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Que está no céu. 
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Que acaba de chegar. 
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Amanhã que é dia dos mortos 

Vai ao cemitério. Vai 

E procura entre as sepulturas 

A sepultura de meu pai. 

 

Leva três rosas bem bonitas. 

Ajoelha e reza uma oração. 

Não pelo pai, mas pelo filho: 

O filho tem mais precisão. 

 

O que resta de mim na vida 

É a amargura do que sofri. 

Pois nada quero, nada espero. 

E em verdade estou morto ali. 

 

Manuel Bandeira 



 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as figuras paternas presentes no corpus 

composto por três romances do escritor brasileiro Milton Hatoum, a saber: Cinzas do Norte 

(2005), Dois Irmãos (2000) e Órfãos do Eldorado (2008). As relações entre os pais e os filhos 

nessas narrativas se configuram bastante problemáticas, por isso, tomando como base 

pressupostos literários, históricos, sociais e psicológicos, busca-se perceber em que medida 

esses laços rotos entram em conexão simbólica com a sociedade brasileira do século XX. 

Nesse contexto, destaca-se a noção de que as mudanças históricas influenciam diretamente a 

percepção dos narradores das tramas, uma vez que eles apresentam-se como remanescentes de 

uma sociedade em ruínas que, na virada de século, lançam um novo olhar sobre o país e 

reconstroem a sensação de pertença. A análise dos textos literários se dá principalmente pela 

comparação das imagens paternas que eles contêm; atrelada a essas interpretações, focalizam-

se os pontos tangentes e divergentes das obras em pauta. Reflexões acerca do conceito de 

família, da figura do pai nas diversas acepções que o termo evoca, bem como do papel que 

cada um dos filhos desempenha no decorrer das tramas, são conduzidas pelo intuito de 

iluminar as relações possíveis entre os textos literários e a história. Os romances ora 

analisados também ilustram a forma como os acontecimentos domésticos são indissociáveis 

do meio social. 
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ABSTRACT 

 

 

This work aims to analyze the father figures present in the corpus composed of three novels 

written by the Brazilian writer Milton Hatoum, namely: Cinzas do Norte (2005), Dois Irmãos 

(2000) and Órfãos do Eldorado (2008). The relations between fathers and sons in these 

narratives are pretty problematic, that’s why, based on literary, historic, social and 

psychological background, this work looks for perceiving how these rotten ties connect 

symbolically to the Brazilian society of the XX century. In this context, we highlight the 

notion that the historical changes influence directly the narrators’ perception, once they are 

remaining people of a ruined society that, in the turn of the century, show a new look upon the 

country and rebuild the sense of belonging. The analysis of the literary texts is mainly by 

father figure comparison; tied to these interpretations, tangent and divergent points of the 

novels are focused. Discussions of concepts such as family, father figure in the several fields 

that the term evokes, as well as the role each son plays along the plots are conducted by the 

intention of enlightening the possible relation between literary and historical texts. The 

analyzed novels also illustrate how the domestic happenings cannot be dissociated from the 

social environment. 

 

 

KEY WORDS: Fatherhood; Contemporaneity; Brazil; Milton Hatoum; Brazilian Literature.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A família tem sido um tema constantemente presente na Literatura e particularmente 

no romance, depois que a forma atingiu a sua ascensão. Representada como um porto seguro 

– local de abrigo e afeição – e, simultaneamente, como uma fonte de tormentos e conflitos, a 

família é, também na dimensão simbólica, uma estrutura ambivalente. Fato é que, no plano 

das representações, assim como no âmbito existencial, as relações familiares ficam 

indelevelmente inscritas no processo de formação do indivíduo; o modo como ele configura 

as suas relações com o mundo e com os outros ao seu redor terá como base esses contatos 

familiares que ficam guardados no seu íntimo. 

 Neste universo mais amplo, um vasto número de relatos elege a relação pai e filho 

como pedra angular de numerosos entraves. Assim, a literatura é pródiga na exibição de pais e 

filhos que se desentendem e criam entre si um ambiente de total hostilidade. Desse 

desentendimento, o mito grego de Édipo, eternizado pela tragédia homônima de Sófocles, 

constitui uma representação arquetípica, passando a constituir imagem central da psicanálise, 

desde Freud.  

A história de Édipo é a de um filho desligado de sua família biológica na primeira 

infância que, anos depois, ao tentar fugir do seu destino, termina por cumpri-lo, matando seu 

pai e casando-se com sua mãe, embora não tivesse consciência da natureza dos seus atos. 

Com base nesse mito que mistura incesto e parricídio, o fulcro desse trabalho é analisar a 

relação entre pais e filhos, no âmbito da ficção do escritor amazonense Milton Hatoum. 

Contudo, para além da psicanálise, esse estudo evidencia que, em Hatoum, a família vale por 

si mesma, mas também se configura como microcosmo social, de modo que seus embates 

adquirem dimensões simbólicas mais abrangentes.  Há, nessa tese, um olhar acurado sobre a 

amplitude das diversas representações da paternidade, que auxiliam na compreensão de como, 

nessas problemáticas relações familiares, ecoam conflitos sociais que, vividos no Brasil do 

século XX, demandam a reflexão do século XXI. Para tanto, foram analisadas as obras Cinzas 

do Norte (2005), Dois Irmãos (2000) e Órfãos do Eldorado (2008). 

Todos os romances de Hatoum exibem, de forma recorrente, um relacionamento 

complicado entre o pai – aquele que impõe um modelo de conduta – e o filho – que subverte 

esse modelo, criando um ambiente de tensão e hostilidade. O ponto de partida desse estudo é 

a análise da subversão proposta pelos personagens hatounianos contra a ordem estabelecida 
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pela figura paterna. Isso se constitui uma tentativa de definição identitária, pois que seus pais 

são, no texto, assassinados simbolicamente e, pelo menos parcialmente, transformados em 

figuras totêmicas.  

O primeiro capítulo – Paternidade em Cinzas, Mundo sem Norte – centra-se no 

romance Cinzas do Norte, de 2005. Nessa recomposição da vida trágica de um artista nascido 

no Brasil dos anos 50, o protagonista confronta-se com três modelos paternos e, com todos 

eles, tem conturbadas relações. Raimundo Mattoso é um personagem marcado por profunda 

desorientação. Essa desorientação do indivíduo está calcada na dificuldade que ele tem em 

estabelecer uma imagem familiar saudável, imagem que lhe possa auxiliar no enfrentamento 

das dificuldades impostas pela existência.  

 Este capítulo apresenta-se subdividido em quatro seções. A primeira analisa o 

romance e suas características principais, além de apresentar o personagem Mundo de uma 

forma mais abrangente. Em sequência, os focos analíticos incidem, com vagar, sobre cada um 

dos três homens que, no romance, disputam entre si o lugar de pai.  

 O primeiro a requerer o espaço paterno na conjuntura familiar de Mundo é Trajano 

Mattoso, o marido de Alícia, sua mãe. Jano é o pai civil de Mundo, reconhecido pela 

sociedade enquanto tal. Ele é aquele que o sustenta e o nomeia seu herdeiro. Representante de 

uma ordem patriarcal tradicional e arcaica, Jano é um rico fazendeiro, dono de uma bela 

propriedade, a Vila Amazônia. Tornando-se amigo dos militares, na época de ditadura 

iniciada em 1964, seu posicionamento político coincide com tudo aquilo que Mundo renega. 

Despótico e tirano, Jano exerce sobre Mundo uma influência funesta, ao exigir que o filho 

trilhe os caminhos pré-estabelecidos por ele e pelas forças mais retrógadas da sociedade que o 

abriga. Jano é uma figura repressora, autoritária e arbitrária que refletia os desmandos de um 

governo realizado com violência e pavor. 

 O pai biológico de Mundo era Arana, homem com quem Alícia passara uma única 

noite, antes do seu casamento com Jano. Surgindo como um artista que usurpa as criações de 

um louco, Arana vai-se transfigurando ao longo da trama, até se revelar um mero explorador 

da natureza. Trata-se de um emblema dos artistas cooptados pelo poder ditatorial e seduzidos 

pelas atrações do mercado. Se, em um primeiro momento, Mundo o admira, esse sentimento 

se transforma em asco. O artista plástico não o reconhece como pai, numa indicação de que, 

na contemporaneidade, os vínculos biológicos perdem significação, no que tange à definição 

dos laços de família.  
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 O terceiro a requerer a paternidade de Mundo é Ranulfo, o amante de Alícia. Amigo 

do artista, ele é um boêmio com traços de parasitismo e também não consegue o 

reconhecimento do rapaz que elegera como filho.  

 A história de Mundo é narrada por Lavo, sobrinho de Ranulfo que, passados vinte 

anos, decide registrar o percurso existencial do seu amigo de infância. Pertence a Lavo a 

responsabilidade de continuar, a partir da lembrança de Mundo. Sua tarefa é buscar novos 

vínculos e uma nova forma de vida no Brasil que se descortina na virada do século. 

O segundo capítulo – Dois Irmãos, Um Filho, Nenhum pai – aborda o romance Dois 

Irmãos. Nesse romance publicado em 2000, a relação conturbada entre pais e filhos atravessa 

gerações. Subdividido em três seções, o capítulo traz uma descrição e a análise das relações 

entre um pai e seus filhos gêmeos; entre um avô e o seu neto; e entre um filho que, renegando 

os dois gêmeos nascidos na casa onde ele próprio vive como agregado, renega o seu pai 

biológico. 

 Na esteira de Machado de Assis, Milton Hatoum recorre ao enredo bíblico de Esaú e 

Jacó e compõe as imagens de Omar e Yaqub, gêmeos e inimigos. Um deles gera Nael, 

narrador do romance e filho da criada Domingas. Homem que se movimenta no limiar de um 

novo século, Nael é desafiado a identificar, em um dos gêmeos, o seu pai. Mas esse dilema 

tem uma forte ressonância simbólica. Como Yaqub e Omar trazem modelos de 

comportamentos diferentes, o leitor revisita duas imagens opostas e conflitantes para o Brasil. 

Enquanto Omar encarna um vandalismo improdutivo, o instinto avesso a qualquer lei, Yaqub 

evoca o apreço rigoroso por uma lei exclusiva e excludente, cuja meta de progresso a 

qualquer preço sacrifica os recursos da natureza. A impossibilidade de aliança entre Omar e 

Yaqub alude ao esgotamento dos dois modelos e à necessidade de renovar a imagem que o 

brasileiro elege para si.  No desfecho, Nael renega os dois gêmeos. Hatoum parece coincidir 

com o narrador quanto à necessidade de definir novos caminhos, inclusive para a sua própria 

escrita. Além disso, o autor amazonense indica um Brasil ansioso por se distanciar do 

vandalismo irresponsável de Omar e, igualmente do autoritarismo excludente de Yaqub.  

Sem poder ainda definir elementos para a composição dessa nova imagem, Hatoum 

concentra em Nael a esperança – e a urgência – dessa reconstrução a ser feita com crítica e 

afeto. Ao escolher sua própria ascendência, os antepassados a quem prestará culto, Nael elege 

sua mãe Domingas, uma índia, e o avô Halim, um imigrante cantor de gazais. As raízes eleitas 

parecem envolver a cultura nativa e um certo tipo de imigrante que, ligado afetivamente à 

cultura do seu país de origem, consegue nutrir de símbolos o lugar que habita.   
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 A urgência de reunir as histórias de seus antepassados e de ressignificá-las em um 

novo contexto demonstra exatamente qual o papel de Nael nessa trama. Sua memória 

individual liga-se à memória coletiva. Assim como ocorre em Cinzas do Norte, romance em 

que Lavo surge como um portador da história de Mundo, também em Dois Irmãos, Hatoum 

aposta na palavra, para que ela resgate vivências e afirme-se como rastro de um mundo em 

ruínas. Se, no imigrante Halim, Nael finca as suas raízes, a reciprocidade desse 

relacionamento redime o avô de uma paternidade incompleta.  Pai omisso em relação aos 

filhos, Halim lega ao neto a própria história, as suas palavras e, como sinal de reconhecimento 

e pertença, o nome de seu pai. Ao que tudo indica, Hatoum aponta para uma necessidade de 

que o país reconheça a dimensão de contribuições culturais que permanecem ignoradas, ou 

quase. 

        Finalmente, em Eldorado: Silêncio, Solidão e Orfandade, terceiro capítulo da tese, o 

foco recai em Órfãos do Eldorado, escrito em 2008. Essa narrativa traz a saga da família 

Cordovil, narrada por Arminto, personagem central da trama. Ele é agora um velho que vem 

através da memória narrar a ruína moral e econômica de sua rica família no Norte do país. 

Trata-se de um narrador solitário, que conta sua história como forma de expurgar demônios 

interiores. Subdividido em três seções, o capítulo enfoca como, em meio às suas 

reminiscências, Arminto conta como o seu relacionamento com o pai, Amando Cordovil, foi 

desastroso desde o momento em que nascera, pois este lhe imputava a culpa pela morte da 

mãe. Na trama, a orfandade está simbolicamente representada pelo naufrágio do grande 

cargueiro da família – o Eldorado. O nome da embarcação evoca a mítica cidade perdida no 

fundo do Rio e sua perda entra em conexão simbólica com a lacuna deixada por Amando na 

formação do filho. 

 Arminto, ancião que não sai de debaixo duma árvore, símbolo materno por excelência, 

tem sua trajetória marcada pela ausência do pai e a presença fantasmagórica da mãe, 

Angelina, a qual ele projeta em todas as outras mulheres que passam por sua vida: Florita, 

Estela e Dinaura. Esta última, motivo maior de sua falência, é a mulher que ele ama, mas que 

foge dele depois de um único encontro de amor. Ela é o motivo de sua busca pelo Eldorado. 

Ao buscar Dinaura, em alguma medida ele busca por sua própria mãe. Entretanto, esse périplo 

acaba reconduzindo-o ao pai, pois o que de fato o motiva é encontrar um local de pertença. 

Dinaura, na verdade, tem um vínculo muito forte com Amando – ela é sua amante ou sua 

filha.  

 A cena final é ambígua: Arminto revela ter encontrado a mulher amada, mas no 

território do mito e na alucinação senil. Afinal, a busca por Dinaura o faz transcender até um 
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local de encantamento. Ali, ela lhe dá, através de seu silêncio, o poder da palavra. Somente 

como narrador Arminto será o dono de sua própria história. Sua ruína econômica será, na 

realidade, uma libertação dos desejos de uma economia espoliadora que a família Cordovil 

representava e a entrada no mundo mágico do mito e da palavra como força produtiva.  

Cada capítulo encontra-se interligado por um único fio condutor: de modo similar 

àquele que ocorre na vida, também na ficção o pai é, para o filho, uma figura inatingível, a 

meta imaginária que ele anseia confirmar e trair, o ponto de força que deseja alcançar e 

suplantar, ainda que através de uma eliminação. No plano simbólico, os entraves nas relações 

familiares levam a um movimento desestruturante, pondo em curso uma decadência que 

ultrapassa a família, atingindo o meio social e o espaço físico.  

Como ocorre em outros romances do mesmo autor, via de regra alusivos à deformação 

trágica da região amazônica, Hatoum usa o testemunho de um remanescente, alguém que 

sobreviveu. De algum modo, Lavo, Nael e mesmo Arminto, cuja história passa-se em outra 

época, representam a sociedade brasileira atual, forçada a enfrentar uma triste herança deixada 

por diversas ditaduras e desafiada a se redefinir, tendo em vista a derrocada de uma série de 

paradigmas. Tal sociedade deve prosseguir, obrigada a caminhar sobre destroços e levada a 

avaliar uma série de perdas. A ativação da lembrança integra esse processo de avaliação. 

Esses narradores evocam problemas e impasses do Brasil contemporâneo; são filhos que se 

defrontam com imagens consolidadas na cultura do país. Cabe agora a eles, como 

representantes de uma nova época, suplantar tais imagens e elaborar novos caminhos que 

possam ser trilhados com afeto e confiança. Para Hatoum, o instrumento indispensável para 

essa mudança é a palavra, força presente em todos os princípios.  
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2 PATERNIDADE EM CINZAS,  MUNDO SEM NORTE 

 

“A mão cresce e pinta 

o que não é para ser pintado mas sofrido.” 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

2.1 UM MENINO QUE SÓ QUER MOSTRAR SEUS DESENHOS PARA O PAI... 

 

O anjo torto – desses que vivem na sombra – que vaticina a vida gauche do ‘Carlos’ 

no Poema de Sete Faces (DRUMMOND, 1999, p.11-2) talvez seja similar ao que sopra nos 

ouvidos de Raimundo Mattoso, protagonista de Cinzas do Norte,1 o seu mote, escrito numa 

carta a um amigo e que parece sintetizar toda a sua existência: “Ou a obediência estúpida, ou 

a revolta” (CN, p.10). Seu nome retoma a problemática do poeta, que contrapõe o recurso 

estético – rima – à ausência de uma solução no plano existencial. O nome Raimundo é, para 

ele e para o mundo, apenas uma rima, jamais uma solução. A história desse personagem, que 

vê na arte a sua forma de denunciar os abusos cometidos na sociedade, além de utilizá-la 

como recurso para expurgar os seus demônios interiores, forma a trama do terceiro romance 

do escritor manauara Milton Hatoum.  

 Cinzas do Norte é a história de Mundo, um artista incompreendido pelo pai e 

revoltado com o destino que este pretende lhe dar. O sonho de Jano é vê-lo como sucessor do 

seu império de exportações que tem como sede a Vila Amazônia. Esse pai vê, na escolha 

artística do filho, uma subversão dos padrões sociais e o desmoronamento do seu sonho; o 

filho é para ele “um destruidor de sonhos, isso sim. (...) Pensa que pode construir o futuro 

com devaneios. Um sonhador não ignora o trabalho de meio século! A Vila Amazônia...” 

(CN, p.118). Essa história traz consigo uma gama de complicações, já que Mundo é um 

menino perdido numa guerra de forças. Filho de Alícia, ele é reconhecido oficialmente como 

filho do seu marido, Trajano Mattoso. A mãe mantém um relacionamento extraconjugal com 

Ranulfo. Como o laço remonta aos tempos em que ela era ainda solteira, o leitor é induzido a 

pensar que Ranulfo pode ser o pai biológico do artista, principalmente porque trata o jovem 

como um filho. Mas, seu pai biológico – revelado apenas ao fim da narrativa – é Arana, um 

                                                
1 Todas as citações retiradas desse romance serão doravante designadas sob a sigla CN, e seguem a edição: 

HATOUM, Milton. Cinzas do norte. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 
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homem que surge como mentor artístico de Mundo, mas jamais conquista, na sua afeição, o 

status de pai. 

 Mundo é um jovem dividido entre o ódio resultante da opressão exercida por Jano e o 

ressentimento pela rejeição vinda desse pai. Ele é o filho único de Alícia, uma mulher atraente 

e interesseira que não consegue dar ao filho a proteção de que ele necessita. Mundo é um 

personagem solitário; ele não tem amigos ou companheiros, à exceção de Lavo, seu colega de 

escola; de Ranulfo – que, mais que amigo, requer para si o papel de pai, por ter sido amante 

de sua mãe; e Arana, do qual vai gradualmente se distanciando. Menino cujo olhar crítico 

nasce na infância, ele debruça-se com afinco sobre o fazer artístico e irrita Jano com isso. O 

pai oficial mantém conflitos terríveis com o filho. Depois da morte desse pai, ele vai para a 

Europa e só volta de lá já doente, vindo morrer no Brasil.  

A história de Mundo é contada por Lavo. A narrativa do amigo de infância é 

entremeada pelas cartas de Ranulfo, escritas ao pretenso filho já morto, e por poucos trechos 

de cartas e diário do próprio Mundo. Os acontecimentos da narrativa dão-se principalmente 

entre os anos de 1964 e 1978, embora alguns fatos anteriores e posteriores sejam relatados 

vinte anos após a morte do artista. A menção temporal que trata do nascimento de Mundo é 

fornecida ao leitor através dos relatos de Ranulfo, que entrecortam o texto de Lavo. O amante 

de Alícia cita o ano de 1958, quando Mundo teria cinco anos de idade. Já a sua morte, que 

Lavo não presencia, foi narrada por Naiá, a agregada da casa, em quem Alícia confiava e que 

cuidara de Mundo desde a infância do artista. Ela enviara a Lavo um jornal carioca em que 

havia uma foto de Mundo travestido de índio, com a notícia de sua prisão por fazer arruaça e 

desrespeito aos bons costumes sociais. “O índio revoltado se dizia filho da Lua e estava ali, 

nu, na boca do túnel, para festejar o ocaso do regime militar” (CN, 263). Lavo sequer sabia 

que Mundo havia voltado da Europa. Em seu relato dos acontecimentos transcorridos desde 

esse retorno, Naiá “contou como o ‘menino’ havia sido preso e espancado numa delegacia em 

Copacabana. ‘Isso foi no fim de janeiro, 25 de janeiro de 1978” (CN, 286), acrescentando 

que, depois desses eventos fatídicos, Mundo “morreu de tristeza, no Carnaval” (CN, p.287).  

O cenário que ilustra a trama é primeiramente a cidade de Manaus, em meio a 

problemáticas transformações. Através das palavras de Hatoum, o leitor passeia pelo Norte 

brasileiro, atravessando rios e florestas e sempre retornando para a cidade habitada por índios, 

por brasileiros de outras regiões do país, e também por vários imigrantes. Longe do Norte, o 

Rio de Janeiro aparecerá como uma antítese da vida provinciana manauara. A Europa, exílio a 

que Mundo se submete deliberadamente, também irá figurar como um dos espaços presentes 

na narrativa.  
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Na trama de Milton Hatoum ecoa a estrutura própria ao romance de formação, que tem 

seu protótipo na história contada por Goethe em Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, 

escrito no século XVIII. Tal gênero romanesco caracteriza-se pela exposição da trajetória de 

um herói e a formação de sua personalidade a partir das situações plurais que ele se propõe a 

viver, com o intuito de aguçar todas as suas potencialidades; tudo isso com um pano de fundo 

historicamente dado. O romance de Goethe (2006) narra a história de Wilhelm Meister, um 

jovem burguês desiludido amorosamente que resolve, juntamente com uma companhia teatral, 

viajar pela Alemanha. Ao longo dessa jornada, ele descobre que a sua pretensa vocação 

artística é, na verdade, uma tentativa de fuga dos padrões burgueses em que sua família estava 

inserida. O jovem atravessa, ao longo dos anos, inúmeras situações que colaboram para a sua 

formação, até que é apresentado à Sociedade da Torre, que seguia de perto seus passos sem 

que ele – ou os leitores – o soubessem. Harmonizado com essa nova sociedade, que em 

muitos aspectos se mostra utópica, Meister vê-se revitalizado e com uma formação sólida. 

