 

que a cidade de Manaus aparece na obra Dois Irmãos de Milton Hatoum, que mesmo que 

ficcional, retrata muitas denúncias vividas por seus personagens, isso trouxe uma compreensão 

da importância da difusão dos Direitos Humanos em sala de aula.   

Desse modo, o abandono do poder público no pós-guerra deixou aquela comunidade 

vivendo a mercê da fome, miséria e sem uma boa educação, a fala do narrador-personagem 

Nael filho de Domingas retratou o quanto a educação era segundo plano na vida de Yaqub e 

daquela comunidade, assim, Hatoum (2000) traz que “Mas faltava às aulas duas, três vezes por 

semana”, o trabalho, a fome e a miséria resultante de uma falta à aula, dificulta o processo de 

aprendizagem de alunos, deixando as sociedades vulneráveis e com o seu desenvolvimento 

físico e cognitivo embaraçado.  

Não é de se estranhar, que trecho de Hatoum (2000) dialoga sobre a “penúria e fome” 

consolida um constructo autóctone daquelas pessoas que ali habita, assim trouxe que “O filho 

falou da viagem e o pai lamentou a penúria em Manaus, a penúria e a fome durante os anos da 

guerra”. Estes fatos permitiram delinear o quão importante é a educação básica voltada para os 

Direitos Humanos, pois esta tem um papel social muito relevante para a humanidade, no qual 

traz para todas as pessoas chances de conhecimentos, assim, promove a transformação cultural 

e social de indivíduos, mas com uma conjuntura de indagação crítica. Trazendo para o viés de 

Comparato (2010) este trouxe uma ponderação do século V a.C, na Grécia, sobre a “razão” no 

século de Péricles, assim, nasce à filosofia, que substituiu todo aquele saber mitológico trazido 

pela tradição, ficando a razão, no qual “o indivíduo ousa exercer a sua faculdade de crítica 

racional da realidade”. Com a razão valorizada na educação, a racionalidade leva a 

manifestação contra toda essa penúria vivida em Manaus, assim, sobrevém à conquista, 

desenvolvimento político e social da cidade.  

No eixo cultural, nasce à importância de levar os Direitos Humanos para a Escola, isso 
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remete a alteridade filosófica amazônica de apontamentos de diferença, igualdade e respeito à 

comunidade, para Comparato (2010) essa relação de contrastes constitui que “todos os seres 

humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais que os distinguem entre si, 

merecem igual respeito. É o reconhecimento universal de que, em razão dessa radical 

igualdade, ninguém – nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo religioso ou não –

pode afirmar ser superior aos demais” (COMPARATO, 2010, p. 13) 

Para o grande filósofo brasileiro Paulo Freire (1987) a educação produz muito 

conhecimento crítico, esse grande Patrono da Educação Brasileira, assim, trouxe que 

 
 A educação reproduz, assim, em seu plano próprio, a estrutura dinâmica e o 

movimento dialético do processo histórico de produção do homem. Para o 

homem, produzir-se é conquistar-se, conquistar sua forma humana. A 

pedagogia é antropologia. (Professor Ernani Maria Fiori P. 7) 

 

A democracia e a educação andam lado a lado, e como o saber, é uma conquista de toda 

a nação brasileira. Para Paulo Freire (1967) “O saber democrático jamais se incorpora 

autoritariamente, pois só tem sentido como conquista comum do trabalho do educador e do 

educando”, assim que ergue-se uma educação com toda responsabilidade social e política 

(PAULO FREIRE, 1967, p. 12) 

A educação para as classes populares traz uma decisão crucial para Paulo Freire (1967), 

recheada de reflexão sobre responsabilidade social e política para esses movimentos, assim ele 

diz que 

 
Suas ideias nascem como uma das expressões da emergência política das 

classes populares e, ao mesmo tempo, conduzem a uma reflexão e a uma 

prática dirigidas sobre o movimento popular. Mas cabe assinalar que se estas 

ideias trazem nítidos os sinais do tempo e das condições históricas brasileiras 

(PAULO FREIRE, 1967, p. 3) 

 

Quando essa classe popular recebe toda essa ideia crítica personificada na educação, 

entram na parte da resistência e luta contra vontade de outrem, que para Paulo Freire (1987), 

emerge “aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem e, assim descobrindo-se, 

com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam” (PAULO FREIRE, 1987, p. 12) 

Para Catani (1998), a observação da potencialidade metodológica da “voz do professor” 

na educação e formação do sujeito, traz uma didática de iniciativa perfeita, e isso através de 

relatos autobiográficos, todavia, trazendo a voz do professor para as comunidades mais 

afastadas e assim autotematizando os Direitos Humanos, surge uma possibilidade de condição 

libertadora, além de para Catani (1998), trazerem os benefícios de formação para as pessoas 



 
 

- 112 - 
 

  

“criar ou transformar modos de compreender as relações com o conhecimento, com o ensino, a 

vida escolar e a realidade social”. Nessa dita, temos que a voz do professor não é para ser 

utilizada apenas para um determinado fim, e sim, como uma forma recursal metodológica que 

traz conhecimentos e reflexões para os alunos.  

Dessa forma, a voz do professor é um eixo fundamental para o desenvolvimento da 

consciência crítica na educação, segundo Paulo Freire (1967) a educação ergue-se como uma 

concepção libertadora, e assim, o professor Fiori (1987) fazendo jus das palavras desse teórico 

pousa seus argumentos, assim “os métodos da opressão não podem, contraditoriamente, servir 

à libertação do oprimido”, isto no caso, se a educação ficar por conta de interesses de grupos, 

classes e nações dominantes, nesses moldes, uma educação libertadora, fica a cargo de uma 

postulação para a opressão. O autor como grande pensador épico e contribuidor de uma 

pedagogia crítica traz como grande sacada para a educação o pensar crítico no mundo, mas 

sempre olhando a vida não como ideias, mas sim como existência, assim, o teórico corrobora o 

pensamento pedagógico das ideias através de esforços rotineiros da raça humana que resulta 

numa prática da liberdade.  

Nos apontamentos de Fiori (1987), mas galgados a teoria de Paulo Freire trouxe ideais 

da dominação da consciência relacionado a uma pedagogia totalizadora da “práxis” humana 

que instrui a uma liberdade mundial   

 

Em sociedades cuja dinâmica estrutural conduz à dominação de consciências, 

“a pedagogia dominante é a pedagogia das classes dominantes”. Os métodos 

da opressão não podem, contraditoriamente, servir à libertação do oprimido. 

Nessas sociedades, governadas pelos interesses de grupos, classes e nações 

dominantes, a “educação como prática da liberdade” postula, 

necessariamente, uma “pedagogia do oprimido”. Não pedagogia para ele, mas 

dele. Os caminhos da liberação são os do oprimido que se libera: ele não é 

coisa que se resgata, é sujeito que se deve autoconfigurar responsavelmente. 

A educação libertadora é incompatível com uma pedagogia que, de maneira 

consciente ou mistificada, tem sido prática de dominação. A prática da 

liberdade só encontrará adequada expressão numa pedagogia em que o 

oprimido tenha condições de, reflexivamente, descobrir-se e conquistar-se 

como sujeito de sua própria destinação histórica. Uma cultura tecida com a 

trama da dominação, por mais generosos que sejam os propósitos de seus 

educadores, é barreira cerrada às possibilidades educacionais dos que se 

situam nas subculturas dos proletários e marginais (Fiori, Ernani Maria, 1987, 

p. 5).  

 

A pedagogia de Paulo Freire que traz a educação como “prática de liberdade” é 

libertador para o oprimido e opressor, e está enraizado no privilégio da consciência crítica, no 

qual, a partir dela abre caminhos para a libertação.  
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Paulo Freire (1967) de maneira geral traz a Educação como prática da liberdade e dar 

infinitas possibilidades através dos métodos de ensino como reflexões sociológicas para uma 

pedagogia da Liberdade, assim,  

 

Uma pedagogia da liberdade, como a que Paulo Freire nos propõe, tem suas 

exigências e a primeira delas é exatamente o reconhecimento dos privilégios 

da prática. E este é particularmente o caso quando a própria elaboração 

teórica, em sua abertura à história, ilumina a urgência da alfabetização e da 

conscientização das massas neste País em que os analfabetos constituem a 

metade da população e são a maioria dos pauperizados por um sistema social 

marcado pela desigualdade e pela opressão (PAULO, FREIRE, 1967, p. 8). 

 

 

A visão da liberdade dos seres humanos denota a condição de oprimido, com inferência 

em forças educacionais transformadoras, mas com efetiva participação critica dos educandos, 

por essa celeuma de libertarse o homem que Paulo Freire ganhou alguns títulos de doutor 

honoris causa, tanto por instituições brasileiras como estrangeiras.   