Finalmente, ele integra-se a essa coletividade através dos laços conjugais que estabelece com 

a nobre Natalie.  

Existem alguns pontos em comum entre o périplo de Wilhelm Meister e Raimundo 

Mattoso: ambos decidem por não dar continuidade aos negócios da família e buscam na arte a 

solução de seus problemas. Uma citação de Marcus Vinícius Mazzari sobre o personagem 

goethiano pode muito bem ser aplicada como uma definição para o personagem de Hatoum: 

“Contudo, se até então o conteúdo de seu projeto de formação consistia apenas na rejeição dos 

negócios paternos, ele agora adquire contornos mais nítidos. Os meios que irão possibilitar-

lhe a concretização de suas aspirações referem-se à vida artística” (1999, p.70). Essa postura 

de Meister parece, a princípio, coadunar com aquela de Mundo, que renega o império de 

exportações do pai, também pelo fato de não ver ali qualquer possibilidade de realização 

pessoal. Ainda, será também na arte que Mundo decidirá expor suas angústias e aspirações, 

concretizando, assim, seus sentimentos íntimos, ao invés de trilhar os caminhos de uma 

estúpida obediência aos anseios de Jano. A diferença fulcral na trajetória desses dois 

personagens é o destino que cada um deles dá à arte. Mundo fixa-se na revolta ou, ao menos, 

no seu caso, a arte torna-se um caminho para expressá-la. Para o protagonista de Hatoum, a 

arte será sempre um território marginal, um campo de exclusão. Para o personagem de 

Goethe, todavia, a arte apresenta-se como um caminho alternativo de inserção social, o seu 

caminho individual.  

Surgida na Alemanha, essa forma romanesca centrada na formação do indivíduo, 

conhecida como Bildungsroman em sua língua de origem, é entendida por Mazzari (1999) 
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como uma ‘utopia do tempo’. Diferentemente da Utopia de Thomas More, que é a 

representação de uma realidade ideal no espaço, o romance de formação traz a possibilidade 

de uma sociedade ideal projetada num futuro dotado de pessoas que tenham feito sua 

iniciação e atravessado uma trajetória particular de experiências de desenvolvimento pleno de 

sua personalidade, sejam elas artísticas, existenciais, intelectuais etc. No romance goethiano, a 

Sociedade da Torre é a representação dessa possibilidade de sociedade ideal. A partir do 

momento em que passa a interagir com esse grupo, formado pelas mais variadas camadas 

sociais, o processo formativo de Wilhelm deixa a esfera do meramente individual para tornar-

se um exercício do qual participam ativamente o ‘eu’ e o mundo.  

Lukács (1994) faz uma análise dessa imagem de integração social, em que o indivíduo 

manifesta-se de forma fecunda na sociedade em que está inserido. Para ele, essa postura só é 

possível a partir da realização dos ideais humanistas nas ações de cada um. Assim, o romance 

de Goethe teria, em seu centro, “o ser humano, a realização e o desenvolvimento de sua 

personalidade, com uma clareza e concisão que dificilmente um outro escritor haverá 

conseguido em alguma outra obra de literatura universal” (LUKÁCS, 1994, p.599). Tal 

aprimoramento humanístico só é possível a partir do momento em que o personagem ata sua 

inclinação íntima com o fazer prático. Desligados um do outro, os dois estados de consciência 

mostram-se vazios e infrutíferos. Por isso, apenas no momento de crise de seu processo 

meramente intimista, Wilhelm toma conhecimento do valor das atitudes práticas que 

transformam a sociedade e, assim, pode ver concluído seu périplo de formação.  

Os Anos de aprendizagem de Wilhelm Meister é, definitivamente, um romance de 

educação, com um conteúdo prático. Otimista em relação à incipiente sociedade burguesa e 

aos ideais de liberdade e igualdade que ela propalava, Goethe pinta a realidade diegética como 

um local mais humanístico, fruto dessa manifestação positiva de seus personagens. Embora 

não descreva a realidade em si mesma – essa representação social é considerada por Lukács 

como utopia burguesa – Goethe projeta uma sociedade de forma verossímil, uma vez que 

cada um já tenha passado por sua transformação interior. Para Lukács (1994), o pendor 

artístico do personagem goethiano é visto como ponto de transição e, apenas depois de 

superada a concepção de teatro como via para humanização, é que se pode enxergar a 

verdadeira descrição do real. Não é assim que se dá com o protagonista de Hatoum, o qual se 

prende aos seus dotes artísticos e passa a configurar a realidade apenas a partir de seu ponto 

de vista.  

Eis aí o ponto em que começam as divergências entre Cinzas do Norte e a estrutura do 

romance de formação. Diferentemente de Wilhelm Meister, que não investe na revolta contra 
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a sociedade que o circunda e termina por colaborar para o seu aprimoramento e reconciliar-se 

com a realidade social, Mundo não dialoga com o contexto à sua volta. Os rumos que ele 

toma, ao invés de levarem à sua formação enquanto indivíduo, resultam numa deformação de 

seu íntimo, desembocando inexoravelmente em sua morte prematura.  

 Mundo passa por alguns estágios ao longo de sua caminhada. Primeiramente, ele é a 

criança solitária, agredida física e moralmente pelo pai e afetado pela fraqueza emocional de 

sua mãe. Transforma-se num jovem rebelde e libertário, que utiliza uma arte infrutífera como 

forma de retaliação aos desmandos dos governantes de Manaus, sendo por isso massacrado 

pela polícia política. Depois da morte de Jano, ele torna-se deliberadamente, um exilado. 

Refugiado na Europa, onde aprende com outros artistas marginais a arte de sobreviver sem 

dinheiro nas ruas, adoece e regressa ao Brasil, onde morrerá, longe de sua cidade natal. A 

última imagem que o leitor terá de Mundo é a primeira que o livro apresenta: um jovem 

debilitado numa cama, escrevendo a um amigo uma carta como expiação pela culpa de ter 

sucumbido aos obstáculos que encontrou. Assim, Meister e Mundo têm em si um mesmo 

sentimento de insatisfação, mas a travessia que empreendem culmina na formação de um e na 

deformação e destruição do outro.  

Marcus Vinícius Mazzari (1999) observa que a existência do herói nos romances de 

formação dá-se na concepção de que ele é um produto de seu tempo e constitui-se a partir dos 

confrontos diretos com a realidade social e a sua final conformação. Todavia, o 

Bildungsroman tem sofrido inúmeros desvios desde que Goethe o propôs. Tais desvios 

justificam-se, na medida em que se mostram “reflexos das transformações políticas e 

econômicas ocorridas nas estruturas da sociedade em que o herói em formação busca integrar-

se” (MAZZARI, 1999, p.85). As discrepâncias surgem, inevitavelmente, também porque se 

tem em Cinzas do Norte uma realidade social inteiramente diversa daquela em que Os anos 

de aprendizagem de Wilhelm Meister foi escrita. Se, em Goethe, o herói ajusta-se à sociedade, 

pois ela mostra-se, com seu componente utópico, receptiva e afável, tal adaptação não se 

mostra possível em Hatoum. Uma conformidade com o mundo exterior só seria possível se 

este fosse, em si mesmo, harmônico. Todavia, o Brasil durante a Ditadura Militar, período 

que envolve a história de Mundo, é, acima de tudo, um país desajustado e sem qualquer 

coesão. 

 Ao analisar o romance de Milton Hatoum, contrapondo-o ao de Goethe, no que tange à 

trajetória de (de)formação dos personagens principais, José Alonso T. Freire chega à seguinte 

conclusão: 
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Esse é o romance que acompanha o difícil percurso desse personagem desgarrado 

que é Mundo, aproximando-se do chamado “romance de formação”, tanto pela 

recusa da realização burguesa de continuar a “obra” do pai, quanto pela escolha do 

personagem do caminho da arte como resistência. Porém, de maneira diferente do 

gênero consolidado por Goethe, não há esclarecimento e inclusão social ao final da 

trajetória do personagem e ele é destruído por suas próprias escolhas (2006, p.207).  

 

 

 Além de ser considerado um romance de (de)formação com características peculiares, 

Cinzas do Norte oferece uma via para a compreensão dos processos históricos ocorridos no 

Brasil durante o período que compreende a ditadura militar. Assim, os personagens presentes 

na narrativa têm uma carga simbólica muito densa que, embora remetam ao problema geral 

dos laços humanos, abarcam uma dimensão histórica específica: a realidade brasileira na 

segunda metade do século XX na região Norte, metonimicamente representando o Brasil. 

Em seus romances anteriores, Relato de um certo Oriente (1989) e Dois Irmãos 

(2000), Milton Hatoum já focalizara o Norte, mostrando que o caos ali instaurado na segunda 

metade do século XX, reflete, metonimicamente, uma problemática brasileira.  Juntando-se a 

eles a narrativa de Órfãos do Eldorado (2008), que, embora refira-se a um período anterior do 

mesmo século2, também apresenta um narrador que é o remanescente de uma sociedade 

destruída. De forma recorrente, um personagem vem, pelos caminhos da memória, tentar tecer 

a sua história, para conseguir descortinar opções viáveis no entendimento das suas origens e 

da sua identidade. Dessa forma, a inominada filha adotiva de Emilie, – em Relato de um 

Certo Oriente – Nael, Lavo e Arminto Cordovil são aqueles que sobrevivem para contar 

histórias – ou, como postula Milton Hatoum (2006), eles são os que sofrem da síndrome de 

Sherazade, contando histórias para evitar a morte. 

O Jornal de Psicanálise registrou uma palestra proferida pelo Professor Davi Arrigucci 

Jr. (1998), em que ele discute as posições do narrador na teoria da narrativa. Entre tantos 

questionamentos, o palestrante argumenta acerca dos diferentes tons e pontos de vista que 

compõem o fazer narrativo, teorizando acerca dos tipos de narrador e a distância em que eles 

se encontram da história em questão. Com base nessas perspectivas então discutidas, tais 

noções podem ser aplicadas a uma discussão sobre a problemática que gira em torno do 

narrador em Cinzas do Norte. Afinal, os questionamentos retóricos feitos pelo professor no 

início de seu discurso são as perguntas inerentes à persona do narrador, seja ele o responsável 

pela narrativa oral ou romanesca: 

                                                
2 Diferentemente dos primeiros romances de Milton Hatoum, cuja trama central se desenrola em meados do 

século XX, a narrativa de sua novela Órfãos do Eldorado acontece no final do século XIX e nas primeiras 

décadas do XX.  
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Essa é a questão que constitui, vamos dizer, o problema técnico essencial da 

narrativa, da narrativa literária, quer dizer, o problema do narrador e dos modos de 

narração. A posição do narrador é o centro da técnica ficcional: quem é o narrador? 

De que ângulo ele fala? De que canais se serve para narrar? A que distância coloca o 

ouvinte ou leitor da narrativa? (ARRIGUCCI JR, 1998, p.11). 

 

 

Neste romance de Hatoum, o narrador se desdobra em três níveis: há a figura de Lavo, 

narrador central e gestor do relato histórico da vida de Mundo; há Ranulfo que, através de 

uma escrita epistolar dirigida ao artista e inserida no romance do sobrinho de forma 

fragmentada, narra os acontecimentos anteriores à história contada por Lavo; por fim, há as 

cartas do próprio Raimundo Mattoso a Lavo, nas quais ele relata catarticamente os 

acontecimentos emblemáticos de sua vida: seu exílio, sua agonia no leito de morte e seu 

silenciamento. O que separa essas três diferentes vozes é, principalmente, o que Arrigucci Jr 

(1998) define como tom e ponto de vista. No primeiro caso, tom é a atitude que o narrador 

assume diante dos fatos que tem para narrar, no segundo, ponto de vista equivale ao foco 

narrativo, ou seja, a relação existente entre o narrador e o evento narrado. Ainda, o palestrante 

faz a diferenciação entre as formas de narrar: direta – onde a cena é colocada em primeiro 

plano – e indireta – como sumário dos eventos principais. Apesar dessa diferenciação, está 

claro que nenhuma narrativa se propõe a ser puramente colocada em uma dessas formas, e 

elas encontram-se imbricadas nas palavras e descrições feitas.  

Em Lavo, temos a figura central do narrador que, embora sendo a voz principal da 

história, é apenas testemunha: um contador periférico. A história não é a da sua vida, mas da 

vida de Mundo. Ao contar os dramas do amigo de forma majoritariamente direta, ele mostra-

se participante e confidente do personagem central, tendo sobrevivido aos acontecimentos 

funestos que lhe sobrevieram com a tarefa máxima de narrar a história de Mundo para 

encontrar o sentido daquela vida. Lavo é um narrador cujo afastamento temporal parece ter 

permitido certa impessoalidade no seu modo de narrar. Mas, essa ilusão é transitória, uma vez 

que ele está envolvido com todos os acontecimentos que abalam seu amigo. Ele sempre 

sentira aversão e fascínio por Jano, por isso esse personagem tem tanta força em sua narrativa. 

Segundo Hatoum (2006), “ninguém entende o outro em sua plenitude, nem o outro nem o 

passado.” Assim, com um tom ora irônico, ora resignado, Lavo acaba por adotar uma visão 

positiva, uma vez que ele será o único sobrevivente com um saldo menos negativo para 

prosseguir seus rumos. Se “escolher um ponto de vista é um modo de transmitir valores” 

(ARRIGUCCI JR, 1998, p.20), sua postura cautelosa contra a ditadura militar, e sem a visão 

arrogante do tio ou revoltada do amigo, soam como uma afirmação da vida a partir da 
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literatura. É na força produtiva da palavra e na catarse de um passado sombrio, que Lavo 

encontra forças para crer num futuro mais promissor.  

Ranulfo, por sua vez, é um narrador incompleto, que escreve O relato sobre Mundo. 

Mas ele emite uma subvoz, na sombra das palavras de Lavo. Seu tom é melancólico: o 

homem com uma vida desperdiçada conta suas aventuras amorosas com a mãe do 

protagonista e seus desencontros na vida. A forma de seu texto é híbrida, oscilando entre 

direta e, indireta, em caráter sumário, sintético: “como é bastante comum ao retrospecto, no 

flash back, que pode nos dar os antecedentes ou a vida pregressa de um personagem” 

(ARRIGUCCI JR, 1998, p.14). Mas, propondo-se a fazer O relato sobre Mundo, antes de 

qualquer coisa, Ranulfo traça o rastro de sua própria vida gasta nas tentativas de conquistar a 

mulher que amava e ser parte da vida de seu filho. Tentativa frustrada, história triste que exala 

a descrença que esse homem adquiriu nas pessoas e no mundo, por não conseguir fazer-se 

feliz. Curioso notar que o texto de Ranulfo não existia até a penúltima versão do manuscrito 

do romance. A presença desse narrador tardio fez-se necessária para elucidar aspectos 

anteriores à história do personagem principal: a vida dos moradores do Morro da Catita: 

Ramira, Ranulfo, os pais de Lavo e sua ligação com Alícia. 

Uma terceira voz narrativa na trama é a do próprio personagem principal, Mundo. 

Lavo ‘publica’ os originais das cartas que esse amigo dirigia-lhe, contando-lhe suas aventuras 

longe de Manaus. Seu tom, mesmo quando impregnado de emoção e excitação, é sempre 

melancólico. Sua carta final é o atestado de sua decadência, sua assunção de culpa por não ter 

conseguido, através de sua revolta, vencer os obstáculos cuja síntese é Jano. “No entanto, o 

narrador está obrigado a narrar, porque senão será substituído pelo silêncio” (ARRIGUCCI 

JR, 1998, p.29). É a essa obrigação que Mundo ata-se, ao revelar ao amigo sua paternidade 

biológica e seu fracasso. Sua carta final é o seu atestado de óbito. Ao sentenciar-se com o 

silencio que sucede essa narrativa, quando ele reconhece não poder mais falar ou escrever, 

descrevendo-se  a voz que ainda fala como “menos que uma voz” (CN, p.311), ele fenece.  

Arrigucci Jr (1998) arremata: “Quase sempre o que é a narrativa? É o movimento do 

desejo em função de um objeto esquivo. Toda narrativa é isso. Há uma busca de alguém ou de 

alguma coisa. É um movimento do desejo que quer acertar aquele alvo” (1998, p.40). Mundo 

deseja livrar-se do fantasma do pai, que o acompanha e o conduz à sua morte. Ranulfo quer 

encontra-se a si mesmo nas engrenagens das vidas alheias; ele quer justificar-se pela 

incompletude de sua vida vazia. Lavo, por seu turno, deseja fazer justiça a Mundo, expurgar 

os espectros do passado, numa atitude pró-ativa, para seguir em frente, adquirindo consiência 
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que o ajude a trilhar os caminhos ainda incertos de um futuro calcado num período de dor. Só 

ele sobrevive, pois há que sobreviver alguém, para contar.   

De acordo com Daniel Piza, em Cinzas do Norte “quem procura um norte só vai 

encontrar cinzas; quem quer fugir para a cor local só vai achar a melancolia universal. 

Hatoum constrói para o leitor um mundo que se esfacela por todos os lados” (2007, p.356). 

Por outro lado, numa análise menos pessimista da obra, Mirella Márcia Longo (online) afirma 

que esse desencanto expresso nas palavras de Hatoum não é o vaticínio do fim. Em sua 

óptica, o autor constata as cinzas, mas vê a continuidade da vida, ainda que essa continuidade 

exija uma caminhada sobre destroços. Assim, impõe-se a Lavo a tarefa de escrever como 

quem faz o inventário das perdas; ele será o narrador da trajetória de vida do amigo, tomando 

para si a responsabilidade de registrá-la. Todavia, esse processo de escrita exige certa 

distância da experiência. Ele próprio o diz: “Uns vinte anos depois, a história de Mundo me 

vem à memória com a força de um fogo escondido pela infância e pela juventude” (CN, p.9-

10). Escrevendo a história daqueles que sucumbiram, o narrador caminha sobre os rastros 

cinzentos daqueles que não conseguiram sair incólumes do fogo; ao fazer essa trajetória, ele 

mostra que alguma faísca daquele incêndio ainda ficara ali, procurando o momento oportuno 

de fazer-se uma chama branda, aquecedora.  

Contrapondo-se à paternidade plural de Mundo, Lavo é o pobre órfão que conseguiu 

um modo de permanecer e transitar entre os destroços de um país devastado. Talvez essa 

lacuna seja o que mais o conduza a abraçar a história do amigo, devassando-lhe os conflitos 

internos e tentando compreender como um indivíduo poderia sentir-se só, quando tinha uma 

mãe supostamente tão devota e três homens que o reclamavam como filho. Se esse excesso, 

no caso de Mundo, fora nocivo à constituição de sua personalidade, a orfandade, em Lavo, 

gerará a vida.  

Os apelidos desses dois personagens se mostram bastante interessantes: Mundo e 

Lavo. O primeiro vem representar uma impessoalidade: ele é coletivo, abarca uma gama 

indiscriminada de pessoas que viveram os desmandos de um governo ditatorial na década de 

60. Ele é todo mundo, mas acaba não sendo ninguém: voz que foi calada por não saber 

precisar as palavras e o momento exato de falar. Sua morte é o prenúncio da 

insustentabilidade de um comportamento extremista em tempos de exceção.  Já o seu amigo, 

Lavo, é um verbo conjugado em primeira pessoa do singular. Ele é alguém que está ali para 

lavar o sangue de Mundo e a sujeira deixados pelo regime militar e começar uma nova vida. 

Ele é um advogado “em defesa de detentos miseráveis esquecidos nos cárceres” (CN, p.285), 

e representa uma geração educada durante o governo militar. É Lavo, e não Mundo, quem vai 
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representar o cidadão brasileiro na transição entre séculos. Artista movido pela própria 

revolta, Mundo estava fadado a sucumbir diante das atrocidades. Os seus pretensos pais – 

Trajano Mattoso, Alduíno Arana e Ranulfo – condensam em si as forças da repressão e da 

censura, as armadilhas da cooptação e a incitação à revolta aberta. Ele decide pela rebeldia 

extrema e sem concessões, de modo que a sua morte, no final da década de 70 coincide com o 

encerramento de um período histórico. Segundo Skidmore (2004), inicia-se em 78 o processo 

de transição política por ele denominado de “ocaso da repressão e o crepúsculo do governo 

militar” 3.  

 A referência histórica na narrativa de Milton Hatoum é bastante evidente. O título do 

romance é, também, de maneira velada, uma alusão à forma como os anos de chumbo – cinza 

– repercutirão no Norte do país. Os acontecimentos histórico-sociais ali inseridos são os 

parâmetros basilares para a compreensão dos atos de Mundo. Para contar o início de sua 

amizade com o artista, o narrador cita um fato histórico:  

 

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

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

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

Aço, o chefe deles, mexia com as alunas, zombava dos mais tímidos, engrossava a 
voz antes de fazer a vistoria da farda: “Bora logo, seus idiotas, calados e em fila 

indiana” (CN, p.13). 

 

 

 Meados de abril de 64... A história começa concomitante ao golpe militar acontecido 

no Brasil: temendo o governo populista que se iniciara depois da renúncia de Jânio Quadros e 

o espaço que esse governo supostamente concedia ao socialismo, em época da Guerra Fria, as 

forças armadas tramam contra o então presidente João Goulart, expulsando-o do governo e do 

país, dando impulso a um projeto de modernização que, embora revestido com ideologia 

nacionalista, atava-se ao capital estrangeiro. Segundo Zuenir Ventura (2008), com o golpe de 

64, os militares estavam abortando uma geração nacional cheia de promessas e esperanças. 

Ventura manifesta a sua convicção de que as reformas empreendidas por Jango, se levadas 

adiante, poderiam expulsar o subdesenvolvimento do país e a cultura popular não só 

conscientizaria o povo como transformaria a sociedade.  

A ditadura militar brasileira foi uma época de repressão, censura, supressão da 

democracia e dos direitos constitucionais, e perseguição política. Esse regime, que foi 

comandado pelos militares, ostentando seus ícones representativos nos Presidentes da 

                                                
3 O termo é o título de um capítulo do livro de Skidmore; tal capítulo se dedica ao governo do presidente João 

Figueiredo, último presidente da ditadura militar. Esse governo ocorreu entre 1979 e 1985.  
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República – Castelo Branco (1964-1967)4, Costa e Silva (1967-1969), Garrastazu Médici 

(1969-1974), Ernesto Geisel (1974-1979) e João Baptista Figueiredo (1979-1985) – 

ramificou-se pela sociedade civil, construindo e mantendo figuras emblemáticas em todas as 

instituições. 