 

A compreensão desta pedagogia em sua dimensão prática, política ou social, 

requer, portanto, clareza quanto a este aspecto fundamental: a ideia da 

liberdade só adquire plena significação quando comunga com a luta concreta 

dos homens por libertarse. Isto significa que os milhões de oprimidos do 

Brasil — semelhantes, em muitos aspectos, a todos os dominados do Terceiro 

Mundo — poderão encontrar nesta concepção educacional uma substancial 

ajuda ou talvez mesmo um ponto de partida (PAULO, FREIRE, 1967, p. 8).  

   

 

Diante de um protagonismo Freiriano no qual a educação aparece de forma a libertar 

homens para a prática e política social da vida, essa concepção essencialmente democrática da 

educação anda na contra mão de um retrocesso, baseada num princípio humanista a pedagogia 

buscou clareza nas suas formas de ideias, no contorno da educação voltada aos Direitos 

Humanos em escolas brasileiras começa a ser firmada após o PMEDH (2003) e do estatuto – 

Eca (1990), assim, deixa o ensino da educação escolar em outra realidade social.  

Diante dessa perspectiva, para que no contexto educacional passe a figurar as premissas 

dos Direitos Humanos, os autores ainda relatam que isso já deveria estar acontecendo nas 

escolas brasileiras muito antes dos planos PMEDH (2003) e do estatuto – Eca (1990) conforme 

se verifica na passagem a seguir: 

 

A Educação em Direitos Humanos na escola brasileira já podia se fazer 

presente muito antes do PNEDH (2003), por meio do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, que é de 1990. Contudo, sabe-se que os sistemas de 
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ensino não incorporaram muitos dos seus elementos. Diante dessa 

constatação, foi promulgada a Lei n. 11.525/2007, alterando a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, para tornar obrigatória a 

inserção das temáticas da ECA no ensino fundamental. (p. 54) 

 

 
Com isso, será a partir da criação e integração dos Direitos Humanos na educação, na 

forma de um sistema de ensino que incorpore as premissas das garantias fundamentais à 

dignidade da pessoa humana, conforme se verifica a partir da promulgação da Lei n° 

11.525/2007. A referida lei obrigou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

passasse a estabelecer um padrão uniforme e epistêmico quanto à dignidade humana.  

Um avanço nesse sentido é destacado por Tosi e Ferreira (2014, p. 48) ao destacarem 

quantos aos componentes inseridos no Plano de Ação para a Primeira Fase do Programa 

Mundial de Ação para a Educação em Direitos Humanos de acordo com a UNESCO (2009): 

 

 

Elaboração de políticas, de forma participativa, com base legal e estratégias 

coerentes; – Implementação de políticas, com planejamento, facilitando o 

envolvimento de todas as partes; – Promoção dos direitos humanos e 

liberdades fundamentais no ambiente de aprendizagem; – Processos 

participativos e democráticos na linha ensinando e aprendendo; – formação 

inicial e continuada dos profissionais da educação      com foco na Educação 

em Direitos Humanos. (TOSI e FERREIRA, 2014, p. 48-49). 

 

Trata-se de conceber a Educação em Direitos Humanos como concebido por Zenaide 

(2008, p. 128) “como parte do direito à educação e, ao mesmo tempo, um Direito Humano 

fundamental de toda pessoa em se informar, saber e conhecer seus Direitos Humanos e os 

modos de defendê-los e protegê-los”. 

Nesse sentido, as obras de Hatoum buscam apresentar um cenário que mostre como o 

fato de ter ou não acesso à Educação permeia os personagens de suas narrativas e seus futuros, 

pautados em um sentimento perpassado pelo autor de que as questões estruturais do Brasil, em 

especial sob os pontos de vista dos Direitos Humanos e contexto educacional, ainda não foram 

resolvidas por meio de ações dignas para a população carente e necessitada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise da obra de Hatoum, em especial, Dois Irmãos, ficou 

demonstrado ser possível compreender realidades concretas de origens sociais étnicas 

distintas, tendo, de um lado, os povos amazônicos: indígenas, ribeirinhos manauaras, 

etc.; e, de outro lado, a comunidade libanesa, como centralizadora cultural de mirada 

privilegiada, e rever uma parcela importante de como se deu o processo de ocupação 

dessa região brasileira. 

Para, além disso, características autóctones da cultura libanesa, como exemplo de 

raiz autoral, serviram de referência para que diversos outros elementos típicos passassem 

por esse crivo a impregnar a riqueza local, de forma a que se estabelecessem melhores 

condições do que aquelas de que disporia o analista cultural sem esses aportes que vêm 

de fora do cadinho amazônida autóctone e de miscigenação recente. 