No fragmento supracitado, além da data e da menção ao golpe militar, Hatoum 

estabelece conexão entre a atitude mais autoritária dos bedéis e a postura adotada pelo novo 

regime. No decorrer de todo o romance, muitas outras alusões a esse contexto político-social 

serão feitas, como as caricaturas que Mundo faz dos militares, alusão a presidentes e governos 

que se sucedem, além da postura da população e de alguns órgãos frente aos acontecimentos 

do país:  

 

No meio da semana seguinte, as aulas da faculdade de Direito foram canceladas em 

protesto contra o assassinato de um aluno da Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo. A imprensa falara pouco e de forma obscura, mas os informes enviados 

pela Ordem dos Advogados acusavam os militares. Além da revolta, medo. Diziam 

que um dos professores era agente do governo federal. Estudantes se juntavam nas 

escadas, e o presidente do grêmio já começava a discursar... (CN, p.122). 

 
  

Uma série de eventos contribuiu para o dissabor da população brasileira com os 

governos militares. Em 1965, o então presidente Castelo Branco instituiu o Ato Institucional 

2. De acordo com esse ato, finalizava-se a escolha pelo voto popular direto para presidente e 

vice-presidente da República, que passavam a ser eleitos pela maioria absoluta do Congresso. 

Também nesse ato, os partidos que haviam sido criados em 1945 foram extintos, ficando o 

cenário político dividido apenas em partido do governo, a Aliança Renovadora Nacional – 

ARENA – e partido de oposição.  A Imprensa Internacional, após a instituição do AI-2, 

apresentava Castelo Branco como um ditador. O governo de seu sucessor, Artur da Costa e 

Silva, foi ainda mais conturbado e a ditadura que ele exercia delineava-se de forma ainda mais 

intransigente no cenário nacional, atraindo a insatisfação de vários setores da sociedade. Essa 

cena narrada por Lavo rememora a luta dos estudantes na década de 60.    

Em O artista do Impossível, Cláudio Bojunga (2010) traz a biografia do presidente 

Juscelino Kubitschek, que precedeu a gestão de Jânio Quadros e foi o último governo 

democrático a completar-se antes do golpe militar. Bojunga narra a morte do estudante Edson 

Luís da Silva Souto em 28 de março de 1968, que aconteceu devido ao revide a tiros dos 

policiais militares contra os discursos e protestos estudantis “contra o aumento das taxas 

universitárias, as salas de aula inadequadas, os cortes no orçamento para a Educação” 

                                                
4  As datas entre parêntese se referem ao mandato de cada presidente. 
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(BOJUNGA, 2010, p.873). A morte do estudante no ano de 1968 é um dos exemplos da linha 

dura de um governo que irá arrochar seu sistema nesse mesmo ano, com a criação do Ato 

Institucional 5, em 13 de dezembro. A indignação do povo pela morte do rapaz pode ser 

visualizada nessa descrição feita por Zuenir Ventura: 

 

O Rio de Janeiro foi uma cidade capaz de parar num sexta-feira à tarde para enterrar 

um estudante morto pela PM. 
(...) Em 68, a morte de alguém, mesmo a de um jovem desconhecido, podia 

levar o país a uma crise e o povo à indignação, como levou naquela sexta-feira, 29, 

em que 50 mil pessoas acompanharam o corpo de Edson Luís Lima Souto ao 

Cemitério João Batista (VENTURA, 2008, p.93).  

  

 

Edson Luís não foi o único estudante e civil a ser morto pela polícia naquele ano. Em 

seu livro 1968: o ano que não terminou, Zuenir Ventura (2008) faz um relato histórico 

romanceado do ano de 1968, mostrando os grandes conflitos e a violência que cercavam o 

país. Em sua narrativa, ele cita inúmeros fatos – a morte de Edson Luís, a passeata dos Cem 

Mil, o Congresso dos Estudantes, a participação dos artistas em movimentos políticos, entre 

vários outros – que desembocaram na instituição do AI-5, que só foi revogado dez anos 

depois.  

Na composição da vida de Mundo, introduz-se um relato da história de um Brasil sob 

a opressão dos governos militares: a repressão, as agremiações, as revoltas estudantis, a 

resistência... Apesar desse pano de fundo histórico facilmente visualizável na obra, seu centro 

encontra-se nas relações que Mundo trava com esse ambiente, e sua família será uma 

miniatura do país conturbado e contraditório em que ele vive. O ponto fulcral desse romance é 

a paternidade conturbada do jovem artista. Indefinida em grande parte do romance, essa 

paternidade amplia-se, de modo a abarcar posturas sociais distintas, todas elas tomadas em 

relação a essa conjuntura de opressão trazida com o governo ditatorial. Assim, na narrativa, a 

figura do pai tem ligação, no plano simbólico, com a ideia de pátria, lugar de origem, casa dos 

pais, local de segurança e abrigo. Etimologicamente, as palavras pátria e pai provêm de um 

mesmo radical latino, remetendo às ideias de origem, surgimento e pertença. Em Cinzas do 

Norte, a relação conturbada do protagonista Mundo com seu pai será, não apenas, mas 

também uma projeção de sua não aceitação da situação do país.  

Tendo dimensão simbólica muito vasta, a questão da paternidade indefinida não se 

esgota, evidentemente, nesse jogo de referências que situa, em Jano, a opressão e a censura; 

em Arana, a falsa oposição que se revela uma via de acesso à cooptação; e em Ranulfo o 

parasitismo e a marginalização como forma de dissidência de qualquer ordem civil. De todo 
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modo, esses pais trazem as lembranças dessas posturas e, com elas, cada um deles constitui 

fantasma que Mundo carregará consigo como fator impeditivo de formação e impulso à 

desagregação. Mesmo depois de morto, Jano aflige o filho de sua esposa e povoa seus 

pesadelos; ainda que à distância, Arana conhece os passos do filho nunca reconhecido e o 

amedronta como um eu possível cuja imagem ele recusa; Ranulfo o incita à arte, mas não a 

pratica, senão como revolta, e chora a morte daquele que amava como um filho. Mundo é o 

resultado de uma tensão entre esses três homens e, na sua intimidade, seus três pais o 

acompanharão sempre. Mundo não teme Jano ou Arana – ele teme tornar-se como eles. Ele 

não ama a Ranulfo em acordo com o vínculo paterno que o amante da mãe insiste em 

estabelecer, mas porque o eu de Ranulfo é uma forma mais atenuada do seu estado de ânimo 

revoltoso.  

 Esses homens, esses pais, são em certa medida representações de modelos 

comportamentais do país no século XX. Jano é o patriarca repressor que apoia a ditadura; 

Arana é o ser híbrido, camaleão, que se junta às forças que estiverem vencendo; e Ranulfo é a 

parcela social consciente, mas impotente, estática e improdutiva. No embate entre essas forças 

está Mundo, apenas “um menino perdido... que quer mostrar os desenhos para o pai” (CN, 

p.253).  

Toda a trama do romance está centrada no desmoronamento da família Mattoso, que é 

apresentada ao leitor como sendo economicamente abastada, porém, carente de relações 

humanas permeadas de afeto. Em seu livro A Família em Desordem (2003), Elisabeth 

Roudinesco faz um estudo sobre a constituição das famílias ao longo dos anos e conclui que, 

apesar das inúmeras transformações pelas quais a instituição familiar passou e vem passando, 

ela torna-se, nos dias atuais, referência de repouso e segurança para os indivíduos. Mesmo 

aqueles grupos que, nos anos sessenta rechaçaram a instituição familiar, ostentam, nos dias de 

hoje, o desejo de constituir uma família. A autora tem, como ponto de partida, o modelo 

antropológico da família vista como a união de um ser do sexo masculino e outro do sexo 

feminino, e o estabelecimento de uma filiação a partir de sua descendência. Tal representação 

faz da família, portanto, um fenômeno universal que, com o advento da pós-modernidade e as 

novas formas de relacionamentos interpessoais, vem apresentando alterações, inclusive pela 

admissão da união de pessoas do mesmo sexo. A família pós-moderna tem subvertido os 

padrões normativos da estrutura tradicional da constituição de um lar. Todavia, mesmo 

sofrendo mudanças em sua estrutura, a família mantém-se, conforme afirma Roudinesco, 

como um lugar de abrigo contra as tensões externas.     
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Bastante recorrente na literatura de qualquer lugar ou época, o tema ‘família’ é, com 

perspectiva peculiar, discutido pelo psicólogo americano Thomas Moore, em seu livro Cuide 

de sua alma (1993). Nessa obra, o autor faz uma abordagem sobre o papel da família na 

formação da personalidade do indivíduo e traz a noção da ‘família arquetípica’, para 

estruturar seu pensamento. Para compreender sua perspectiva, em primeira instância, faz-se 

necessário delimitar os conceitos que o significante ‘família’ evoca. Para Moore, ela tem 

diversos significados, a depender do contexto em que está sendo abordada. Segundo ele, “o 

sociólogo a vê como um grupo ou estrutura social. O psicólogo imagina-a como a fonte de 

onde brota a personalidade. O político fala da família de maneira idealizada, usando-a para 

representar seus programas e valores tradicionais” (1993, p.39). Entretanto, complementa 

Moore, somente o indivíduo que se encontra integralmente inserido naquele grupo pode 

conhecê-lo, de fato, em detalhes.  

 Esse estudo empreendido por Moore retoma a premissa de que a família é um espelho 

das relações sociais em mais larga escala. Quando a sociedade se mostra debilitada, procura-

se sempre nas estruturas familiares o motivo dessa deficiência. Para esse autor, nenhum 

núcleo familiar pode ser considerado perfeito, pela simples razão de que, friamente analisada, 

qualquer família, em qualquer época, será simultaneamente boa e má, oferecendo ao 

indivíduo tanto proteção quanto ameaça. Assim, mesmo sendo os grilhões dos quais o 

indivíduo quer sempre se libertar, a casa do pai é, a priori, o lugar do aprimoramento do ser 

humano. 

 Logo, pensar a família no sentido arquetípico que Moore (1993) propõe, significa 

analisar de que forma a vida familiar fixa-se na psique; usando o seu termo, a alma, vista 

como princípio íntimo e profundo, instância de percepção por vezes inconsciente, mas, ainda 

assim, viva e determinante no modo de agir de cada um. Segundo Moore, a família fica 

indelevelmente inscrita na alma do indivíduo; o modo como ele reconfigura as suas relações 

com o mundo e com os outros ao seu redor terá como base as relações familiares que ficaram 

marcadas em seu íntimo. Cada um terá, dentro da sua própria intimidade e imaginação, um 

lugar paterno, um lugar materno e outro filial, imagens arquetípicas dinamizadas ao longo da 

vida.  

Ainda, segundo Moore, a personalidade nutre-se da pluralidade de experiências que o 

mundo tem a oferecer, e não há nada mais nutritivo do que os momentos que a família pode 

propiciar. Ela é o ninho onde a imaginação nasce, nutre-se e lança-se para o futuro. O 

convívio familiar gera as imagens que vão impregnar o indivíduo ao longo de sua vida. Em 

sua perspectiva, o lugar paterno, ou seja, a figura profunda de pai corresponde à “sensação de 
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segurança, a sensação de que você é o autor de sua própria vida, de que você é o chefe da casa 

em seus próprios assuntos” (MOORE, 1993, p.47). Nesse teatro íntimo, integram o lugar 

materno todas as forças que garantem a vida, mesmo nos momentos mais funestos. Por fim, o 

filho arquetípico surge sempre quando, como uma criança, o ser humano busca experiências 

novas e encanta-se com as probabilidades inúmeras oferecidas pela existência, sem se frustrar 

com as decepções advindas com o tempo.  

Pensando a família nesses termos, Moore prossegue, evocando o mito judaico-cristão 

da criação do ser humano a partir do barro e analisando os símbolos aí inseridos. Ele 

rememora o livro bíblico de Gênesis, o qual narra o momento em que Deus teria apanhado um 

punhado de terra e, a partir dela, forjado o homem à sua imagem, soprando-lhe nas narinas o 

fôlego da vida. Esse primeiro homem foi chamado de Adão – cujo nome significa ‘terra 

vermelha’. Logo, vê-se que, no mito da criação judaico-cristã, o homem é retratado como um 

ser descendente da terra; ele não é uma criatura proveniente da luz ou do fogo. Adão, tendo 

sido formado a partir do pó da terra, tem afinidade com uma instância que é terrena, úmida, 

suja e até mesmo repugnante. Ainda assim, é por meio dela que a natureza floresce e a vida se 

renova. Essa metáfora representa a família em similaridade com a terra, estrutura ambivalente, 

apresentando-se tanto como entidade de abrigo e conforto, geradora de vida, quanto como um 

turbilhão de atritos, confusões e idiossincrasias. Sendo ainda mais incisivo nesse sentido, 

Thomas Moore postula: 

 

Uma família é um microcosmo que reflete a natureza do mundo, o qual se rege tanto 

pela virtude como pelo mal. Às vezes podemos nos sentir tentados a imaginar a 

família cheia de inocência e boa vontade, mas a verdadeira vida familiar resiste a 

esse romantismo. Geralmente, ela exibe a gama completa de potenciais humanos, 

incluindo maldade, ódio, violência, confusão sexual e insanidade (1993, p.38). 

 

 

Embora no discurso público haja um esforço a favor da manutenção de uma imagem 

de família como confortável antítese aos males do mundo, quase nunca ela corresponde a essa 

imagem. Via de regra, as famílias exibem desgastes e relacionamentos interpessoais 

fragmentados que deixam marcas profundas em seus membros, afetando-os no modo de agir 

em diversos momentos futuros. Tal fuga da realidade é uma defesa contra a dor e a frustração 

de apresentá-la fidedignamente: “uma casa de vida e memórias, às vezes reconfortantes, às 

vezes devastadoras” (MOORE, 1993, p.39). É numa família assim, como todas as outras, 

embora com infinitas peculiaridades, que viverá Raimundo Mattoso, o herói de Cinzas do 

Norte.  
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 Mundo vivia numa família bastante conturbada. Seu lar era composto por sua mãe, 

Alícia, seu pai, Trajano, o cão chamado Fogo, além de Naiá e Macau, empregados da casa e 

da família. Nesse retrato, pode-se perceber a hierarquização de família proposta desde a 

Antiguidade, que, fundamentando-se nas relações desiguais entre senhor e servo, projetava 

esse desequilíbrio de poder para a associação entre marido e esposa e, por fim, para o vínculo 

entre pai e filhos.  

Distanciando-se da perspectiva psicológica de Moore, Elizabeth Roudinesco (2003) 

adota um olhar antropológico e sociológico, ao estabelecer que a família passou por pelo 

menos três evoluções históricas: tradicional, moderna e contemporânea. A primeira 

conformação da família é visualizada como tradicional, servindo para a transmissão de um 

patrimônio. Nessa formulação, a célula familiar está balizada numa ordem de patriarcado, 

autoridade de direito imutável, onde o pai, esposo e senhor, é a encarnação do divino. Uma 

nova família nascia de acordos entre chefes de família sobre o destino conjugal de seus filhos, 

em idade muitas vezes pré-púberes. Esse é o modelo que Jano tenta estabelecer em seu 

núcleo, sendo ele o pai provedor e os demais, subservientes, dependentes dele e de suas 

ordens. 

 Essa versão de família foi gradualmente transformando-se e adquiriu traços menos 

despóticos, tornando-se conhecida, desde o final do século XVIII até meados do século XX, 

como família moderna. Receptáculo de uma ordem mais lógico-afetiva, essa nova modalidade 

firmava-se na ideia de amor romântico, sancionando a reciprocidade de sentimentos entre o 

casal e legalizando seus desejos carnais por intermédio do casamento. O herói burguês sucede 

o herói paterno dos tempos arcaicos, tendo como seu emblema a figura cristã de José, o 

carpinteiro. A ordem familiar econômica continua repousando principalmente na autoridade 

do marido, na subordinação das mulheres e na dependência dos filhos, mas o Deus-Pai da 

Antiguidade foi substituído pelo pater-familias da Modernidade. Esse novo pai passa a ser 

regido pela ética e sua formação familiar dá-se por laços de afeição. Ele deverá ser – em tese 

– um pai justo, submetido à lei e zeloso da família. Essa modulação na imagem da figura 

paterna abre precedentes para uma dialética de emancipação que terá na mulher sua primeira 

beneficiária. Assim, segundo atesta Roudinesco, o patriarca moderno vê sua autoridade 

continuamente ameaçada pela mulher e pelo Estado. 

 Finalmente, a terceira das versões familiares trazidas por Roudinesco é a família pós-

moderna, ou contemporânea. Sobre todo esse processo de transformação, conclui-se à 

primeira vista que:  
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À família autoritária de outrora, triunfal ou melancólica, sucedeu a família mutilada 

de hoje, feita de feridas íntimas, de violências silenciosas, de lembranças recalcadas. 

Ao perder sua auréola de virtude, o pai, que, a dominava, forneceu então uma 

imagem invertida de si mesmo, deixando transparecer um eu descentrado, 

autobiográfico, individualizado (ROUDINESCO, 2010, p.16).  

 

 

Surgida a partir dos movimentos emancipatórios da década de 60, a família 

contemporânea caracteriza-se, segundo Roudinesco, pela pluralidade de relações: tradicionais, 

homoparentais, monoparentais e tantas outras modalidades. O que se preza nesse momento é 

a união de dois indivíduos em busca de relações íntimas e prazerosas, sem a necessidade de 

geração de descendência. Fruto de inúmeros acontecimentos que o século XX traz em seu 

bojo – as duas Grandes Guerras, as conquistas feministas, os avanços da ciência e da 

medicina etc – uma nova sociedade surge para exigir uma reconfiguração dos moldes 

familiares. A dessacralização do casamento com a legalização do divórcio, a procriação 

assistida, fazendo com que o ato sexual seja prescindido e, mais ainda, uma criança que seja 

gerada sem pai ou mãe civil trouxe controvérsias em todos os âmbitos da sociedade, dividindo 

a opinião dos tradicionais e dos vanguardistas sobre casamentos e adoção envolvendo 

homossexuais. Uma gama de questões ainda permanece insolúvel, mas é fato que uma 

transformação está acontecendo nas bases do modelo familiar atual, modificando o lugar de 

atuação do pai, da mãe e de seus filhos. O que está em xeque não é o desaparecimento da 

família e sim a sua transformação. Por isso, Roudinesco conclui que “a família do futuro deve 

ser mais uma vez reinventada” (2003, p.93).  

Jano tentava conduzir sua família seguindo o modelo arcaico tradicional, todavia, essa 

modalidade não mais se sustenta em meados do século XX, período em que a história se 

passa. Sua esposa não lhe é subserviente, buscando prazer numa relação extraconjugal e seu 

filho está sempre lhe desafiando. Esse patriarca deslocado não consegue – sequer tenta – 

aceitar uma modificação na estrutura de sua família, a fim de reinventá-la, por isso, tudo o que 

ele representa está fadado a ruir.  

 Mundo vivia em um lar cujos sintomas da decadência eram muito evidentes. 

Dependente de um homem despótico, que lhe tolhia os desejos e vocações, ele era um garoto 

que queria mostrar para o seu pai os desenhos que fizera. Entretanto, ele estava virtualmente 

sozinho, perdido e questionava: ‘onde está o meu pai?’ Ou, ainda mais incisivamente, ‘quem 

é o meu pai?’ Nesse ponto, uma questão ainda mais densa concretiza-se: O que é a 

paternidade? Além da biologia, o que é ser um pai? Esta problemática que assoma no 

romance de Milton Hatoum inquieta cada um dos indivíduos desde sua percepção primeira de 

mundo; muitos teóricos, das mais diversas áreas do conhecimento, já tentaram respondê-la, 
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entretanto, ela ainda continua pulsante em cada ser humano, graças à insuficiência de todas as 

respostas até hoje dadas.  

A quem Mundo pode, efetivamente, chamar de pai? O dilema que ele enfrenta por não 

aceitar plenamente Trajano Mattoso como seu pai, ao mesmo tempo em que se sente perdido 

sem tal referência, pode ser bem representado no questionamento que Moore faz em seu 

estudo sobre a família:  

 

‘Será que alguém sabe quem é meu pai?’ É uma pergunta que muitos homens e 

mulheres se fazem de diversas maneiras (...). Onde consigo sentimentos como 

proteção, autoridade, confiança, sabedoria e senso prático que necessito para viver? 

Como posso evocar um mito paterno de maneira a dar à minha vida a direção que 

ela precisa? (1993, p.44). 

 

 

Segundo Moore, paternidade coincide à orientação, exemplo que orienta o caminho 

prospectivo. Pai, intimamente, é uma imagem de confiança em meio aos embates impostos 

pela vida. A partir das relações que travara, Mundo parece não ter em si, completamente 

delineada, uma imagem paterna. Essa incompletude interna entra em conexão com as relações 

externas. Entre aqueles homens que o perseguiam ou protegiam, nenhum era o seu pai. Afinal, 

a afirmação da paternidade psíquica irá alimentar-se de figuras reais independentemente do 

laço sanguíneo ou social; nem mesmo da dedicação. É imprescindível que o filho reconheça a 

necessidade de paternidade, para que ela se forme internamente, unindo a criança à imagem 

de um pai num pacto de reconhecimento. 

Qualquer que seja a vertente epistemológica utilizada para a compreensão do que é de 

fato a paternidade, parece inviável a conclusão do assunto. Assim, a perspectiva de inspiração 

jungiana proposta por Moore é tão questionável quanto os estudos psicanalíticos freudianos. 

Sobre tal impossibilidade de assunção absoluta do termo, Jacques Lacan, em seu Seminário 

IV, comenta: 

 

O que é um pai? Essa pergunta é uma maneira de abordar o problema de significante 

do pai, mas não nos esqueçamos de que está em jogo que os sujeitos, ao fim de 

contas, se tornam pais. Formular a questão o que é um pai? é algo diverso de ser-se 

um pai, aceder à posição paterna. Vamos examinar isso de perto. Se é fato que, para 

cada homem, o acesso à posição paterna é uma busca, não é impensável dizer que, 

finalmente, ninguém jamais o foi por completo (1995, p.209). 

 
 

 Como se vê, a compreensão da paternidade inclui questões de ordens variadas, 

atingindo diversos âmbitos: cultura, sociedade, história e genealogia, genética e pactos sociais 
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de adoção. Assim, se ser um filho parece ser uma condição ‘natural’ do ser humano, a 

paternidade é uma conquista. 

 Em seu livro O Manto de Noé: Ensaio sobre a paternidade, Philippe Julien (1997) 

descreve o declínio da paternidade no século XX, ajudando na compreensão do período 

contemporâneo, dadas as intensificações que as situações descritas sofrem. O autor propõe 

três momentos significativos ao longo da história da paternidade: antes, durante e depois do 

século XIX. 5 

 A primeira definição de paternidade no Ocidente não é relacionada ao ‘homem de uma 

mulher’, mas sim ao soberano, chefe social, político ou religioso, que insuflava uma 

autoridade em seu grupo, sendo, por isso, considerado como ‘pai’, responsável por cada 

membro. Assim, o sentido primordial de paternidade não é natural, mas cultural, aludindo à 

pertença àquele determinado núcleo regido por um mestre. A noção familiar que o termo 

abraça é apenas consequência dessa estruturação, sendo o ‘pai familiar’ o chefe instituído 

naquele microcosmo. Dessa época provém a identificação, no imaginário coletivo entre dois 

tipos de vínculo: o primeiro, vínculo entre o povo e seu representante máximo. O segundo, 

aquele que existe entre os filhos e os pais. 

 Por ser produto de uma definição cultural, o suposto pai, instituído de todo o poder 

que lhe era conferido pela palavra, deveria decidir sê-lo: paternidade não era questão de 

consanguinidade; o pai assumia-se enquanto tal, num ato de posse pública da criança, 

proferindo em alta voz: ‘Eu sou o pai’. Julien (1997) chama tal descrição de paternidade de 

‘direito sobre a criança’, já que, como em qualquer ato de soberania, o ser-pai era uma atitude 

autorreferenciada. Assim, já que a criança estava sob seu domínio, o pai tinha sobre ela – quer 

menino ou menina – todos os direitos imagináveis: de vida ou morte, de correção e prisão, 

sobretudo sobre o destino conjugal dos filhos, já que esta era uma questão que implicava os 

interesses do patrimônio a ser mantido.   

 Entretanto, tal definição de paternidade vem definhando há, pelo menos, dois séculos, 

desde o advento da Revolução Francesa, em que a sociedade rejeita a paternidade ilustrada na 

figura do Rei Luís XVI. Esse rei torna-se o ícone simbólico do parricídio então cometido pelo 

povo com o intuito de viver em uma fraternidade, através da instauração da Democracia. 

Ainda anterior a essa queda luciférica, antes que o Estado Moderno estivesse consolidado, a 

Igreja já agia sub-repticiamente como terceiro elemento na relação pai-filho, criando uma 

tensão, ao reter o poder em decisões de ordem maior e concedendo aos filhos um poder que 

                                                
5 As fases de transformação da paternidade propostas por Philippe Julien coadunam temporal e sociologicamente 

com as modificações na estrutura familiar trazidas por Roudinesco, anteriormente referidas.  
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outrora era outorgado apenas aos pais: a palavra. Em decisões que caberiam unicamente aos 

pais, a Igreja deixava que os filhos agissem a seu bel-prazer, como em casamentos, em que o 

‘sim’ dos noivos não era invalidado pelo ‘não’ de seus pais – fazendo com que casamentos 

feitos, mesmo em segredo, tivessem valor legal. Tais mudanças paulatinamente revogaram o 

‘direito sobre a criança’ para instaurar o ‘direito da criança’.  

 Em decorrência dos vetores que orientaram a Revolução Francesa, a autoridade 

paterna – que antes atendia a todas as instâncias sociais – fica mais restrita ao lar, conforme o 

ideal burguês no século XIX. Assim, o pátrio poder é exercido no âmbito doméstico: o pai 

tem autoridade sobre a sua mulher legalmente instituída e sobre as crianças advindas daquela 

conjunção. Jocosamente, propõe-se: “Daí, então, surge a força nova do adágio jurídico 

romano definindo a paternidade: o pai é aquele que o casamento designa. Desse modo a 

criança tem por pai o marido da mãe” (JULIEN, 1997, p.40). A paternidade, portanto, deriva 

de uma cerimônia de produção de cônjuges, em que o marido de tal mulher é 

consequentemente considerado o pai de seus filhos.  

 Nessa perspectiva burguesa de paternidade, o elemento axial é o direito da criança. 

Dentro do casamento, todos os filhos têm o direito à paternidade, seja o primogênito ou o 

caçula, o filho legítimo ou o adotivo. O bem-estar do infante tende a ser colocado em primeiro 

plano e, por conta disso, a sociedade civil tendia a interferir no processo de paternidade, 

quando julgasse necessário, como é o caso de médicos, juízes ou professores, os quais 

estavam dispostos a depor a favor das crianças, e em detrimento do juízo do pai, caso se 

fizesse necessário, sempre visando ao cumprimento desse direito do infante. Nessa instância, 

ser pai significa cumprir papéis, ocupando-se, de fato, com o filho e cuidando da sua proteção 

e de seus direitos. Tal espírito paterno adentra o século XX e evolui, transformando-se 

naquilo que Julien (1997) denomina de ‘o novo pai’, aquele que conduz a criança, trocando-

lhe fraldas, alimentando-a, brincando, estabelecendo relações afetivas desde a sua primeira 

infância. Esse novo pai deixa de fazer-se pela fala da mãe, para tornar-se aquele que a criança 

chama de ‘papai’.  

Embora dotada de afetividade, também a ideia de paternidade configurada pelo direito 

do infante fragiliza a autoridade do pai. Como o que está em jogo é sempre o bem-estar da 

criança, a sociedade civil intervém e domestica tal autoridade: se a criança deve ser protegida, 

isso se estende aos maus tratos que o pai pode causar-lhe. O poder da sociedade torna-se mais 

eficiente que o poder do pai; assim, a paternidade passa a ser função social, compartilhada, 

plural. Além disso, começa-se então a pensar no espaço que pertence à mãe naquela família, 
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dando-lhe, a partir desse momento, voz no processo de criação do filho, posto que ela seja, em 

sua função, insubstituível. Então, eis que ocorre o segundo declínio da paternidade.   

Um terceiro declínio da figura paterna dá-se graças aos avanços científicos e 

tecnológicos que têm ocorrido desde meados do século XX. Com tais recursos, o pai pode 

manifestar-se sem o consentimento da mãe; basta um simples procedimento de comparação 

da carga genética e a ciência pode afirmar, com remotas probabilidades de erro, a 

‘paternidade biológica’ de alguém. Isso é, todavia, uma via de mão dupla, pois da mesma 

sorte que um pai pode requerer seu lugar, a mãe pode prescindir dele, em processos de 

procriação assistida, sem a necessidade do ato sexual geracional e, ainda, com doador 

anônimo. Assim, o ‘pai’ não é condição sine qua non para a geração de um indivíduo, e a 

‘paternidade biológica’ chega a ser irrisória, pois, por mais que a ciência possibilite conhecer 

a relação entre espermatozoide e óvulo, esse mesmo conhecimento sugere que a paternidade 

não advém daí, pois, questiona-se: “Pode-se dizer, com efeito, que se é filho ou filha de um 

espermatozoide?” (JULIEN, 1997, p.47). 

A questão que abarca o conceito de paternidade é muito ampla e mantém-se passível 

de discussão ainda hoje, requerendo olhares múltiplos sobre ela. De acordo com Juan-

Eduardo Cirlot (2005), em seu Dicionário de Símbolos, a figura do pai está permanentemente 

ligada ao princípio que corresponde ao consciente humano, ou seja, à posse do domínio e do 

poder que um homem exerce sobre o seu filho, negando-lhe a liberdade plena. Por isso, diz 

ele, o pai é a representação simbólica do mundo dos mandamentos e restrições, a imposição 

da moralidade e, finalmente, a repressão dos instintos e da subversão. Coadunando com essa 

perspectiva simbólica, Jean Chevalier ainda acrescentará que a figura do pai serve para 

desencorajar os esforços de emancipação do filho; ele é a representação do mundo tradicional 

que trava as forças novas da mudança, simbolizadas no filho, “exercendo uma influência que 

priva, limita, esteriliza, mantém na dependência” (2009, p.678). Essa leitura conecta-se àquela 

que a psicanálise freudiana fez sobre o tema. Evidentemente, a noção de paternidade psíquica 

como instância de orientação, tal como estabelece Moore, não fica contemplada aqui de modo 

pleno. 

Tais representações simbólicas ou teorias embasadas na Psicologia arquetípica e na 

Psicanálise não freiam ou aceleram o movimento de declínio da paternidade no seio da 

sociedade; na verdade, sua questão é de ordem do inconsciente, que, ao tentar responder à 

questão ‘o que é ser um pai’, acaba por invocar a fantasmagoria da dúvida: ‘o que significa 

para um filho, ou uma filha, o fato de ter um pai?’. 
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 O pai é, antes de tudo, uma entidade imaginária, inatingível. Ele representa para o 

filho uma potência virtual de força e, acima de tudo, o desejo de suplantar essa força, 

eliminando-a para possuir seu espaço. Há, na psicanálise, um mito fundador de paternidade 

postulado por Freud (1996a), que nele se apoia para explicar os desejos parricidas que ele viu 

latentes em toda criança: o ‘pai primitivo’ da horda. De forma alegórica, o mito apresenta, em 

tempos remotos, uma figura ancestral masculina que regia um bando, composto em sua 

maioria por mulheres, posto que, temendo incitações revoltosas contra si, esse macho 

expulsava do seu domínio todos os homens em idade púbere. Esses homens eram sempre seus 

filhos, pois as mulheres também eram posse sua, numa clara demonstração da sua virilidade e 

força; o ‘pai’ da horda era um homem dominador por excelência. Todavia, essa violência 

perpetrada contra os filhos teve resultados funestos. Esses irmãos banidos agruparam-se e, 

divididos pela atração que essa figura paterna exercia sobre eles e a indignação contra 

tamanha tirania, já que também eles queriam usufruir daquelas fêmeas, decidem matar o pai. 

Unidos, fizeram aquilo que nenhum deles teria força ou coragem de fazer isoladamente. 

Assim, mataram-no, devorando o seu corpo logo em seguida. Cometeram tal ato porque 

“odiavam o pai, que representava um obstáculo formidável ao seu anseio de poder e aos 

desejos sexuais; mas amavam-no e admiravam-no também” (FREUD, 1996a, p.146). 

 O ódio inicial acaba transformando-se em remorso para os assassinos. O pai morto 

acaba tornando-se ainda mais castrador do que fora a princípio. Temendo um golpe 

equivalente entre si, os irmãos decidem que aquelas fêmeas, as quais eles desejavam – que 

eram mulheres de seu pai, ou seja, suas próprias mães e suas irmãs – seriam consideradas 

como tabu para eles. O tabu, explica Freud (1996a), diverge em sentidos contrários: por um 

lado significa o sagrado e, por outro, o proibido e impuro. As mulheres do bando eram agora 

proibidas, instituindo a criação da família com base na exogamia e proibição do incesto. Além 

disso, instituíram também uma lei de proibição de assassinato, por causa do parricídio 

primordial. Logo, morto o pai, ele cria a lei, a repressão; ele torna-se o responsável pela 

organização cultural, em detrimento do estado de selvageria em que os indivíduos viviam 

anteriormente, propondo restrições morais e a interdição dos desejos primevos de todo 

indivíduo: o incesto e o parricídio.   

 Tal representação de sujeição paterna – o assassinato – deveria ter sido, conforme 

indicado por Freud (1996a), a ilustração da sua grande derrota. Todavia, ela torna-se o triunfo 

supremo da primazia do pai. O desejo de cada irmão da horda era tornar-se igual ao pai 

primevo, tomando-lhe o lugar. Freud diz que “o violento pai primitivo fora sem dúvida o 

temido e invejado modelo de cada um do grupo de irmãos: e, pelo fato de devorá-lo, 
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realizavam a identificação com ele, cada um deles adquirindo parte de sua força” (1996a, 

p.145).  

Essa é a premissa basilar na doutrina freudiana acerca da constituição da criança, cuja 

relação simbólica com o pai mostra-se sempre ambivalente, permeada de admiração e ódio. É 

a partir dessas premissas que Freud vai instituir o complexo edipiano – estágio de formação 

da criança em que ela defronta-se com o pai enquanto rival em seu desejo de posse da mãe e 

deseja a sua morte simbólica. Embora, para a psicanálise, todo indivíduo seja considerado 

neurótico, a travessia da criança pelo Complexo de Édipo de forma saudável é uma das 

garantias para o seu desenvolvimento sem grandes prejuízos. Na contramão, crianças que não 

conseguem superar essa fase tornam-se adultos com maior comprometimento traumático e 

com comportamentos mais questionáveis.   

Para Freud (2011), no momento em que a criança supera os seus desejos incestuosos e 

parricidas por medo da castração, surge uma nova instância que vai compor sua 

personalidade: o Superego. Essa instância contrapõe-se ao Id, princípio do prazer por 

excelência, e sustenta-se, abrangendo uma gama de proibições. Como seu surgimento deve-

se, em instância primeira, a uma proibição supostamente paterna, a criança tende a conservar 

o caráter do pai e, a partir de então, ingressará num mundo feito por leis. Assim, o superego 

corresponde a um aspecto moral, internalização de valores e padrões captados a partir dos pais 

e, posteriormente, da sociedade.  

Hélio Pellegrino, em seu ensaio Édipo e a Paixão (1987), explica a forma como se dá 

esse Complexo para a psicanálise e aponta que há dois momentos imprescindíveis na relação 

entre os pais e seu filho: a fase oral, que engloba basicamente a mãe e o filho, e a fase fálica, 

onde está a triangulação freudiana que abarca pai, mãe e criança.  

Durante a fase oral, a criança agarra-se à mãe como a uma tábua de salvação e 

proteção contra todos os males do mundo. Quanto menos ela se sente segura, mais ela se 

agarra com força e afinco a essa relação. Todavia, na fase fálica, a figura do pai surge para 

cindir essa união que a criança tanto preza. O pai simbólico será o responsável pela ruptura 

desse elo a partir da instituição da Lei e da Cultura, registro simbólico no qual a subjetividade 

da criança se apóia para inserir-se na sociedade. Importante salientar que o pai simbólico não 

é a Lei, mas sim seu representante.   

A fase fálica constitui-se de momentos específicos. No primeiro, a criança supõe que 

todos possuem o falo, portanto, não consegue fazer distinção de sexos. Já num segundo 

momento, ela nota que os meninos possuem um pênis, que falta às meninas. Na descoberta 

dessa diferença sexual, a criança entende que o pênis, símbolo fálico, é algo que lhe pode ser 
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tirado. Seu desejo pela mãe é então inibido pelo medo de que o pai lhe tire o falo. Esse temor 

da castração presente na fantasia inconsciente é a mola mestra que leva à superação do 

Complexo de Édipo. A partir de então, inserido no mundo da Lei e da Cultura através dessa 

cisão impetrada pelo Pai, o superego surge como herdeiro desse complexo. Essa castração 

simbólica equivale a um renascimento do infante.  

Em Cinzas do Norte, Jano é o símbolo do superego exacerbado, um excesso de 

inflação da lei, sem, contudo, representá-la de fato. Ele tenta impor ao filho seu código de 

ética e padrões, mas o próprio Jano carece de limites. Ele não entende a alteridade: importa-

lhe apenas que Mundo seja seu herdeiro, o continuador de sua obra, de sua vida. Para ele, o 

filho deve ser um espelho de si, ou então, não deve ser nada. Por isso, Mundo rebela-se. A lei 

paterna mostra-se inconsistente. Ele não transcende o Complexo de Édipo de maneira 

adequada, permanecendo paralisado pelo desejo parricida contra Jano.  

 Ao analisar esse mito freudiano do Urvater inscrito em Totem e Tabu, Lacan (1995) o 

define como um mito moderno, constituído para explicar o vazio de uma doutrina que, no fim 

das contas, apenas quer responder ‘Onde está o pai’? Totem e tabu existe para dizer ao 

mundo que, “para que os pais subsistam, é preciso que o verdadeiro pai, o pai singular, o pai 

único, esteja antes do surgimento da história e seja o pai morto. Mais ainda: o pai 

assassinado” (LACAN, 1995, p.215). O pai está sempre ali, totêmico, subjacente a todas as 

estruturas que formaram a personalidade do indivíduo: o pai é um morto-vivo que não 

abandona o imaginário do filho, afogado em remorsos por ter, metaforicamente, matado-o em 

algum instante de sua vida. Tudo isso, prossegue Lacan, só pode ser pensado em seu valor 

mítico, pois ninguém concebe o pai enquanto ser imortal, no sentido estrito do termo. O pai 

não morreu ainda; ele está fisicamente vivo. Porém, os filhos já anteciparam a sua morte, com 

o intuito de, por meio dela, interditarem a si mesmos, arrebatando-os. “Não mataram senão 

para mostrar que ele não pode ser morto” (1995, p.215).  

 Em Cinzas do Norte, Jano ocupa esse lugar de interdição. Mundo emprega forças para 

assassiná-lo e o deixa permanecer vivo em sua intimidade. Um exemplo disso faz-se evidente 

na obra quando, para voltar da Vila Amazônia de carona, ele vale-se de uma pretensa morte 

do pai como desculpa para chegar em casa e, depois, desabafa para Lavo: “Chorei tanto que 

parecia que meu pai estava mesmo morrendo. E queria muito que a mentira fosse verdade” 

(CN, p.90). Seu desejo parricida contrapõe-se à onipresença de Jano ao longo do seu périplo, 

pois este profere uma espécie de maldição que se concretizará durante toda a trama: “Nem 

morto vou te deixar em paz” (CN, p.120).  Figura de opressão, Jano é, no entanto, imagem 

encobridora de uma lacuna, a ausência da paternidade íntima vivida como princípio de 
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orientação, imagem de prospecção do próprio eu, como uma promessa a ser cumprida, pai 

igual àquilo que se deseja ser. 

 A intenção parricida de Mundo evoca o conflito familiar representado no clássico 

romance russo do século XIX, Os irmãos Karamázov, no qual Fiódor Dostoiévski (2008) 

narra um drama entre um pai e seus filhos. Nessa trama, a morte trágica do genitor gera uma 

série de inquietações, propondo que o desejo de parricídio é tão criminoso – ainda assim 

natural – quanto o crime perpetrado. Dmitri Karamázov é o filho mais velho de Fiódor 

Pavlóvitch, e tem com ele uma querela econômica e sentimental, pois se julga roubado em sua 

herança materna, ao mesmo tempo em que disputa com o pai o amor de uma mesma mulher. 

Com o assassinato súbito e misterioso desse pai, ele é o primeiro suspeito do crime e acaba 

por ser condenado pelo parricídio, ainda que não o tenha cometido de fato. Embora o executor 

do crime tenha sido Smierdiakóv, um criado e, provavelmente, filho bastardo do devasso pai 

morto, a narrativa lida com uma série de questões de âmbito moral. Além de Dmitri, que 

continuamente propalava pelas tavernas que mataria o seu pai como vingança pelas injustiças 

que ele lhe infligia, Ivan Karamázov – o filho filósofo e ateu – deseja essa morte a tal ponto 

que se julga o próprio assassino, enlouquecendo por não conseguir suportar o peso de tal 

culpa. Durante o seu testemunho no julgamento do irmão, Ivan profere as palavras que 

denotam toda a confusão ética e moral que o atormentava, quando descobrira o verdadeiro 

assassino: 

 

Ele [Smierdiakóv] matou, e eu o ensinei a matar... Quem não deseja a morte do 

pai?...  

(...) 

Mataram meu pai, mas ficam aí fingindo que estão assustados – rangeu os dentes 

com um desdém furioso. Cheios de nove-horas. Loroteiros. Todos desejam a morte 

do pai. Um réptil devora outro réptil... Não houvesse o parricídio, e todos ficariam 

zangados e sairiam por aí furiosos... Um circo. ‘Pão e circo!’  

(...)  

Fiquem tranquilos, não estou louco, apenas sou o assassino! (DOSTOIÉVSKI, 2008, 
p.888) 

 

 

 Ivan entende que, se desejava tão ardentemente a morte do pai e nada fizera para evitar 

que Smierdiakóv cometesse tal ato, ele deveria ser considerado tão culpado quanto o criado. 

Para ele, sua omissão era um atestado de culpa. Todavia, sem provas contra o assassino, que 

se suicida, Dmitri é condenado aos trabalhos forçados e Ivan prostra-se adoecido, de forma 

que poucos creem em seu restabelecimento. A lacuna que esse pai lascivo deixara em seus 

filhos fora a causa da decadência da vida pessoal de cada um deles, exceto Aliócha, o filho 

caçula, que encontrara no misticismo um meio de expurgar seus demônios interiores e o 
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rancor que também sentia pelo pai sempre ausente, criando para si outra imagem de 

paternidade a partir do stárietz Zossima, um homem religioso cuja imagem confundia-se, em 

certos pontos, com a imagem de Deus.  

Esse pai karamazoviano desenhado por Dostoievski é uma exemplificação adequada 

para aquele que Freud chama de ‘o pai primitivo’. Na década de 20, Freud escreve um ensaio 

psicológico sobre Dostoiévski e seu romance Os Irmãos Karamazóv. As impressões que ele 

transcreve sobre o autor são bastante severas, sobretudo no que tange à relação do escritor 

russo com o seu próprio pai, assassinado quando ele tinha dezoito anos. Para Freud (1996b), 

Dostoiévski era um neurótico masoquista que se punia com um sentimento de culpa pela 

morte do pai, por tê-la desejado desde a infância. Como resultado dessa histeria, desenvolvera 

uma reação epilética para somatizar os surtos com os quais não conseguia lidar 

psicologicamente. Essa particularidade da vida do autor, atrelada às análises que Freud faz, 

colabora para a compreensão de seu romance. Em Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski retrata 

seu drama individual – e ao mesmo tempo coletivo – emprestando, ao assassino do pai, sua 

condição mais débil: Smierdiakóv, o assassino, sofre de epilepsia. Com essa identificação, ele 

parece confessar o parricida. Para Freud, é indiferente saber, no âmbito do romance, quem 

cometeu o crime, apenas interessa quem o desejou emocionalmente e regozijou-se com ele. 

Assim, todos os irmãos Karamázov, exceto Aliócha, eram igualmente culpados. 

 A literatura mundial é vasta em conflitos sobre a questão da paternidade. Também no 

século XIX – momento crítico para reestruturação da paternidade, segundo Julien (1997) – 

August Strindberg escreve O Pai. Nessa peça, há um casal conflituoso que engendra uma 

série de artifícios para decidir sobre o futuro da filha. O capitão, homem de temperamento 

fraco, mas provido de dons intelectuais, espera que a sua filha Berta ingresse na vida do 

magistério. Tal decisão contraria Laura, sua esposa, que deseja que ela seja uma artista. 

Como, naquele momento histórico, a decisão paterna teria mais validade sobre o destino dos 

filhos do que a da mãe, Laura inculca na mente de seu marido a dúvida: como pode um 

homem ter certeza de que é mesmo o pai de seu filho? Atormentado por essa dúvida ainda 

impossível de ser sanada, já que jamais se poderia comprovar a veracidade da informação 

dada pela esposa naquela época, esse homem começa a questionar todos os valores sociais; o 

casal entra em colapso e, com ele, toda a família sucumbe; finalmente, tido como louco pelos 

seus próprios familiares, o Capitão Adolfo morre, pois não tinha mais pelo que viver... 

(STRINDBERG, 2007).  