Diante disso, surge como relevante destacar no método a maneira de identificar 

por intermédio da interdisciplinaridade todos os contributos que se podem observar ao 

longo da leitura de Hatoum. Torna-se possível apreender por meio da obra do manauara, 

características que revelam todo um complexo cultural e normativo-cultural, que, apesar 

de apresentar-se em um romance regionalista, ultrapassa esses limites e trata de questões 

jurídico-sociais que ajudam a explicar e a apresentar uma Amazônia mestiça e mais 

vívida na sua constituição humana.  

Em Dois Irmãos é possível encontrar uma explicação de mundo que nos apresenta 

à contemporaneidade amazônica e nacional a partir de uma visão que tem como foco os 

locais das culturas, certa idiossincrasia advinda do encontro de pessoas e das suas 

bagagens culturais, para além do aspecto estatal, e com isso nos permite-se ressignificar 

o todo. 

Exemplo disso é como a obra nos leva a refletir sobre a teoria da indivisibilidade 

dos Direitos Humanos, que, como concepção ideal, significa que os Direitos Humanos 

devem ser universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados, atuando para 

obter maior equilíbrio socioeconômico, encontrando de forma mais justa e equânime uma 

resultante humanista. 

No entanto, Hatoum mostra que o cumprimento desse princípio, apesar de 

proclamar que os Direitos Humanos em sua totalidade devem ser considerados sem 

distinção de categorias e pessoas, ainda está distante de atingir determinadas realidades 

coletivas, como é o caso de parte da Amazônia retratada pelo autor, devido à falta de 
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atuação do Estado para a proteção dos direitos da cidadania. Ações internacionais se 

mostram essencial para a construção de prática governamental, assim defende Piovesan, 

quando diz que “A ação internacional e as internacionais podem, assim, contibuir para 

transformar uma prática governamental específica, no que se refere aos Direitos 

Humanos, conferindo suporte ou estímulo para reformas internas”.  

A partir de uma leitura mais profunda é possível depreender que o autor em sua 

obra, busca ressaltar questões de abandono do Estado e maior permissividade ao sujeito 

de direito que esteja munido de maiores posses, com ênfase para o fato de que o princípio 

da dignidade da pessoa humana deve ser mais bem visualizado, de molde a interagir com 

outros Direitos Humanos. Pela verificação de elementos de cultura e do Direito na obra 

Dois Irmãos, de Hatoum, a Literatura explica a sociedade, a sua formação e sua 

continuidade e como os sujeitos ali inseridos foram se constituindo e/ou transformando.  

É possível, pois, verificar que a literatura de Hatoum atua como testemunha ao 

narrar à condição humana e a partir da apropriação dos acontecimentos informa sobre as 

conjunturas política e econômica vividas no país e na Amazônia e nos mostra como é a 

face do sujeito daquela região. 

Assim, a obra hatoumiana, permite não só transitarmos no passado e reconhecer o 

processo histórico daquela região, individualizada e separada das demais regiões 

brasileiras por séculos, como compreender como esse processo civilizacional diferente 

afetou e transformou a história política e cultural amazônica. Isso porque na obra Dois 

Irmãos, retrata-se as realidades sociais da cidade de Manaus que transitava entre a época 

do apogeu da borracha e os dias pós-Segunda Guerra, que contava com a penetração do 

capitalismo internacional, tornando-se parte de um programa oficial de Estado 

Nesse cenário, Hatoum nos apresenta brasileiros, estrangeiros e indígenas 

formando um quadro de relações sociais, e nos fazendo (re)pensar o Direito e como esse 

se apresenta – ou representa – a depender da origem de cada comunidade. 

Será a partir dos fatos apresentados no espaço da casa de Zana e Halim, pais dos 

gêmeos, que o autor nos apresentará a mudança no cotidiano da sociedade amazonense. 

Traçando paralelos podemos perceber a casa como a representatividade do estado-nação 

e com isso o enredo leva a refletir sobre os problemas da vida social.  

Com isso, para além de abordar as questões de relação entre dois irmãos e aqueles 

familiares e amigos que os circundavam, Hatoum ultrapassa Omar e Yaqub, para nos 

mostrar como são efetivamente regidas as relações sociais, por meio de normas próprias 

do mundo. Várias são as questões de Direito trazidas na obra: de Família, Linguísticos, 
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do Estrangeiro e das Punições, por exemplo.  