Ainda no século XIX, um escritor brasileiro traz à tona esse mesmo motivo, deixando 

todos os leitores desnorteados sobre a paternidade de Ezequiel. Machado de Assis, em Dom 
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Casmurro (2006), ilustra em Bentinho um homem que se tornou amargo com o passar dos 

tempos devido à dúvida quanto à paternidade de seu filho único.  

Retomando o motivo machadiano, Milton Hatoum situa em outro romance, Dois 

Irmãos (2000), a dúvida quanto à paternidade de Nael. Ele era filho de um dos gêmeos – 

Omar ou Yaqub – todavia, não é dado ao leitor o conhecimento da solução desse mistério. 

Tragicamente, nessa trama, a paternidade é recusada pelo filho, que se ressente dos abusos 

cometidos por esses dois homens, e elege a figura do avô como ponto ascendente em sua 

genealogia. Halim torna-se a imagem do pai que Nael requer para si. O capítulo seguinte 

dessa tese centra-se na tentativa de compreensão mais pormenorizada dessa problemática 

familiar que Hatoum traz em seu segundo romance.   

Muitas são as obras que abordam essa problemática. Em última instância, toda figura 

literária cuja paternidade é indefinida conecta-se com a figura emblemática de Jesus Cristo, o 

qual tinha dois pais, um terreno e outro celestial. Filho do carpinteiro José, ele era, acima de 

tudo, o filho de Deus e foi por Ele abandonado em seu momento de maior agonia, gerando 

seu lancinante grito de desespero “Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?” (Mt. 

27:46). O protagonista de Cinzas do Norte, Mundo, é uma figura que pode ser percebida 

como altamente crística: dotado de uma pluralidade paterna, vê-se completamente sozinho 

nos momentos mais agônicos de sua existência. Todavia, a história de Cristo é marcada pela 

insuficiência dos dois pais que não o salvam, individualmente. Mundo, em via oposta, opta 

por abandonar as três figuras que se oferecem enquanto pais e prefere seguir sua vida em total 

estado de desorientação.  

A imagem de Deus na condição de pai supremo é, para Freud, uma sublimação da 

figura de pai. Partindo dos pressupostos freudianos, Lacan (1995) concebe que o significante 

‘pai’ tem conotações múltiplas, ligadas aos três registros: simbólico, imaginário e real; essas 

conotações interpenetram-se. 

 O pai simbólico avizinha-se da imagem freudiana representada nas estruturas míticas: 

ele é como o pai primordial, equivalente ao pai da horda, o conceito de pai enquanto totem 

sempre eterno, instância de representação da instituição da lei e da repressão. O pai simbólico 

é o pai morto, que estabelece uma metáfora de aproximação com a divindade. Lacan (1999) 

em seu Seminário V o chama de ‘Nome-do-Pai’, ou metáfora paterna; para ele, o pai em si é 

inapreensível, pois é inacessível em sua face verdadeira, assim, o pai é uma metáfora, já que é 

um significante em substituição a outro, incognoscível em seu significado. Tanto é que, para a 

criança, o pai instaura-se como nome proferido pela mãe. A relação mãe-filho é entendida 

pelo bebê como uma unidade: ele e sua mãe são um único ser; entretanto, sua angústia surge 
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quando percebe o outro inserido pela mãe nessa relação, instaurando nela uma hiância que faz 

a criança questionar a sua própria importância. O ‘Nome-do-Pai’ é a inscrição do significante 

dessa falta. Tomando como base de seu pensamento essa proposição lacaniana, Philippe 

Julien acrescenta que esse é: 

 

Nome sem atributos, lugar vazio, de modo que seja possível um homem vir a ocupar 

esse lugar... à maneira dele. Assim, afirmar que o pai como Nome é fundado pela 
mãe, não é dizer que este pai é designado por ela para exercer um dado papel, ou 

para executar uma dada tarefa (JULIEN, 1997, p.58). 

 

 

O pai simbólico, metáfora paterna, é, na perspectiva lacaniana, o único capaz de 

responder verdadeiramente pela posição de pai, pois ele é, como o Deus do monoteísmo, 

aquele que diz com propriedade: “Eu sou aquele que sou”. Mas, observa Lacan, “essa frase, 

que encontramos no texto sagrado, não pode ser literalmente pronunciada por ninguém” 

(1995, p.214).  

Ainda, seguindo essas concepções, Lacan traz a figura do pai imaginário, que é aquele 

com quem o filho trava uma luta ininterrupta. Se o pai como nome vem a partir da mãe, o pai 

como imagem vem da própria criança. Nele está conformada toda a dialética de agressividade, 

identificação e idealização que o filho estabelece com seu suposto pai; este é o “pai assustador 

que conhecemos no fundo de tantas experiências neuróticas, e que não tem de forma alguma, 

obrigatoriamente, relação com o pai real da criança” (LACAN, 1995, p.225). Tal 

representação paterna funciona, no imaginário do filho, como um rival; ele povoa a fantasia 

infantil travestido numa imagem caricata de homem que o priva do gozo da mãe e está sempre 

disposto a castigá-lo, por isso o pai também é sempre um homem poderoso, digno de respeito 

e investido de atributos que o filho julga indispensáveis para um homem perfeito. Essa 

imagem paterna surge num determinado momento do desenvolvimento da criança, sendo 

ainda necessária para a sua formação enquanto indivíduo psicologicamente saudável. 

A última das identificações que Lacan (1995) elenca é a que trata do pai real, que é, no 

fim das contas, aquele ao qual o filho terá um acesso limitado; na verdade, o reconhecimento 

verdadeiro dessa figura é pouco provável, devido às fantasias e símbolos que já foram 

interpostos nesse relacionamento pai-filho.  

Considerando todos os aspectos que a questão da paternidade abarca e, indo além da 

evocação da representação paterna no inconsciente do indivíduo, Lacan (1999) prossegue em 

sua reflexão. Assim, num segundo momento de elaboração sobre a figura paterna, ele conclui 

que o pai se divide em normativo e normal, ou seja, há uma função de pai que destoa de sua 
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posição na família, sem que uma implique a outra. Inserindo a ideia de uma ‘carência 

paterna’, o autor discorre acerca da dissonância entre essa temática e o pai de fato. Ora, 

muitas vezes o pai está presente fisicamente na família, ocupando seu lugar de direito, mas 

diz-se que o filho é carente de pai: às vezes por ele ser muito meigo, sugerindo que deveria ser 

mais rigoroso; ou que é rigoroso demais, necessitando de um tanto de ternura... Depois de 

tantas elucubrações, a temática da carência paterna resvala da concepção do filho para a 

função do pai: ele está em sua posição normal, mas não normatizante.  

Assim, Lacan (1999) problematiza a temática da ‘função paterna’, fulcral para a 

formação do homem. Em sua perspectiva, o primeiro termo do estudo da paternidade evoca o 

pai primitivo enquanto totem; mas, um segundo termo leva a pensar na função paterna, ou, 

como ele próprio diz em Nomes-do-Pai, “a função do nome próprio” (2005, p.73). Diz Lacan 

(1995) que não é necessariamente o pai biológico quem funciona como pai real. Tomando 

elementos inerentes à matemática, ele produz uma ‘função’ que define a paternidade. A 

função paterna é a responsável pela inserção da criança na cultura, impondo-lhe limites e 

refreando-lhe as pulsões, fazendo com que ela saia da posição narcísica em que nasce, a fim 

de que possa conviver com o Outro. Nesse processo de reconhecimento da alteridade, a 

criança passa a configurar-se simbolicamente quanto à sua existência na sociedade. O pai que 

exerce tal função age como referência para o filho; ele é o educador mor, o pai em si, 

independente de fatores genéticos. Assim, a verdadeira função do pai consiste, 

fundamentalmente, não na castração por si só, mas na possibilidade de mediação entre o 

desejo e a lei. Essa função é própria para a instituição dos limites: não apenas dos limites do 

desejo, mas também dos limites da lei, de forma que a criança não fique psicótica. O pai não 

funciona unicamente como um interditor – como Freud representa no pai primevo; o pai 

também permite ao filho o gozo. 

Freud e Lacan seguem uma mesma vertente no entendimento de paternidade, dentro 

de um conceito psicanalítico do inconsciente como representação. Freud cunhou o Complexo 

de Édipo, que postula que toda criança teria naturalmente desejos incestuosos em relação à 

mãe e parricidas, dado o grau de rivalidade intrínseco ao papel que o pai desempenha no 

campo do seu desejo. A superação do complexo de Édipo indicaria a sanidade psíquica do 

indivíduo – tudo isso sempre ocorrendo no plano do inconsciente. O pai é, por fim, aquele que 

impõe o limite dado pela lei, limite impeditivo da psicose e garantia de alguma expansão do 

indivíduo. A partir dessas premissas freudianas, Lacan prossegue seus estudos, alargando o 

conceito de pai, mas mantendo-se no plano do inconsciente do indivíduo.  
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Thomas Moore, por sua vez, segue uma linha teórica bastante diferenciada, derivada 

dos pensamentos de Carl Jung, o qual se baseia na ideia de inconsciente coletivo para a 

compreensão da psique humana. Moore considera um aspecto que não concerne a nenhuma 

figura externa em si, mas tão somente à figura interna, a paternidade psíquica. Assim, a 

figuração íntima do pai deveria fornecer os aspectos básicos que confiram orientação para o 

indivíduo, naquilo que o sujeito projeta ser em cada instante da sua vida. Na tentativa de 

compreender o périplo do artista Mundo e seu embate com o pai ditador que era Jano, as 

teorias freudianas e lacanianas foram levantadas. Todavia, há uma complicação no histórico 

de Mundo, pois ele não possuía apenas esse pai: ele era filho também de Ranulfo e de Arana, 

sem, finalmente, ser filho de qualquer um deles. Moore ajuda a compreensão dessa 

necessidade íntima de orientação que, existente em Mundo, pode ser estendida como ânsia de 

paternidade.  

Mundo não sabe onde está o seu pai. Ele vaga à deriva, longe dessa imagem e sem 

outras matrizes inspiradoras. Afinal, o vazio insuflado por essa ausência o desnorteava. A 

figura paterna profunda parece inconsistente, falta-lhe talvez uma relação mais densa e 

decisiva com um pai. Ele sofre a dor do pai ausente que, segundo Moore (1993), é vivida por 

Telêmaco, na saga homérica de A Odisséia. O rapaz, que era ainda criança quando o pai fora 

lutar na Guerra de Tróia, decide que é chegada a hora de procurar por ele – saber se era vivo 

ou morto. Inquirido sobre a verdade de sua ascendência por Atena, deusa travestida de mortal, 

ele profere as palavras que, segundo Moore, calam na alma de todos os homens:  

 

Diz minha mãe que sou dele [Odisseu], de fato, gerado; contudo, 

eu próprio o ignoro; ninguém tem consciência da própria linhagem. 

Bem preferia que de outra pessoa pudesse ser filho, 

que, mais feliz, à velhice chegasse com suas riquezas. 

Já que desejas saber, dir-te-ei: venho, sim, do guerreiro 

mais infeliz do que quantos partilham da vida terrena (HOMERO, 2009,     

p.34). 

 

 

O turbilhão de questionamentos que assolam a alma de Telêmaco aponta para as 

contradições geradas numa imaginação insuficientemente alimentada para produzir a 

paternidade. Por isso há instabilidade, traduzida na dúvida que circunda o nome imposto por 

sua mãe. Telêmaco expõe seu desejo de ter tido o pai concretamente presente ao longo de sua 

vida. Baseado nesses sentimentos confusos, com a ajuda de Atena, deusa guia, ele procura 

antigos companheiros de Odisseu, em busca de notícias do pai distante, pondo-se em alto mar 

para encontrá-lo. Obtendo notícias de que seu pai estava vivo e voltaria em breve para Ítaca, 

Telêmaco para lá volve e seu tão esperado encontro com o pai desconhecido dá-se. 
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Envolvidos numa alegria incontida pelo reencontro inesperado, pai e filho rompem em pranto 

e estabelecem um pacto de filiação. Reconhecendo no pai as virtudes por todos narradas, 

Telêmaco consolida uma paternidade que o guiará em todas as crises. 

Interpretando o enredo homérico como objetivação da aventura individual que ocorre 

na intimidade, Thomas Moore conclui que, sem a presença paterna, a psique emerge no caos, 

na tristeza e no conflito. Há, portanto, um movimento de busca, aventura de demanda que se 

traduz na viagem pelo mar. O que melhor ilustra o início dessa conturbada busca em Cinzas 

do Norte talvez seja o primeiro desenho visto por Lavo: “um barquinho torto e esquisito no 

meio de um mar escuro que podia ser o rio Negro ou o Amazonas. Além do mar, uma faixa 

branca.” (CN, p.12). 

 Mundo será sempre um filho desorientado. Por isso, ao lançar-se nas águas que 

circundam sua vida cotidiana, ele apresenta-se como um barquinho esquisito, perdido e 

deslocado. Sua Odisséia fica condensada nos sete quadros6 que deixou com Alícia e que ela 

destruiu. Telêmaco, ao contrário, sai vitorioso da sua empreitada: quer o pai e o encontra, 

passa a refletir esse pai, confirmando Odisseu e os valores que ele encarna. As narrativas 

modernas configurariam ao menos um declínio, obscurecimento do pai. Isso porque o herói 

moderno é, sobretudo, um anti-herói, incapaz de cumprir a tarefa de encontrar-se com o pai, 

obtendo uma estabilidade no plano dos valores. 

Um exemplo literário que coaduna essa ideia está em Hamlet, de Shakespeare. O 

príncipe da Dinamarca vive à margem, desorientado quanto à coisa certa a ser feita com 

relação ao assassinato do seu pai pelo tio. Hamlet não consegue encontrar seu pai, seu rumo, e 

vive, por isso, uma angústia perene, o que, fatalmente, o levará para a morte. A essa 

desorientação corresponde, na modernidade, uma busca incessante de orientação. A invenção 

contínua do novo pode ser vista, na cultura moderna, como uma assunção de paternidades 

provisórias, insustentáveis, frágeis. Mundo parece encarnar um ponto extremo desse processo. 

Tensionando essa busca infrutífera, há sempre uma tentação de entrega à própria 

desorientação. De fato, em algum momento, Mundo parece desistir de ter um pai, já que passa 

a mover-se pela recusa infrutífera. Sua paternidade psíquica não pode ser completada, ou o foi 

apenas na forma artística, que a sua mãe fragmenta e destrói. Afinal, o legado dessa geração 

rebelde que ele representa ficou fragmentado na cultura, já que muitos dessa geração 

existencialmente sucumbiram.  

                                                
6 História da Decomposição: Memórias de um filho querido.  
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A paternidade de Mundo configurava-se conflituosa, mas uma família não é feita 

apenas pelo pai. Essa imagem do personagem como um barquinho perdido no meio do mar 

evoca uma necessidade de se pensar sobre as outras figuras familiares que o circundavam, 

principalmente em sua mãe, já que, numa dimensão simbólica, a imagem do mar remete à 

mãe. Assim, compreender o enigma que assola a paternidade de Raimundo Mattoso torna-se 

impossível, sem se considerar a figura de Alícia. Mulher pobre que ascende socialmente 

graças a um casamento por conveniência, ela mantém um caso extraconjugal com seu 

namorado de infância; mas Mundo é fruto de uma única noite com outro homem, a quem ela 

se une por despeito e raiva da sociedade que lhe rejeita. A primeira aparição de Alícia ao 

leitor já o direciona para o poder de sedução que dessa mulher exala. Pelos olhos de Lavo, 

vemos a descrição: “a mulher reapareceu, sozinha, o cabelo ondulado úmido; a blusa de seda, 

molhada, provocou assobios dos veteranos. A morena de cerca de trinta anos desceu com 

pressa a escadaria” (CN, p.13). 

 Alícia é o eixo em torno do qual girará a questão irresolvida da paternidade. Retratada 

por Lavo como uma mulher carregada de erotismo e contornos sensuais, Alícia exerce sobre 

todos os homens da trama atração carnal. Jano é seu marido; Ranulfo, seu amante; Arana, o 

pai do seu filho; Mundo, o filho atraído por ela e com quem mantém uma relação dúbia; 

mesmo Lavo, o narrador, em determinados momentos, comenta como a figura da mãe do 

amigo exercia sobre ele uma fascinação inebriante. Naiá, ao falar sobre a patroa, a retrata 

como uma mulher plural, que “queria ser mais que esposa o tempo todo; mulher solta, sem 

marido e filho” (CN, p.276). 

Alícia jamais se importara com a integração e preservação de sua família nos moldes 

convencionais; não se portava em acordo com o modelo burguês de boa esposa, senhora do 

lar; sequer o papel de mãe burguesa ela conseguia desempenhar com propriedade. Alícia 

amava Mundo, mas sua relação com ele é ambivalente. Seus cuidados oscilam entre uma 

afronta feita ao marido e o exercício de sedução que beira um erotismo incestuoso. A seguinte 

cena, ocorrida durante o aniversário de Jano, demonstra quão sensual era a relação entre 

Alícia e Mundo: 

 

Convidou o filho a subir. Ainda com o copo na mão, abria a boca e mostrava os 

lábios carnudos e molhados, e piscava. Os dois ficaram parados, olhando um para o 

outro; então ela disse que estava um pouco tonta e ia para o quarto (...). Quando Jano 

soprou as velas, procurou e não encontrou Mundo (CN, p.49). 
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A imagem de Alícia lembra a de Afrodite, deusa grega do amor e da beleza, que 

simboliza as forças irreprimíveis da fecundidade, manifesta como desejo que ela insufla nos 

homens. Conforme Chevalier (2009), Afrodite representa o amor em seu lado puramente 

físico, atrelado ao prazer e ao desejo, quase no nível animalesco, diferentemente do potencial 

de amor devocional e familiar de Hera, a deusa grega ícone do matrimônio e da vida 

doméstica. Alícia mantinha o vício pelo jogo e pela bebida, que a afastavam ainda mais do 

modelo burguês de mãe. Em algumas ocasiões, quando ela encontrava-se bêbada, Mundo 

ainda gritava: “Não entre no meu quarto. Vá dormir com o meu pai” (CN, p.93). Tal 

imperativo contundente remete a uma suposta angústia do rapaz em conviver com um 

relacionamento sem limites bem definidos e permeado pela possibilidade de incesto; por isso 

ele invoca o papel de ‘mulher do pai’ – sua mãe.     

Em sua força simbólica, a figura da mãe tem uma ambivalência notável. Ela aparece 

como a natureza vital, mas também como a ‘mãe terrível’, sinalizando a própria morte. 

Assim, contrariamente ao pai, imagem ligada à consciência e razão, ela representa o 

inconsciente obscuro da alma, por isto, anota Cirlot, “segundo o ensino hermético, ‘regressar 

à mãe’ significava morrer” (2005, p.362). Alícia representa para Mundo sua origem, seu 

apoio; mas também é ela quem o induz à morte. Quando Mundo se encontra exilado na 

Europa, é a mãe quem vai buscá-lo. O símbolo da mãe relaciona-se com o mar e com a terra, 

matrizes e receptáculos da vida, elementos diluentes, vias de regresso à matéria 

indiferenciada. 

Proveniente de Alícia, para seu seio Mundo retorna, depois de finda sua jornada por 

outras terras. A relação que Mundo tem com seus pais civis: filho de Alícia e (não)filho de pai 

algum, traz à tona o questionamento sobre um país que só oferece o abrigo da terra, mãe – 

natureza. Alícia é a mãe, solo fértil, natureza em seu estado de vigor e latência. Vale lembrar 

aqui as palavras de Roger Bastide (2006), escritas originalmente em 1940 sobre a veia 

paisagista de Machado de Assis em sua obra. Para Bastide, Machado era um paisagista 

diferenciado pelo fato de não exaltar a natureza brasileira simples e puramente como o faziam 

os românticos que o antecederam, pintando um quadro das belezas naturais, tal qual a terra era 

antes de existir a humanidade. Tal postura equivalia a admirar a criação natural divina, sem, 

todavia, deter-se naquilo que os habitantes construíram a partir dessa natureza. Segundo 

Bastide, o diferencial da composição machadiana consistia em representar a paisagem 

brasileira absorvida nos seres humanos e nas ações que a transformavam. Além disso, para 

desenhar a paisagem em suas obras, ele não se detinha a descrições intermináveis, pelo 

contrário, pintava suas heroínas com características que equivalem à da terra. Através das 
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mulheres machadianas – porque é no feminino que se conjuga a força vital de fecundidade e a 

beleza da natureza – podia-se entrever o paraíso que era o Rio de Janeiro.  

Tais impressões podem ser relativizadas e, em seguida, aplicadas à obra de Hatoum e 

suas personagens femininas. O melhor retrato da Amazônia é Alícia. Nela, o leitor sente a 

vitalidade pulsante da natureza brasileira, o exotismo e o mistério das florestas em sua 

liberdade indomável, a fluidez dos rios caudalosos, que não se deixam reter em seus desejos e 

as cores vibrantes em que ela está envolta, dando-lhe luz e forma incomparáveis. Alícia é 

paisagem, terra, natureza, mãe. Nela se concentram as virtudes e possibilidades de gerar a 

vida, nutri-la e sugá-la, quando isso se fizer necessário. Trata-se de uma mulher terrena e 

voluptuosa que tem impregnado em si o potencial de fecundidade e dissipação: de vida e 

morte. 

Já a noção de pátria liga-se a uma ideia, uma referência que inclui disseminação de 

valores, imposição de leis e de limites, até mesmo limite às próprias leis, orientação, definição 

do norte dado a um grupo que decide viver sob as mesmas regras. Tudo isso aproxima a ideia 

de pátria à noção de pai. Todavia, assim como conheceu, da ideia de pai, apenas o lado 

opressivo, Mundo pertence a uma geração que, desenvolvendo-se ao longo de governos 

ditatoriais, também associou pátria a opressão. Tudo o mais foi falho. Projetando uma 

fotografia de casamento dos pais para um quadro, Mundo é metonimicamente entrevisto 

como “a mão que desenhava apenas a mãe, deixando um vazio, um branco, no lugar do pai” 

(CN, p.131).  

 

 

2.2 O IMPERADOR TRAJANO MATTOSO 

 
“Mandamento: beijar 

a mão divino-humana 

que empunha a rédea universal 

e determina o futuro.” 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

  A figura mitológica do deus bifronte é evocada na narrativa de Hatoum, marcando a 

própria escolha do nome dado à figura paterna oficial: Jano.  É ele quem vai medir forças com 

o filho por não aceitar sua opção de trilhar os caminhos sinuosos da arte. Cirlot (2005) 

apresenta a figura simbólica de Jano como uma divindade romana que possui dois rostos 

olhando em direções opostas. Esse deus é orientado simultaneamente para a esquerda e para a 
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direita, é um símbolo da totalização, de apreensão do domínio geral. Ainda, nas palavras de 

Chevalier, percebe-se a amplitude dos espaços e domínios que a figura mitológica de Jano 

abraça: 

 

Guardião das portas, que ele abre e fecha, tem por atributo a varinha do porteiro e a 

chave. Seu rosto duplo significa que ele vela tanto sobre as entradas como sobre as 

saídas, que olha o interior e o exterior, a direita e a esquerda, o alto e o baixo, a 

frente e as costas, o pró e o contra. É a vigilância e, talvez, a imagem de um 

imperialismo sem limites (2009, p.512).  

 

 

  Assim será esse pai, desejante de fazer Mundo seguir suas regras, impondo-lhe 

caminhos e tentando controlar seu destino. Jano é primeiramente apresentado na trama de 

Hatoum como o dono de Fogo, seu cachorro e fiel companheiro. Seguidamente, ele surge 

como o marido de Alicia, a esposa que dormia em um quarto separado do seu. Suas relações 

com o filho são sempre atribuladas pela incompatibilidade de escolhas de cada um. Ele não é 

o pai biológico de Mundo, mas é ele quem ocupa esse lugar aos olhos da sociedade e assim 

marca a vida do garoto, mesmo depois de morto. De fato, no que tange ao aspecto repressor 

que a psicanálise situa na paternidade, Jano é pai. Mas ele não consegue ser, para o suposto 

filho, uma figura exemplar. Mundo não pode partir da imagem de Jano para projetar uma 

forma mais satisfatória de si mesmo.   

  Sua companhia constante, Fogo é um cão irascível, cruel, desconfiado. O seu 

comportamento indócil é observável em pelo menos duas situações: ao abocanhar um vestido 

que Ramira – tia de Lavo – costurava, arrastando-o insolentemente, quando foi até sua casa 

com Jano, e quando destroça uma lagartixa no quintal, comprazendo-se com o sofrimento 

infligido ao réptil. Mas, acima de tudo, Fogo mantém-se fiel ao seu dono, mesmo depois que 

este morre. Expulso de casa após a morte de Jano, seu esqueleto é encontrado na soleira da 

porta, querendo entrar. Essa ligação enfurece Mundo, que, enciumado, se ressente dessa 

aliança, refletindo que “um pai não pode gostar mais de um cachorro do que de um filho” 

(CN, p.123). 

  Como se formasse com seu dono uma unidade simbiótica, Fogo não consegue 

sobreviver, depois que Jano falece. Trata-se, portanto, de uma extensão da figura do patriarca, 

conforme ilustração de Mundo, em sua obra final História da Decomposição – Memórias de 

um Filho Querido. Esta obra representa o amadurecimento artístico de Mundo, que a utiliza 

como catarse para seus sofrimentos. Em sete quadros, ele pinta o que parece ser, no primeiro 

quadro da série, um jovem (Jano) segurando um filhote de cachorro (Fogo) na Vila Amazônia 

e, nas quatro telas seguintes, essas figuras vão se distorcendo, mesclando-se até tomarem 
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formas grotescas e então, desaparecerem. Depois da morte do filho, ao mostrar a Lavo essa 

sequência, Alícia, atônita, pergunta: “Olha para isso Lavo. Esse rosto de ancião diabólico não 

lembra meu marido? O focinho do cachorro parece um velho triste. Os dois se olhando no 

espelho” (CN, p.293). 

  Nessa sequência de quadros de Mundo, Fogo pode ser compreendido freudianamente 

como um animal totêmico. Entende-se, por totem, na estrutura mítica de Freud (1996a), um 

animal que mantém uma relação peculiar com a família. Inconformado por ser oriundo do pó 

da terra, o homem primitivo busca para si um antepassado que lhe seja mais digno; nessa 

busca, ele encontra um animal com o qual se identifica e o diviniza, mantendo posteriormente 

uma relação de aproximação entre esse totem e o pai primevo – o pai morto; 

sintomaticamente, depois de ter ‘matado’ essa imagem freudiana de pai, Mundo o ressignifica 

em sua arte, representando-o como uma mistura entre Jano e Fogo, ilustrando sua potencial 

imortalidade tipicamente totêmica para o filho com remorsos.  

  Jano é filho de imigrantes portugueses, detém uma grande propriedade, a Vila 

Amazônia, que é a sua fonte de renda via exportação da juta, malva e castanha. Seu ‘império’ 

é sustentado graças aos índios e imigrantes que ali trabalham7, numa espécie de escravização 

disfarçada, com salários miseráveis e parcas condições de vida. Trajano Mattoso é um nome 

que crescera depois da Segunda Grande Guerra. Ele é um dos coronéis da Amazônia, rege 

seus negócios com determinação e proíbe o filho de relacionar-se com os filhos dos 

empregados ou com as crianças pobres da vizinhança. Essa proibição é vã, pois o garoto, 

desde criança, demonstra seu interesse pela cultura dos agregados do pai. A Vila Amazônia, e 

o modelo patriarcal que ela representa, entrarão em decadência, representando um passado 

que não se mantém durante o processo de modernização imposta a Manaus durante a 

Ditadura: 

 

Jano não se conformava com a queda brusca demais do preço da juta e da malva. 

Palha havia sugerido ao amigo que mudasse de ramo: devia construir casas e 

edifícios, exportar minérios ou madeira nobre, ou então participar de alguma 

sociedade com alguma indústria eletrônica da Ásia, muita gente do Sul estava 

fazendo isso em Manaus. 

“Tudo menos juta e castanha, Trajano.” 

O amigo esperava uma resposta, mas Jano permaneceu calado, roçando os dedos nas 

orelhas de Fogo e olhando para a fotografia da Vila Amazônia (CN, p.187, 188). 

 

 

                                                
7 Em sua sequência “História da Decomposição – memórias de um filho querido”, Mundo pinta ao fundo dos 

quadros a Vila Amazônia e esses índios e imigrantes. Para Lavo ele dirá mais tarde que “esse era o fundo 

escondido e vergonhoso da nossa história” (CN, p.309), aludindo a um passado vergonhoso de colonização e de 

exploração.  
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A Vila Amazônia e o modelo que ela representa permanecem no passado imóvel da 

fotografia. Embora Jano seja amigo dos militares, que serão os efetivos realizadores do 

projeto modernizador que irá destruir a região, sua fonte de rendas tem moldes anacrônicos, 

que não encontram espaço na nova conjuntura.  

Jano jamais se aproxima de Mundo. Criando fantasias acerca do rapaz que não chega a 

conhecer, ele lança sobre o suposto filho uma repressão cruel. A ferida narcísica de Mundo 

era ser rejeitado por aquele a quem a sociedade – por força de um contrato civil matrimonial – 

levou-o a ver como o seu pai. Considera-se que esse componente é narcísico porque Mundo 

fica impedido de reconhecer-se nesse reflexo projetado sobre o espelho social: ele é tido como 

filho de Jano, mas não consegue se ver assim.  Tal impossibilidade de reconhecimento pleno 

agrava-se com a postura ambígua de Alícia. Herdeira da ambivalência que Bentinho localiza 

em Capitu, na vida e na natureza, a ambiguidade dessa mãe (in)determina os lugares da 

família. Não sendo uma figura tradicional de mãe, e exercendo – ou ao menos querendo 

exercer, quando bebe, a função de amante, Alícia não determina que seu marido seja aquele a 

ocupar o lugar de pai. Ela sabe que Jano não é o pai de Mundo e deixa que isso transpareça no 

seu comportamento, referindo-se ao garoto quase sempre como ‘meu filho’.  

Mundo faz uma identificação entre Jano e a Vila Amazônia, entendendo a propriedade 

como extensão do pai. Ele sempre se mostrara dividido entre o fascínio que a Vila Amazônia 

exercia, com seu povo e sua cultura, e o repúdio à presença do pai naquele ambiente, 

tolhendo-lhe as possibilidades de conhecimento. Jano amava a Vila Amazônia e, ao comungar 

desse sentimento, Mundo temia tornar-se semelhante ao pai.  Assim, ao rejeitar a Vila 

Amazônia, ele estaria simbolicamente rejeitando Jano. Um diálogo entre Lavo e Alícia 

focaliza o conflito do filho, oscilante entre o dever de amar o pai, representado em sua 

propriedade, e o horror de tornar-se como ele:  

 

‘Mundo gostava da Vila Amazônia?’ 

‘Gostava e não queria gostar, era estranho. (...) Acho que ele gostava, sim, da Vila 

Amazônia, mas dizia que a miséria estragava a beleza da natureza. Morreu com essa 

revolta... (CN, p.297). 

 

 

Sequioso por ter um herdeiro, Jano ficara extremamente feliz com a gravidez de sua 

esposa, pois um Mattoso daria prosseguimento ao império familiar instaurado por seu falecido 

pai; desde bebê, ele jamais vira Mundo como um filho, mas como o ‘herdeiro’; tal 

significante foi, inclusive, o gerador de conflitos entre o casal – pois Jano via o menino como 

“um homem à frente da Vila Amazônia” (CN, p.216). Apenas em pouquíssimos momentos da 
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narrativa, o pai mostra sentir orgulho do seu filho: o primeiro desses momentos aconteceu 

quando, ainda criança, Mundo foge do porão, machucando-se ao quebrar o vidro da janela e 

perdendo-se na cidade para procurar o pai: Jano considera isso um ato de coragem e bravura 

do garoto. Uma segunda demonstração de orgulho se dá anos mais tarde, quando eles estão no 

barco enguiçado do Coronel Zanda e Mundo embriaga-se, abraçando as mulheres e dançando 

com elas: essa cena parece afastar o temor que Jano tinha de que o filho fosse homossexual. 

Finalmente, o último momento em que o pai ostenta certa aprovação à conduta filial é quando 

Mundo marcha, fardado, no desfile cívico do Colégio Militar: sua excitação é tanta que causa 

a sua assertiva de admiração: “Vocês viram meu filho na Marcha dos Mascotes? Parecia um 

cadete” (CN, p.127). Nota-se que esse é um dos raríssimos momentos da narrativa em que ele 

se refere a Mundo como ‘meu filho’; para Jano, Mundo só era ‘seu filho’ na medida em que 

fazia o que ele queria, subjugando-se à sua lei.  

Não é dado ao leitor conhecer até que ponto Jano sabia não ser o pai biológico de 

Mundo. Seu modelo familiar aproxima-se da tradição brasileira patriarcal descrita por 

Gilberto Freyre em Casa Grande e Senzala (2004). Embora o autor refira-se a um modo de 

vida comum aos senhores de engenho do Nordeste, o modelo patriarcal proposto nessa obra 

alarga-se e reflete uma postura homogênea entre os proprietários de latifúndios em todo o 

Brasil. Jano pode ser considerado como um dos remanescentes dessa tradição. Ele tinha sob 

sua proteção uma enorme quantidade de agregados e dependentes, exercendo 

simultaneamente o papel de marido, pai e patriarca. Jano era o núcleo daquelas engrenagens e, 

para ele, tudo o que havia em sua casa era, por extensão, propriedade sua. Isso inclui os seus 

empregados – Naiá, Macau, os empregados da Vila Amazônia etc – e também o filho de sua 

esposa.  Mundo podia não ser seu filho legítimo, mas era um Mattoso.  

Em uma visita à Vila Amazônia, Jano desabafa com Lavo acerca de sua desilusão com 

o filho. Jano percebe que Mundo não cumprirá seus anseios de vê-lo como seu sucessor e 

continuador dos negócios da família. Para o amigo do filho, ele lamenta: “Se eu tivesse outros 

filhos! Por isso invejo a sorte de alguns proprietários da região, homens e mulheres que 

criaram homens e têm herdeiros. Enquanto eu vou morrer sem herdeiro, Deus não me deu 

um” (CN, p.87). Naiá percebe um estranhamento entre Jano e a criança desde seu nascimento, 

discorrendo sobre a ‘danação’ de suas almas. Naiá tinha pena do menino, mas Jano sequer  

podia ouvi-la falar isso. “Jano não parava de invocar com o filho. Um pai torto: nunca pôs a 

criança nos braços. Tinha uma birra esquisita com Raimundinho” (CN, p.276). O garoto era, 

para Jano, apenas o herdeiro natural da Vila Amazônia.  
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Diante do seu ‘império’, Jano “tinha a estatura de um pequeno deus, a confiança de 

um ídolo” (CN, p.68). Essa imagem do deus que aponta duas direções opostas – o passado e o 

futuro - é apresentada por Cirlot (2005), revelando a noção de consciência histórica atrelada a 

um suposto conhecimento do destino; todavia, ele ressalta, tais rostos voltados, um para 

frente, outro para trás, não permitem que Jano apreenda o presente como ele dá-se em sua 

plenitude infinda.  

Essa representação do deus bicéfalo é retomada por Homi Bhabha (1997), para ilustrar 

o conceito de nação. Segundo Bhabha, a ideia de nação na modernidade constitui-se sobre as 

mesmas bases que as narrativas e os mitos, são construções no imaginário dos povos, que 

conferem respaldo ao poder. Coadunando com essa perspectiva de Bhabha, Benedict 

Anderson postula que a nação é “uma comunidade política imaginada – e imaginada como 

implicitamente limitada e soberana” (1989, p.14). Assim, nação é uma construção imaginada 

porque é uma irmandade utópica, onde nenhum compatriota jamais conhecerá todos os outros 

e, ainda assim, todos, imaginariamente, partilham uma ideia de comunhão de todo esse legado 

comum. Ainda, ela é limitada, pois possui fronteiras estabelecidas que, embora elásticas, não 

pretendem ser revogadas.  Sua soberania repousa nas bases históricas da Revolução Francesa 

e do Iluminismo, quando, para revogar os direitos ‘divinamente’ instituídos aos reis, 

colocava-se a nação acima deles.  

A narração de uma nação é um discurso imaginado que está no limiar dessas fronteiras 

– sejam elas geográficas, linguísticas, culturais etc. Por isso, a imagem de Jano, como a 

onipresença na região limítrofe entre dois mundos, pode ser evocada. Mas, para isso, deve-se 

ter em mente que a concepção de nacionalidade não parte de uma ideia monolítica e coesa; ela 

é híbrida e plural, dotada de valores controversos e duais.  De acordo com o pensamento de 

Bhabha (1997), a construção do conceito de nação está muito próxima das narrativas 

literárias, assumindo um caráter quase performático em sua relação com o povo e os 

constantes movimentos da história. A figura de Jano se estabelece, pois se mostra fronteiriça 

entre o passado contido na memória e o futuro, e entre aquilo que deve ser lembrado e o que 

se tornou esquecido. As nações firmam-se culturalmente pela aceitação de seu povo em 

conformidade com o relato de sua história. Logo, para o processo de construção de uma 

nação, o discurso de formação deve ser ambivalente, mostrando-se uma narrativa agradável 

para a aceitação do povo, mas fazendo-se outra construção política e social, para a sua 

realização efetiva. Por isso, esse discurso deve se inscrever numa duplicidade de lugares, num 

paradoxo de posicionamentos. Bhabha assim descreve a pertença de um povo a uma nação: 
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... conforto de se pertencer a uma sociedade, as injustiças ocultas da classe; os 

costumes do gosto, os poderes da afiliação política; o senso de ordem social, a 

sensibilidade da sexualidade; a cegueira da burocracia, as percepções estreitas das 

instituições; a qualidade de justiça, o senso comum da injustiça; a langue da lei e a 

parole do povo (Bhabha, 1997, p.52). 

 

 

Em Cinzas do Norte, Milton Hatoum representa um conflito familiar com vasta 

repercussão simbólica sobre a ideia de uma nação em crise. Trata-se, no caso brasileiro, do 

período extremamente crítico da ditadura militar. Jano representa esse homem na fronteira dos 

tempos. Resultante de um passado de colonização, ele volta-se para esse violento pretérito e, 

ao mesmo tempo, crê no progresso, falácia8 embutida no projeto modernizador dos militares. 

No entanto, Jano não vê que o presente impõe sua decadência, pois o novo regime era 

incompatível com o antigo sistema. Homens como Jano estão sempre no limiar dos 

acontecimentos.  Devido a essa dualidade intrínseca, o deus de dois rostos, um voltado para 

cada época da história, é associável à nação. Ela tenta reconhecer sua história, que está ainda 

– e sempre – em fase de construção, por isso, tudo se conhece em parte; e busca projetar-se no 

futuro, assimilá-lo com a incorporação de novas culturas e novos conceitos. Segundo Bhabha 

(1997), a face do deus Jano é ambígua histórica e socialmente e, sob a sua égide, encontram-

se a democracia e o autoritarismo, o amigável e o belicoso, tudo de uma só vez, abarcando o 

ideal de totalidade que esse rosto impõe. 

Por sua característica de duplicidade, a nação moderna com a sua face de Jano detém a 

faculdade produtiva de fraturar, dividir, como também de criar, duplicar. Por isso, 

historicamente, as nações não se mantêm do mesmo tamanho; fraturam-se ou incorporam 

outros territórios a si. A fronteira tem o rosto de Jano, é também por isso que esse deus 

romano representa o pai homônimo de Mundo, pois ele encontra-se ali, no meio do processo 

entre a manutenção do passado e o desejo de ver-se projetado no futuro. A sua morte trágica 

simboliza o fim de uma era, além do fracasso do seu anseio de estar refletido na figura de um 

herdeiro. 

No livro de Hatoum, a figura bifronte tem dimensão espacial. Alícia, mãe de Mundo, 

sonha com um mundo modernizado, cujo emblema é, para ela, a cidade do Rio de Janeiro, 

onde o marido compra um suntuoso apartamento. Mas sua origem remonta a uma Manaus 

provinciana, uma capital ainda em desenvolvimento, atrelada à imagem da Vila Amazônia – 

local que ela recusa. Jano não acompanha a família em suas viagens ao Rio, mas, sem ele, tais 

                                                
8 Nesse contexto, a ideia de falácia está em consonância com a perspectiva do narrador de Dois Irmãos, Nael. No 

final da trama, ao rejeitar os projetos desenvolvimentistas de Yaqub, esse narrador conclui: “O futuro, essa 

falácia que persiste” (DI, p.263). Assim, o autor parece indicar que qualquer futuro pautado nos ideais 

modernizadores defendidos pela Ditadura mostra-se falacioso.  
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excursões seriam impossíveis. É o dinheiro da juta e da castanha que proporciona a Alícia a 

fuga do pequeno mundo manauara. Lavo percebe isso, quando pensa que “o cheiro da juta e 

castanha me remeteu à Vila Amazônia, lembrança que se misturou com a do meu amigo e a 

mãe em Copacabana. Jano é o elo entre esses dois mundos” (CN, p.91). 

Olhando para o futuro, Jano ilude-se. Não há o progresso prometido, nem há um 

herdeiro. Desde o seu nascimento, ele vê em Mundo o sucessor de seu Império; tal atitude 

exaspera o menino, que, pendendo para a arte, recusa o homem sem sensibilidade artística, 

temeroso da arte que Mundo propunha-se a fazer. Sua postura de homem detentor de capital 

fazia com que demonstrasse um pseudointeresse pelas Belas Artes: o teto de sua casa era uma 

pintura de Domenico de Angelis, réplica daquela que ele fizera para o salão nobre do Teatro 

Municipal de Manaus: A glorificação das belas-artes na Amazônia. Quando Alícia viajava, 

ele ficava ao lado de Fogo, ouvindo sonatas de Mozart, mas Mundo sabia que a relação do pai 

com a arte era superficial: “ouve música clássica só pra dizer que conhece essa ou aquela 

sonata. Vive citando um maestro ou pianista famoso, uma orquestra... Não é difícil 

impressionar o Coronel Zanda” (CN, p.64).  O relacionamento entre pai e filho é cindido 

desde a infância de Mundo, porque o pai o punia por desenhar, afirmando que tal ato era um 

vício de desocupados. Jano insistia em querer transformar o filho em um homem de negócios, 

um continuador dos empreendimentos da família.  

Ao estudar o mito da família e da infância, Thomas Moore (1993) põe em xeque a 

educação das crianças na sociedade capitalista, denunciando a preocupação detida apenas no 

âmbito da formação de profissionais e sem o devido cuidado com as questões de ordem 

emocional da psique. Segundo James Hillman (online), o conceito de psique está ligado à 

alma humana, à imaginação em si mesma, carregada de imagens e fantasia, as quais têm sido 

negligenciadas pela educação no Ocidente.  Nesta cultura, o conceito de formação liga-se, 

sobretudo, à dinâmica realizada no plano do consciente. Assim, as imagens da psique recebem 

a atenção e o reconhecimento vindos dos alienados e dos artistas. Tal visão subjetiva de 

valorização da alma tem sido rechaçada pelo sistema social vigente, e o próprio Moore 

adverte da seguinte forma: 

 
Políticos e educadores pensam em colocar mais dias letivos por ano, mais ciência e 

matemática, em adotar computadores e outras tecnologias na sala de aula, mais 
exames e provas, mais cursos de especialização para os professores e menos 

dinheiro para as artes. Todas essas reações vêm do lugar onde queremos transformar 

a criança no melhor adulto possível, não no sentido de virtuosismo ou sabedoria dos 

antigos gregos, mas no sentido de alguém que é parte eficiente das engrenagens da 

sociedade. Em todas essas conjecturas, porém, a alma é negligenciada. Queremos 

preparar o ego para a luta pela sobrevivência, mas deixamos de lado as necessidades 

da alma (1993, p.59-60). 
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 Jano é um pai que segue esse modelo da cultura capitalista em que se negligencia a 

imaginação; no termos de Hillman, a alma. Ele insiste em ver Mundo apenas como um 

homem de negócios bem sucedido, sem se importar com os interesses e habilidades artísticas 

do filho. Ao observar o quarto de Mundo, lamenta: “Nenhum livro de matemática nas 

estantes. Só arte, poesia... Pior ainda: nenhuma fotografia de mulher, a não ser a da mãe. Meu 

filho não pode continuar assim” (CN, p.33).   

No contexto da ditadura, os militares propagavam valores vinculados à disciplina, 

ordem, família e pátria, ganhando notoriedade e servindo como bandeira para conquistar 

adeptos. O ideário que possibilitou o golpe de 64 e manteve os militares no poder 

contemplava uma ideia de preservação da família e da religião. Ao analisar a conjuntura 

política e cultural do Brasil de 1964, Roberto Schwarz (2008) comenta que os responsáveis 

pelo golpe – a direita política brasileira – buscavam ativar sentimentos favoráveis da 

população à sua causa. Para isso, eles incentivavam movimentos de rua, marchas a favor das 

famílias e contra a petição de divórcios, apelando, assim, para os sentimentos arcaicos do 

patriarcalismo tradicional do país. A noção tripartite de Deus, da família e da pátria era uma 

bandeira que evocava as tradições e apelava para o povo, principalmente àqueles de ideologia 

pequeno-burguesa. Esses ideais passaram a fazer parte da educação formal nas escolas e 

tentou-se transmiti-los aos estudantes que, muitas vezes, recusavam tais concepções, como é o 

caso de Mundo.     