O importante a se destacar é que o Direito das relações apresentado por Hatoum, 

nos leva a perceber as diferenças sociais, o silenciamento das minorias, e da sobreposição 

do direito da Casa Grande aos demais. Assim, a partir de uma perspectiva jurídica e/ou 

cultural, Hatoum vai desvelando como as realidades socioeconômicas de Manaus, foi se 

transformando, sem, contudo, vencer as barreiras das diferenças e desigualdades 

impostas, nem mesmo diante do reconhecimento dos sujeitos de direito por meio da 

Constituição Federal de 1988 que nos intitula iguais, ainda que diferentes.  

Será por meio dos seus personagens que Hatoum conseguirá representar o sujeito 

oprimido, mas que fala ou que mercê ter sua voz ouvida e seus problemas reconhecidos. 

A violência e o cotidiano mitigador das minorias são representados, por exemplo, no 

caso inconfessável estupro sofrido por Domingas, que se viu obrigada a se calar e ter a 

violência sofrida como companheira de vida. Ou ainda do seu filho Nael, o sujeito 

fragilizado e constituído no mosaico, que por ausência de um pai se vê deslocado e sem 

pertencimento a um lugar social. 

Milton Hatoum consegue, por meio da sua literatura, atingir objetivos de extrema 

relevância que é o de abordar questões ideológicas e culturais retratando as 

circunstâncias de formação social do Brasil amazônico. Com maestria, Hatoum nos 

apresenta a literatura como um recurso para levar à reflexão sobre o que se conhece e o 

que se desconhece na história de formação do país. 

Por meio da sua obra constatamos que a literatura, para além do dizer e informar, 

se mostra essencial para sugestionar, apresentar questões ideológicas e filosóficas, sem 

conclusão, que nos levem a rever as concepções formuladas e sedimentadas por tantos 

anos e que escondem a real história de determinadas regiões como a da Amazônia. 

Por meio da leitura e pesquisas literárias é possível trazer para a discussão os 

aspectos inerentes à crise de identidade nacional, as reais condições da dignidade da 

pessoa humana e de como os direitos intitulados “de e para” todos ainda estão distantes 

de muitos. Por meio da literatura mostra-se, ainda, possível, retratar como se deu a 

composição dos sujeitos que efetivamente integram e se apresentam na sociedade. 

Seja por meio de Nael, sujeito de um tempo que o fragmentou, ou Domingas, 

vítima silenciosa imputada às mulheres e minorias Hatoum procura retratar questões que 

vão desde a migração e do conflito entre os mundos que vão compor a Manaus pelo autor 

retratada, fazendo da linguagem um lugar do político e cultural, e, por consequência, 

trazendo a miscigenação com a qual o povo amazonense se transformou, mostrando 
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como se deu o processo de mudança daquele povo e da cultura a partir da entrada dos 

estrangeiros em seu território. 

A migração apresentada por Hatoum se mostra essencial para compreendermos, 

por exemplo, que aqueles que migraram para a Amazônia trouxeram consigo a essência 

de sua territorialidade anterior e, em grande parte, as impuseram na região amazônica 

uma territorialização construída, atuando de forma direta na construção identitária 

daquela região. 

A importância da ficção hatoumiana em tempo de culturas globalizadas e de 

identidades de minoria que ainda se mostram ameaçadas seja pelas imposições estatais 

ou por não possuírem lugar na história de um país, Dois Irmãos, de Milton Hatoum, 

mostrou-se campo fértil para a reflexão e debate, não só por representar um texto 

permeado de elementos que tratam da fixação da identidade, como por se mostrar um 

conteúdo capaz de registrar, perpetuar e preservar a memória da Amazônia antiga dando 

instrumentos de luta e resistência como forma de poder daquele povo esquecido pela 

nação. 

A leitura da literatura corresponde a uma necessidade universal, no qual, é 

indispensável ser satisfeita, mas que a sua satisfação simboliza um universo de 

possibilidades ao homem, assim, sendo de grande valia para o senso crítico do cidadão na 

sua humanidade. Assim, de maneira reflexiva, Antonio Candido traz que “a literatura é o 

sonho acordado das civilizações, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem 

o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Ela é fator 

indispensável da humanização”.  

Antônio Candido como um sociólogo, crítico da literária, trouxe a ideia de que “a 

literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos 

currículos, sendo proposto a cada um como equipamento intelectual e efetivo dos valores 

que a sociedade preconiza”. Portanto, a educação em Direitos Humanos como forma de 

resistência, voltada a sociedade, vai se mostrar cada vez mais um instrumento 

imprescindível para a manutenção da qualidade de vida da maioria das pessoas no seio da 

humanidade. 
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