O comportamento rebelde de Mundo alcançava sua vida escolar. Aos treze anos, no 

Colégio Pedro II, sua imagem desleixada já prenunciava seu espírito de inadequação. Não 

temia os garotos mais fortes, fazia caricaturas dos professores, bedéis e alunos. Sem se 

importar com as punições ameaçadas e aplicadas, participou de um jornal escolar que visava a 

satirizar o governo militar cuja opressão projetava-se no Colégio. A relação metonímica é tão 

forte, que os esportes violentamente praticados no Colégio, que inclusive foram os 

responsáveis pela morte de um aluno, foram batizados de jogos da Arena, alusão ao partido 

Aliança Renovadora Nacional – ARENA: o partido dos militares. 

 Do Colégio Brasileiro, Mundo foi expulso por discutir com um professor que elogiou 

o governo militar: “Diz que fez uma caricatura medonha do professor, e depois rasgou a farda 

e pregou (...) os trapos na janela e saiu quase nu na frente de todo mundo” (CN, p.117). 

Depois disto, Jano o obrigou a estudar num Colégio Militar “mais pela formação moral, pelo 

caráter, do que pela qualidade de ensino.” (CN, p.117). Isso não traz qualquer melhoria nem 

para pai, nem para filho. Mundo deixa de frequentar assiduamente a casa dos pais, participa 

de excursões terríveis na selva, mente para os pais e para os militares, não se forma, destrói os 
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planos e sonhos do pai e, nesse ínterim, ele desenvolve com Ranulfo uma intervenção artística 

– o Campo de Cruzes – que ataca diretamente o poder político de Manaus.  

 O Campo de Cruzes consistia em colocar uma cruz de madeira queimada na porta de 

cada casinha do conjunto habitacional Novo Eldorado como forma de denunciar a destruição 

do ambiente e a injustiça contra as classes sociais menos favorecidas.  José Alonso T. Freire 

(2006) relaciona essa obra como simbólico repúdio ao crime urbano ali perpetrado. Tal crime 

refere-se ao momento em que os moradores da Cidade Flutuante9 foram expulsos de suas 

casas e relocados nesse conjunto de casas mal localizado e em condições precárias. A arte de 

Mundo é uma forma de protesto. A data escolhida por ele para a execução de sua obra é 

bastante significativa: a véspera do feriado da Proclamação da República, em 1973. Sua 

façanha sai no jornal, ele e Ranulfo ficam foragidos. Jano ressente-se e queima todos os seus 

livros e obras de arte. Em dezembro, quando os policiais encontram os fugitivos, Mundo e 

Jano enfrentam-se. O episódio culmina na morte de Trajano. “A obra do meu amigo, no Novo 

Eldorado, também terminara em cinzas” (CN, p.177), sentencia Lavo – indicando que, no 

destino do amigo, nada se solidificava e tudo tendia a ruir. 

É importante notar os entraves sociais brasileiros no período do Campo de Cruzes: 

1973. O presidente de então é o general Médici, cujo governo caracterizava-se por uma 

política de “porrete e cenoura” - pela repressão exacerbada, contenção de revoltas populares e 

o rápido desenvolvimento econômico para as classes mais favorecidas que se tornaram então 

ferrenhas defensoras do regime militar.  Essa postura pró-militar dava-se também porque a 

ditadura fazia questão de criar uma aura de legitimação, como se tal governo fosse aceito em 

todo o país. Havia a propaganda de uma falsa democracia que não chegava a convencer e 

buscava adeptos que ajudassem a manter o sistema. Conforme afirma Maria José de Rezende 

(2001), nenhum regime, por mais totalitário que seja, prescinde de adeptos. 

Evadindo-se de dar maiores explicações sobre seus atos autoritários, o governo Médici 

viu, na Amazônia, uma resposta para muitos problemas que se apresentavam no país. Com 

medo de perder as riquezas da floresta para exploradores internacionais, além de estar 

bastante afetado por uma seca no Nordeste, o governo resolve empreender programas de 

incentivo à migração. Tinham como lema “a solução de dois problemas: homens sem terra no 

Nordeste e terras sem homens na Amazônia” (SKIDMORE, 2004, p.289). No romance isso é 

                                                
9 A Cidade Flutuante é um dos bairros da cidade de Manaus em que a narrativa de Dois Irmãos se dá – sua 

destruição, logo depois do golpe militar é descrita nesse romance por Hatoum como uma tentativa do novo 

governo de limpar a cidade.  
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ilustrado quando Macau10, antigo motorista de Jano, “tinha se juntado com uma moça que 

chegara ao Novo Eldorado com uma penca de parentes. Brasileiros do Maranhão... todos 

pobres, só com os farrapos do corpo. Ela trabalhava num babaçual. Veio atrás de fartura, não 

encontrou nada” (CN, p.273). 

 É contra esse governo que Mundo revolta-se, e é nas mãos desse governo opressor que 

ele e Ranulfo sofrem as agressões por tentarem criticar a ‘ordem’ pública instaurada na cidade 

pelo Coronel Zanda. Com a morte de Jano, Alícia e Mundo partem para o Rio, de onde o 

artista segue para a Europa. Raimundo jamais volta à sua terra natal, “o Amazonas, só na 

memória” (CN, p.227), sua amizade com Lavo é mantida através de cartas, mas a palavra 

profética do pai ecoa sempre em seus ouvidos: “Nem morto vou te deixar em paz” (CN, 

p.120). 

 O confronto final entre Jano e Mundo remete à cena do assassinato do pai no drama de 

Sófocles, Édipo Rei. Em decorrência, o retrato desse acontecimento evoca o Complexo de 

Édipo freudiano, no qual o filho mata simbolicamente o pai e reafirma seus desejos 

incestuosos para com a mãe:  

 

Em pé, as mãos espalmadas no peito, Jano começou a recuar, quando o filho 

avançou para cima dele. Corri, mas, antes que eu pudesse segurar Mundo pela 

cintura, ele cravou as mãos na camisa do pai e o empurrou com violência.  

(...) 

Não parou de gritar: ‘Ele não é homem pra minha mãe’ (CN, p.198). 

 

 

 O conjunto formado por Jano e Fogo representa uma lei pétrea, pautada no exercício 

da força repressiva. Mundo quer confrontar essa ordem: ele prefere sempre um 

posicionamento de revolta a ter que obedecer estupidamente os padrões regidos pela 

sociedade.  A morte de Jano atormentará Mundo. Ela ocorreu na véspera do Natal de 1973. 

Com tal escolha, Hatoum parece ter enfatizado a referência cristã da fundação de uma nova 

religião que prega a emancipação do filho. Mundo não vai ao velório de Jano, o que motiva os 

cochichos alheios como “Por que o filho não veio?; ‘Nem o pai morto ele quis ver’.; ‘Culpa 

da Mãe?’; ‘Diz que é vadio, quer ser artista...’” (CN, p.206).  

 Mesmo com todo o ódio parricida que acomete Mundo nesse momento agônico, ele 

demonstra o ressentimento que sente pelo pai, dado o fato de nunca ter se sentido reconhecido 

enquanto filho. As palavras violentas que ele direciona a Lavo nesse momento funesto 

                                                
10 Curiosamente, Macau é o apelido de Jesuíno Macedônio Caulim, o ex-motorista de Jano. Como se sabe, 

Macau é o nome de uma das antigas colônias de exploração que Portugal mantinha na Ásia. Jano, como 

anteriormente exposto, é descendente de portugueses. A situação miserável de Macau é uma alusão ao estado de 

decadência que Portugal deixa suas colônias quando elas se emancipam. 



58 

 

mostram esse pesar: “Vai lá com aquele covarde. Não és o filho que ele queria ter?” (CN, 

p.199). Lavo, por sua vez, ao saber da morte de Jano, reflete que “Morto ou agonizante, Jano 

não me provocava piedade; mas eu não sentia raiva dele, nem aversão, nem sequer o 

menosprezava, e isso Mundo notara desde o começo de nossa amizade. O que eu sentia era 

medo de Jano” (CN, p.202).  

Jano é, para Mundo, o seu passado e o seu futuro. O filho não consegue desvincular-se 

do ódio que sentia pelo pai, que sempre o reprimira e via em sua arte apenas uma 

delinquência infrutífera. Por não encontrar apoio no pai, afrontava-o, usando, inclusive, a 

ferramenta que Jano achava mais vil: a sua própria arte. 

 

O nervoso, a ânsia ou o ódio que vi no rosto de Jano quando entrou no quarto do 

filho! Pisou na roupa suja embolada no chão, abriu as janelas, apanhou as folhas de 

papel espalhadas sobre a cama, observou os desenhos franzindo a testa: “Olha a arte 

do teu amigo”. 
Eram desenhos a lápis das casinhas de Okayama Ken, do armazém e do casarão. 

Fachadas e perspectivas. No rodapé de cada folha estava escrito: “Propriedade do 

imperador Trajano” (CN, p. 79) 

 

 

 Desde Manaus, Mundo já tinha em mente e em rabiscos esboços da sua obra principal, 

aquela na qual ele expurgaria seus demônios interiores: História de uma decomposição – 

Memórias de um filho querido. Nessa série de sete quadros, ele rememora sua história, 

evocando a figura do pai com o seu indissociável cão e a paisagem da Vila Amazônia, 

mostrando como pano de fundo a deplorável condição a qual o exportador de juta submetia 

seus empregados. Ao longo dos primeiros quadros, as imagens vão-se mesclando e o 

envelhecimento da figura do pai até uma idade a que ele não chegou indica quão vivo ele 

ainda estava para o filho querido. Nas duas últimas telas, as roupas que o pai usara no dia do 

casamento picotadas e pregadas e os sapatos fixados por um prego, cada um apontando para 

uma direção; esse artifício dos rumos indicados pelos sapatos indica a natureza ambivalente 

de Jano: além de aludir ao pai, Mundo rememora seu passado e pressagia sua própria morte. 

 Jano foi o pai que Mundo rejeitou: o modelo repressor, autoritário e arbitrário que 

refletia os desmandos de um governo pautado no medo e as consequências dos atos daqueles 

que enfrentavam as autoridades. A história de Mundo e seu trágico fim são o reflexo da sua 

relação tumultuada com aquele que não entendia a arte e nem entendia o porquê das atitudes 

de um menino que “pensava que a revolta era uma façanha” (CN, p.87). 
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2.3 ALDUÍNO ARANA, O ARTISTA DA ILHA 

 
“Que cousa triste! O campo tão sem flores, 

E eu tão sem crença e as árvores tão nuas 

E tu, gemendo, e o horror de nossas duas 

Mágoas crescendo e se fazendo horrores!” 

Augusto dos Anjos 

 

 

  Trajano Mattoso não era o pai de Mundo; seu pai biológico é, para a surpresa do leitor, 

que só o descobrirá no final do romance, como Mundo só o descobrirá no fim da vida, o 

artista da ilha: Arana. Todavia, como afirma Thomas Moore (1993), a paternidade em sua 

essência não se baseia apenas em flexões musculares, mas sim com uma iniciação do pai 

dentro do seio familiar e da cultura, tudo isso de um modo profundo e transformador. E, como 

se perceberá ao longo da narrativa, em várias passagens, Arana pretendeu colaborar para a 

construção de uma figura paterna, na intimidade de Mundo, sem que, em momento algum, 

conseguisse, de fato, exercer essa função. Ele é principalmente o ‘pai biológico’, o 

espermatozoide do qual não se pode dizer propriamente ‘pai’, nas palavras de Julien (1997). 

Todavia, ele não é figura neutra na história de Mundo. Arana influenciará o filho biológico 

decisivamente e tornar-se-á outro importante foco para a sua revolta e repúdio. 

  Com a desestabilização do pai civil, substitutos são oferecidos. A figura patena pode 

ser parcial ou totalmente evocada por outras que incorporam esse potencial de autoridade em 

si; por isso, muitas vezes o filho a enxerga em professores, padres, ou mesmo em Deus. No 

ensejo de livrar-se de Jano, Mundo encontra, ironicamente, em Arana, essa imagem perdida: 

um professor, que tenta ensinar-lhe caminhos para expressar seus sentimentos. Em um 

primeiro momento, Mundo o vislumbra como um modelo aceitável, mas essa imagem declina 

fortemente, quando ele percebe o verdadeiro caráter do seu mentor, ruindo até tornar-se pó. 

Arana fracassa nessa função substitutiva, mesmo que, inicialmente, forneça elementos para a 

composição de uma imagem prospectiva na psique no artista. Apesar das tentativas iniciais de 

Mundo em alcançar um pai, a angústia que se esperava sanar com essa figura subsiste, pois 

Arana acaba se revelando contraditório e volátil em seus pensamentos, tensionando os 

ensinamentos que incutira no discípulo. A questão é: ‘o que se espera de um pai?’. 

Desamparado frente à não-resposta, o sujeito evade e busca uma saída em outras vias; no caso 

de Mundo, na sua arte.   

  Arana é um personagem emblemático na narrativa. Ele surge como um artista 

‘primitivo’, mas sua imagem vai-se transfigurando e por fim ele se mostra um charlatão, 
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tirando proveito das circunstâncias, coadunando com o sistema opressor que supostamente 

execrava. A primeira menção a esse artista é feita por Jano, que o descreve como “Um 

vagabundo. Um pintor de trambolhos sem pé nem cabeça. Também faz esculturas... coisas 

tortas, tudo porcaria!” (CN, p.36).  Vindo essa assertiva de um homem que execra a arte e a 

vocação do filho, o alerta contra essa figura tende a cair no descrédito do leitor. 

  Entretanto, uma atenta percepção de seu nome já remonta para seu caráter traiçoeiro. 

Arana é aranha, inseto que pode ser extremamente venenoso e tece com vagar sua teia a fim 

de aprisionar suas presas. O símbolo da aranha é bastante dialético, pois ela pode ser vista 

enquanto entidade sagrada, representando, em determinadas culturas, a divindade superior ou, 

contrariamente, o deus das regiões mais baixas. Figura da tecelagem plena, a fragilidade dos 

seus fios “evoca uma realidade de aparências, ilusórias, enganadoras” (CHEVALIER, 2009, 

p.71).  Na mitologia grega, Aranha é Aracne, mortal que desafia a deusa Atena, a fim de 

avaliar qual das duas possui maior habilidade com a tecelagem. Tendo sido derrotada na 

prova que ela mesma sugeriu, Aracne foi castigada pela deusa, que a transformou em aranha. 

Inspirado nesse inseto silencioso e ardiloso, Arana é o genitor de Mundo, traiçoeiro e 

dissimulado, trazendo o filho pouco a pouco para perto de si e engendrando um palco de 

simulações. Seu caráter corruptível equivale aos fios que tece – maleáveis e frágeis. Quando 

Mundo descobre essa vertente de sua personalidade, frustra-se a ponto de romper suas 

relações com ele, mas Arana tece outras teias, através de Alícia e Lavo, sem deixar que o filho 

saia de seu campo de atuação.  

  A história de Arana é apresentada gradativamente ao longo da narrativa. Definido a 

princípio como um artista primitivo, possível mentor de Mundo, ele revela-se um 

aproveitador que produz enganadores objetos de consumo roubados da natureza. Sua prática é 

o avesso das terríveis lições que ele próprio tentava incutir na cabeça do ‘discípulo’. Quando 

Mundo o conhece, ele está travestido de palhaço, macaqueando para captar a atenção de 

turistas e vendendo-lhes objetos que, conforme fica esclarecido em seguida, são esculturas 

feitas por um louco, o pai Jobel. Essas figuras são “umas mulheres socadas que pariam 

bichos. Jobel pintava as estatuetas com figuras geométricas tortas...” Arana as comprava por 

uma quantia ínfima e depois as revendia. Ele era um misto de artista e charlatão. De defensor 

de uma ‘arte amazônica autêntica e pura’, passa a produtor de uma arte puramente mercantil, 

decorativa. No fim, torna-se exportador de mogno e fabricante de móveis feitos com madeira 

desmatada ilicitamente da floresta.   Desde o princípio Ranulfo alertara Lavo e Mundo contra 

esse homem, que conhecera desde a juventude:  
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Estás vendo aquele peixeiro? Prega numa parede o tabuleiro dele com peixe e tudo; 

depois decepa umas cabeças, faz uma pirâmide no chão e mela com tinta vermelha. 

Arana chamaria isso de arte... Agora ele está trocando as formas ousadas por 

pinturas de pôr-do-sol. Deve estar possuído pela nossa natureza grandiosa (CN, 

p.102). 

 

 

  Esse é o homem que também vai tentar interferir no processo formativo de Mundo. 

Em tempos de repressão e censura como a ditadura militar o foi, tem-se, em ampla escala, a 

figura de intelectuais e artistas como críticos desse processo antidemocrático. O Campo de 

Cruzes é um exemplo claro do posicionamento de Mundo; mas não de Arana. Ele é o tipo de 

artista que coaduna com o sistema vigente, buscando sempre tirar proveito da situação. 

Quando se dá conta disso, Mundo conhece a sua verdadeira face, passando a execrá-lo. Ainda 

assim, o fascínio que aquela figura exerce sobre ele, projetando-lhe tanto asco quanto espanto, 

fará com que fragmentos daquilo que Arana o ensinou estejam sempre presentes em suas 

cartas a Lavo, ainda que com tons de revolta e frustração, por também constatar que o seu 

antigo mentor revelara-se um charlatão e vendilhão da cultura e da apropriação distorcida da 

natureza.  

  Arana prefere camuflar a obediência ao sistema, dando-lhe cor local, travestindo-a de 

revolta. Seu nome também esconde uma alusão ao partido dos militares: Arana é ARENA, 

como já mencionado, partido que dava apoio e sustentabilidade ao golpe militar ocorrido em 

1964. Essa camuflagem existente em seu nome justificará a postura que o artista da ilha irá 

adotar no desenrolar da narrativa, juntando-se ao governo da situação e tornando-se presente 

nos eventos comemorativos da ditadura do país. Em tudo, ele contraria as expectativas de 

Mundo, que o via, a princípio, como um artista inovador.  

   As figuras de Mundo e Arana são potencialmente úteis para a discussão sobre os 

limites entre arte e mercadoria. Enquanto a iniciação de Arana no mundo artístico dá-se 

através da usurpação do talento alheio, Mundo desde criança já demonstrava sua propensão 

para tais habilidades. Ao analisar a descrição das obras de Mundo feita por Lavo, Mirella 

Márcia Longo (online), insiste que há, nessas construções verbais, uma inspiração dada por 

artistas reais, como Daumier, Francis Bacon, Picasso e Van Gogh. Nessa análise, Mundo é 

descrito como um menino que desenhava compulsivamente, um adolescente com poder de 

crítica social, um jovem audacioso em seus projetos, e um artista que culmina com um 

autorretrato do qual se ausenta. 

  Segundo José Alonso T. Freire (2006), o embate que se dá na obra de Hatoum entre as 

figuras artísticas de Mundo e Arana, com a elevação do modelo representado por Mundo em 

detrimento daquele evocado por Arana, revela a falácia da obra do segundo, que pretende 
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louvar a natureza amazônica como sublime, única e grandiosa. Todavia, qualquer lugar é 

relevante pela interação possível entre seres e lugares e pelos significados afetivos que cada 

lugar imprime nos indivíduos: Mundo é o artista que, ao sair de Manaus, desenhará a série 

“Capital na Selva” e a “História da Decomposição – memórias de um Filho querido”, em que 

a Amazônia está retratada como sua casa, terra mãe, o espaço da memória, da saudade; a arte 

de Arana, entretanto, é bastante diversa dessa, pois ele anseia meramente o lucro que pode 

advir de sua produção artística.  

  O primeiro trabalho que Arana efetivamente desenvolve na narrativa é “A dor das 

tribos... A dor de todas as tribos” – uma jaula construída com sarrafos, bichos de madeira 

chamuscados, ossos de índios. A jaula simbolizava devastação e morte, em que “a floresta 

queimada era a humanidade morta” (CN, p.108). Entretanto, mesmo enquanto cria sua obra, 

que tem um cunho supostamente revolucionário, Arana pensa em suas exposições. A 

promessa inicial de engajamento em uma arte revolucionária que Arana defendia mostrou-se 

falaciosa. Mundo refletirá acerca dessa transição de comportamento do artista da ilha, 

chegando à conclusão de que Arana não mudara efetivamente. Ele sempre fora esse charlatão, 

mas revelara sua verdadeira natureza apenas no momento em que conseguira conquistar seu 

objetivo: lucro e fama.  

 

O ateliê dele é uma fábrica de quadros e esculturas. Arana renegou até aquela jaula 

queimada cheia de ossos e capim seco... Dizia que era uma obra muito crítica, mas 

hoje acha que é fútil. Uma fase experimental, já passou... Falou assim mesmo, e 
ainda riu. Arana virou um reles comerciante de arte. Quis que ele repetisse tudo 

sobre o meu projeto. Então: por que o Campo de Cruzes era apenas uma 

provocação? Não respondeu. É um cara medroso demais. Agora ele decora 

gabinetes, manda presentes a oficiais e políticos... (CN, p.163-4). 

 

 

  A partir daí, Lavo, o narrador, enumera outras obras do ‘impostor’, como Mundo o 

chama num postal que envia da Europa. Quadros encomendados por empresários da Zona 

Franca de Manaus com desenhos de araras que prometiam voar no céu dourado que iluminava 

a floresta: A redescoberta do paraíso era outro projeto baseado na ideia de que o Brasil tem 

suas origens e seu futuro na Amazônia. Ainda, uma tela no escritório do advogado Palha, 

araras sobrevoando torres de vidro e concreto no horizonte desmatado, ilustrando o progresso 

imiscuindo-se na cidade e destruindo o ambiente nativo, entre alguns outros. Ao mostrar a 

Lavo um quadro com essas características, Arana escuta dele a seguinte resposta: “parece 

pintura de um naturalista ou viajante (...), não é o contrário do que ensinaste para Mundo?” 

(CN, 131). A oposição entre os estilos artísticos desses dois homens relembra o ensaio de 

Roger Bastide (2006) em sua preleção sobre a representação machadiana da natureza 



63 

 

brasileira. A simples paisagem, representada em Arana, não define a brasilidade, por outro 

lado, a obra de Mundo atinge o meio brasileiro através dos significados humanos e sociais.    

  Essas obras que, aparentemente, são naturalistas ou tentam incutir no observador uma 

ideia de nacionalismo são, na verdade, o instrumento que Arana encontrou para ascender 

social e economicamente, numa conjuntura que negava qualquer espaço àqueles que não se 

dobrassem às imposições de um governo de linha dura. Arana não sofre com as mudanças que 

ocorreram no Brasil durante os árduos tempos de ditadura, ele adapta-se e aproveita. O 

vertiginoso crescimento da sua carreira pode ser analisado a partir do contraste de sua imagem 

em dois momentos diversos da narrativa: o Arana descalço, só de bermuda e mãos amareladas 

de serragem contrapõe-se ao Arana de terno e gravata, medindo os passos como um 

equilibrista. O primeiro está com Mundo, no ateliê. O segundo vai conversar com Lavo, 

quando Mundo já está fora de Manaus.   

  Alduíno Arana fazia prospecções. Na sua figura podem-se ler também as 

complexidades da história brasileira durante a ditadura militar. Em um jornal, Lavo descobre 

“uma fotografia de Arana com um sujeito que acabara de voltar do exílio. Os mais velhos 

conheciam a ‘honrosa’ biografia daquele exilado: um político cassado em 1964 pelo governo 

militar, não por suas idéias (sic), mas por sua riqueza súbita, exorbitante e inexplicável” (CN, 

p. 237). A ironia contida nessa assertiva leva a conjecturar quais seriam suas companhias e os 

meios ilícitos dos quais se valeu para encontrar lugar entre os políticos pós-ditadura. 

  Mundo, que a princípio nutria sentimentos de respeito e admiração pelo artista, 

descobre gradativamente o real caráter de Arana, ressentindo-se também pelo fato de que o 

‘mestre’ não se importava com a sua vida íntima e pessoal, relegando seus problemas como se 

fossem menores. Em um momento de desabafo, ele constata: 

 

‘Arana implica com meu trabalho’, continuou. ‘Implica com quase tudo e não dá a 

mínima para o que me queima por dentro. Não conhece o meu pai, não quer 

entender quem é esse homem. Agora só fala em prudência, só pensa nas amizades 

que fez em Brasília... Prudência para ele, é uma forma de ganhar dinheiro e prestígio 

(CN, p.145). 

 

 

  Sempre envolvido com negócios escusos, Arana começa a exportar mogno, fazer 

bichos com essa madeira e torna-se também um empresário eminente. Quando Lavo faz um 

balanço da situação dos personagens depois da morte de Mundo, ele observa que, no advento 

das eleições presidenciais, Arana havia sido convidado para a solenidade em Brasília: “ia 

numa comitiva oficial, levando animais e móveis de mogno para decorar o palácio do 

planalto” (CN, p.302). 
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  Esse é o genitor de Mundo, aquele com quem Alícia passa uma única noite, que dura 

mais de vinte e cinco anos, a idade com a qual Mundo morre. Trata-se de uma figura que 

Mundo também rejeitará como modelo de conduta, mas que ainda assim vai afetá-lo, pois é 

parte latente de sua memória, um antimodelo, por ver na arte tão somente uma mercadoria. 

Arana é um dos tipos favorecidos pelos regimes ditatoriais, ele adequou-se às exigências para 

lucrar. Não que ele fosse simplesmente desprovido de veia artística, o próprio Ranulfo, seu 

ferrenho adversário, vai dizer que “ele deve ter algum talento, mas o charlatão é mais genuíno 

que o artista” (CN, p. 104).  

  Arana, e somente ele, poderia ser o pai biológico de Mundo. Ao contrário do que 

acontece no famoso romance de Machado de Assis, em Cinzas do Norte não paira dúvida 

quanto à paternidade biológica. Conhecido o filho, o pai biológico revela-se naturalmente. O 

artista, Mundo, provém de alguém com pendor para as artes. Finalmente, sabe-se que Arana, 

embora achasse mais fácil usurpar a arte do louco Jobel, devia ter, de fato, esse pendor que 

legou geneticamente a Mundo. A diferenciação reside nas suas ações. A discrepância entre pai 

biológico e filho está na forma de viver a vocação.  Enquanto Arana visou, sobretudo, 

prestígio social e lucro, Mundo negou a si mesmo qualquer caminho de inserção social, 

radicalmente não negociando, não conseguindo, por isso, transitar pelas brechas que Lavo 

posteriormente elegerá, através da Literatura. Alduíno Arana, o artista, escolhe um caminho 

que Hatoum condena radicalmente, mas somente ele poderia gerar Mundo. Se o filho escolhe 

um caminho que Hatoum igualmente condena, essa condenação, entretanto, tem outra 

natureza. Trata-se de uma condenação carregada de fascínio e piedade.  

  Mundo renega Arana, não o aceita na condição de pai. No desabafo feito em carta 

dirigida a Lavo, ele diz: “Tento relembrar cada momento no ateliê, cada conversa e encontro, 

mas só vejo o que há de pior naquele homem: a covardia, o oportunismo e uma preocupação 

fingida com o ‘aluno’ que era seu filho” (CN, p.311). Arana, sempre em contato com Alícia 

sem que ninguém soubesse, conhecia os passos de Mundo, tentou cooptá-lo, fazê-lo tornar-se 

um homem híbrido, sem consciência social e política. Mundo, entretanto, o recusa. No final 

das contas, Arana transforma-se em uma influência longeva que declina e torna-se ignorável. 

Mundo constata que Arana não fora nem mestre, nem artista, nem pai. Reconhecendo não se 

parecer em nada com aquele que o gerou, por sorte, diz ele, puxara à mãe...  Ele define Arana 

simplesmente como “um exportador de mogno” (CN, p.311).  
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2.4 RANULFO: MENOS UM PAI... 

 
“Poeta sou; pai, pouco; irmão, mais. 

Lúcido, sim; eleito, não. 

E bem triste de tantos ais 

Que me enchem a imaginação.” 

Manuel Bandeira 

 

 

  A terceira figura que aparece para reivindicar a paternidade de Mundo é Ranulfo, o tio 

de Lavo. Ranulfo e Alícia, a mãe de Mundo, mantinham um tumultuado caso amoroso desde 

a juventude, mas ela o pretere em favor de Jano, um rapaz rico e enamorado. Casando-se com 

o filho de imigrantes portugueses, ela garante para si o status de dama da sociedade, mas 

jamais se desvencilha do namorado, único laço que a prende ao seu passado no Morro da 

Catita. Essas suas relações com o namorado de infância levam o próprio Ranulfo, Mundo e o 

leitor a cogitarem a possibilidade de ser ele o pai do menino artista. Mundo julga que pode ser 

filho de Ranulfo, e essa suspeita interfere em sua construção íntima de paternidade. Tal 

incerteza atesta que o jovem não reconhecia Jano plenamente como pai, além do âmbito civil 

e social.    

  Ranulfo era uma espécie de marginal, boêmio, avesso ao trabalho e às convenções 

sociais, vivia à custa da amante e da irmã por não querer curvar-se aos ditames de uma 

sociedade que despreza. Trabalhara na Vila Amazônia, sob o jugo de Jano, mas fugira dali por 

saudade da amada e por não se adaptar ao sistema que o patrão impunha aos trabalhadores; 

trabalhara também como radialista num programa com o sugestivo nome de “Meia noite nós 

dois”, narrando aventuras amorosas e viagens inusitadas pela Amazônia. Esse emprego o 

satisfazia, mas foi demitido porque os padres que dirigiam a emissora julgaram o programa 

muito obsceno. Trata-se de um homem que vive sem diretrizes, exposto aos caprichos de 

Alícia e de Mundo.  

  Além de ser um personagem importante no romance, ele é também um dos narradores. 

Por meio de sua voz, as origens de Mundo serão reconstruídas. Quando o menino morre, ele 

escreve ‘O relato sobre Mundo’ e pede a Lavo que o publique; é o que o sobrinho faz, 

intercalando as suas lembranças com as memórias apaixonadas do tio. As palavras de 

Ranulfo, bem como seu posicionamento frente às questões importantes, eram sempre cheias 

de fervor e paixão, mas sem embasamento teórico ou crítico. Ranulfo era um homem 

desprovido de razoabilidade, vivendo uma vida de deleites ilimitados, sem conhecimento de 

limites e responsabilidades.  
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A revolta dele [Ranulfo] era pessoal, íntima e em estado bruto. Isso se evidenciava 

nas discussões políticas amalucadas que tinha com Chiquilito e Corel. Suas palavras 

inflamadas não formavam opiniões; eram como plantas absurdas, sem raízes na terra 

ou mesmo no ar. Chocalhos infantis, totalmente inúteis (CN, p.302). 

 

 

  A busca de Ranulfo reflete a ausência de posições políticas firmemente respaldadas. 

Seus atritos com os militares dão conta de que a intolerância do período ditatorial alcançava 

os impulsos e as escolhas dos indivíduos. Um homem comum, sem riqueza material alguma, 

Ranulfo representa os que foram afetados pelo governo militar, a despeito de não terem 

atuação política. Quando Lavo decide estudar Direito, o tio recrimina a escolha do sobrinho e 

o aconselha incisivamente: 

 

Devias passar a vida lendo e vivendo por aí, sem profissão. Vais acabar que nem tua 
tia, trancado numa saleta e rezando pra conseguir um cliente... Ou então correndo de 

uma vara para outra. (...)  

Acreditas em vocação? Eu não tenho vocação pra nada, vivo inventando... Inventa, 

rapaz. Ou então procura alguma coisa. (...)  

Vais enlouquecer redigindo processos. Os graúdos vão te engolir, Lavo. Todo 

processo é enganador, uma mentira. É melhor escrever, pintar, ser artista (CN, 94-5). 

 

  

  Ranulfo não quer ter as preocupações do mundo do trabalho. Vive entregue ao corpo e 

à imaginação. Quando trabalhava na rádio, inventava suas intrigas amorosas; não via na lei 

uma forma de mudar o mundo. Suas invencionices, no entanto, estavam sempre fadadas ao 

fracasso, pois ele não punha ordem naquilo que fazia. Ranulfo via na arte, sobretudo, uma 

possibilidade de confrontar, escarnecer da sociedade, e, por isso, incentivava Mundo em suas 

obras. Ranulfo sabia, desde o início, que Mundo seria um artista, e não o herdeiro da Vila 

Amazônia, como quisera Jano. Mas ele próprio não dispunha de linguagem expressiva. Sua 

participação no projeto do Campo de Cruzes fora principalmente uma forma de aproximar-se 

do filho de Alícia. Num depoimento de Mundo a Lavo, ele confirma: “Antes, eu não 

conversava com ninguém sobre arte. Quer dizer, só com teu tio, mas Ranulfo não é artista” 

(CN, p.45).  

  Quando Ramira, sua irmã, o questiona sobre um possível emprego, ele responde 

“trabalho com a imaginação dos outros e com a minha” (CN, p.24). Esta pode ser uma 

definição chave para o conceito de literatura, onde o escritor trabalha com a sua imaginação, 

mas sem o outro e seus devaneios o resultado é infrutífero. Muito próximo da Literatura, 

Ranulfo inventa as histórias que contará no seu programa de rádio, escreve cartas de amor a 

Alicia, e o seu relato sobre a vida de Mundo é uma tentativa literária de reconstruir a vida do 

filho que não era seu. Ele era um homem desprovido de qualquer esforço real, por isso, os 
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textos que escreve são sempre incompletos, produtos de um escritor incompleto. Ranulfo 

precisará de Lavo para alcançar o romance. 

  Ranulfo ajudou Mundo em sua arte de protesto contra o autoritarismo do Cel. Aquiles 

Zanda no Campo de Cruzes. Depois da morte de Mundo, começou a trabalhar no simbólico 

contrabando de peixinhos cardinais, que visam à ornamentação. Nesse momento, ele cede, 

para sobreviver, à espoliação do meio. Assim como Arana, que espolia a natureza com a 

extração do mogno, ele o faz com os peixinhos. Embora com intuitos diferentes, uma visa ao 

enriquecimento ilícito e a outra luta pela sobrevivência, as atividades têm, em si, o mesmo 

cunho espoliador da paisagem. 

  A figura de Ranulfo também oferece o seu quinhão para a compreensão do contexto 

histórico-social brasileiro das décadas marcadas pela ditadura. Preso à ideia de liberdade, 

Ranulfo integra a parcela da população prejudicada com o novo regime. Quando estava sendo 

procurado pelos capangas de Jano e pela polícia – por causa do Campo de Cruzes – sofre 

tortura moral e física, é perseguido e espancado, não só por questões políticas, pois as 

autoridades e pessoas ligadas a elas aproveitavam o regime de exceção para executar 

vinganças pessoais. Skidmore (2004) fala sobre as gritantes violações dos direitos humanos 

na época da ditadura; havia uma prática corriqueira de ações arbitrárias e os torturadores 

tinham sinal verde para agir. Ele ainda menciona a postura dos advogados que, em sua 

massiva maioria, não aceitavam causas de presos políticos. Embora muitos deles realmente se 

escandalizassem com a violência absurda, podiam fazer muito pouco, porque o governo 

declarava-se acima da lei.  Ainda havia aqueles que não acreditavam na existência de atos de 

tortura, mutilação e morte. Eis a razão pela qual Ranulfo diz a Lavo: “Não tem lei porra 

nenhuma, rapaz. Tudo depende das circunstâncias: o réu tem ou não tem grana. Amigo togado 

também serve. Essa é a lei, o princípio e o fim de todas as sentenças” (CN, p.223). 

  Mundo sofre as mesmas agressões que Ranulfo. Desde muito cedo, Jano o torturava 

com suas ideias repressoras. Num trecho de diário, Mundo relata que, no Colégio Militar, as 

excursões às quais ele era obrigado a participar o feriam e chegaram a matar outros alunos. O 

tratamento dado a ele era um tanto mais brando por ser seu pai conhecido no Gabinete de 

Comando – o tratamento dispensado aos alunos variava de acordo com sua situação 

financeira, bem como o futuro de cada um na Academia Militar: futuro bem sucedido apenas 

para aqueles que fossem de família abastada. O protecionismo era prática corriqueira. No 

mesmo trecho, Mundo cita uma guerrilha de 1967, que deve ser uma alusão exofórica à 

Guerrilha do Araguaia, acontecida entre 1967 e 1975. 
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  Em outros momentos, a força do braço da ditadura abateu-se sobre Mundo: quando ele 

vai para o Rio de Janeiro após a morte de Jano, é preso num protesto contra a censura em 

frente à Biblioteca Nacional. Ranulfo diz que aquela prisão é vingança de Zanda, o qual tem 

parceiros no Rio e pode perseguir e punir quem ele quiser. Mais uma vez um retrato da 

ditadura voltada para vinganças pessoais. Outro momento foi a comemoração antecipada de 

uma vitória política que culminaria em sua morte. A ditadura militar que afligira o Brasil já 

estava fenecendo. O governo que desde abril de 1964 controlava o país de forma 

antidemocrática começava a ruir, entretanto, o mandato do general Ernesto Geisel foi apenas 

o início da abertura política. Em janeiro de 1978, Mundo saiu para celebrar o ocaso desse 

governo opressivo, ele estava de volta ao Rio de Janeiro depois de sua peregrinação pela 

Europa. Vestido de índio, segurando um remo que pertencera a um índio artista da Vila 

Amazônia, peito magro, olhos salientes, um índio revoltado. Foi preso, torturado e como já 

estava debilitado por uma ‘doença feia’, morreu no Carnaval. 

  Embora o autor não seja claro quanto ao que, de fato, seja essa ‘doença feia’, ele incita 

o leitor a crer na possibilidade de que se trate de AIDS, doença recém descoberta, 

considerada, então, como uma punição pelos ‘pecados’ de uma ‘juventude transviada’ – daí o 

pejorativo da expressão ‘doença feia’. Tal hipótese traz implicações de maior complexidade, 

pois se não se sabe ao certo que doença acomete o artista, deixando-o rapidamente debilitado 

e esquelético, tampouco sua opção sexual é claramente abordada na trama. A AIDS era então 

considerada uma doença que acometia principalmente os homossexuais e chegou a ser 

chamada de ‘peste gay’. A relação de Mundo com os amigos, quando vive no exílio na 

Europa, é um forte indicativo de que talvez mantivesse ali relacionamentos homoafetivos. 

Mundo não aparentava ter namoradas desde a adolescência em Manaus e jamais mostrara 

qualquer interesse pelo sexo oposto, levantando uma suspeita de homossexualismo, que 

aterrorizava Trajano Mattoso: por isso esse pai ficara feliz, quando ele dançara e aliciara as 

meninas no barco do coronel Zanda e detestara o fato de que ele não tivesse fotos de garotas 

no quarto, apenas da mãe. Incomodado com essa suspeita, por ele associada ao interesse que 

Mundo manifestara pela arte, Jano faz uma visita a Lavo e oferece-lhe dinheiro para que ele 

afaste o filho da companhia de Arana e, consequentemente, da arte, supostamente vinculada 

ao homossexualismo que tanto o atemoriza: 

 

“meu filho... esse inferno moral. Quero que ele encontre uma mulher e desapareça 

da casa daquele artista. Uma mulher... velha ou moça, uma viúva, uma puta, uma 

mulher qualquer! (...) Pago um dinheirão por isso. Quero salvar meu filho, antes que 

seja tarde”. 

(...)  
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Lembro do silêncio opressivo, que abafava o alvoroço da rua, da minha caminhada 

ansiosa à casinha da Vila da Ópera, da voz poderosa de um homem enfermo, 

atormentado pela vocação artística do filho ou, talvez, por alguma outra coisa (CN, 

p.36-7). 

 

 

  Por essa razão, talvez Mundo tivesse sido tão rejeitado por Jano, que, dada a sua 

postura convencional, jamais aceitaria em sua família um filho com comportamento 

supostamente transgressor.  

  Ranulfo foi aquele que tentou partilhar com Mundo o seu destino, ensinando-lhe a 

resistir e a não se deixar abater por forças autoritárias. Embora não tenha sido aceito por 

Mundo como tal, ele tentou desempenhar o papel de pai. Um homem que não se curvava às 

leis e sabia que a arte poderia ser utilizada como resposta à repressão. Mundo não vê, como 

conduta exemplar, a impotência e a mudez de Ranulfo. Todavia, ainda que incompleta, essa 

ligação que Ranulfo teimava por estabelecer foi reconhecida por muitos ao longo da narrativa: 

Jano tinha ciúmes do filho sempre próximo do seu rival; Ramira e Lavo reconheciam na fala 

do artista a voz e o sarcasmo de Ranulfo; os habitantes do novo Eldorado os julgavam pai e 

filho e, finalmente, o próprio Ranulfo diz a Mundo “eu e tu fomos pai e filho” (CN, p.218). 

Apenas Mundo, o não-filho, apesar de chamar Lavo de primo, por causa da dúvida que a 

princípio sentira, assim analisa essa ligação: “Ranulfo podia ser tudo: um protetor, um 

mentor, às vezes um amigo esquisito e brincalhão, menos um pai” (CN, p.306).   

  Mundo deixa Manaus definitivamente. No hospital, ao saber que vai morrer, narra a 

Lavo sua trajetória para expurgar as suas dores, relembrando Jano e como conseguiu expurgar 

o peso que a imagem do primeiro pai lhe imprimia, conta a visita de Ranulfo, o homem que o 

levava para visitar os navios. Finalmente, revela seu vínculo biológico com Arana, o pai que 

ele nunca reconhecera. Findo o relato catártico de sua vida, ele questionava: “o que restou de 

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

Amigo... sou menos que uma voz...” (CN, p.311). Isso sentencia sua morte: a morte de todos 

aqueles que não conseguiram suportar o peso dos duros anos ditatoriais. Uma voz que 

representa milhares de vozes não ouvidas. 

  A narrativa de Cinzas do Norte é feita de retalhos. Quando eles são costurados, a 

colcha constitui um painel histórico, social e econômico do Brasil nos difíceis anos entre 1964 

a 1978. A peça põe em xeque a situação do país, considerada a partir do retorno à política 

democrática. Mundo morre em 1978, Lavo só escreve sua trajetória “uns vinte anos depois” 

(CN, p.9), ou seja, no sopro agônico do século XX. Que Brasil surge depois da morte de 

Mundo? 
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Mundo opta pela revolta, ao invés da obediência estúpida. O relato da sua vida é uma 

forma de solucionar as incógnitas de outras vidas: as lembranças que o tempo cristaliza em 

Lavo e em Ranulfo delineiam não só a trajetória funesta do artista Raimundo Mattoso, mas de 

todos aqueles que sucumbiram à opressão.  

Nas palavras do próprio Hatoum, Cinzas do Norte é “um romance da desilusão, 

sobretudo. Não sobra nada. É, de longe, a coisa mais amarga que eu já escrevi. Tudo termina 

em cinzas: a cidade, as vidas, os personagens. É um romance da dissipação, dessas vidas que 

se esvaem. Tudo conflui para o trágico. Salvo a literatura” (Hatoum, 2005b). 

Sem uma figura paterna firmemente implantada em sua alma, Mundo carece de uma 

orientação, vivendo perdido entre mudanças, às quais ele não consegue se adequar. Sua 

postura extrema é o resultado de uma vida de frustrações e revoltas; seu despeito frente aos 

desmandos de um governo ditatorial entra em estreita conexão com a relação conturbada com 

seu pai civil, Jano, que o oprimira. Mundo via na sociedade brasileira em época de governo 

militar um prolongamento de seu passado em Manaus. Se Jano era repressor, um não-pai, seu 

país seria também, para ele, uma não-pátria. A pretensão de paternidade de Ranulfo era vã, 

pois Mundo carecia de um rumo, e o amante de Alícia era um homem que vivia a esmo, não 

tinha um norte sequer para si próprio, portanto não poderia oferecê-lo a quem quer que fosse. 

Sendo assim, jamais conseguiria oferecer para Mundo qualquer caminho. Com seu norte em 

cinzas, Mundo fenece. Sem saber aonde ir e como reagir frente às atrocidades que a sociedade 

lhe apresentava, tomava rumos que apenas o levaram a sucumbir. Sem pai, sem norte, Mundo 

não consegue se equilibrar.  

 Lavo é o remanescente. É aquele que resistiu à ditadura, trilhou nos entremeios da 

obediência estúpida e da revolta, sem se deixar guiar por nenhuma posição extremista. Ele 

representa a parcela social brasileira que deverá continuar caminhando sobre os destroços e a 

avaliando as suas perdas. É de Lavo a responsabilidade de continuar, a partir da lembrança de 

Mundo, pois para ele o amigo lega seu testamento, sua carta final. A partir dessas cinzas 

deixadas depois do incêndio que foi a ditadura militar, devem ser erguidas as bases de uma 

nova vida social. 
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3 DOIS IRMÃOS, UM FILHO, NENHUM PAI... 

 
“os parentes mortos e vivos. 

Já não distingo os que se foram 

dos que restaram. Percebo apenas 

a estranha ideia de família 

viajando através da carne.” 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

 Dois Irmãos11 (2000) é o segundo romance de Milton Hatoum, escritor que concentra 

histórias com temas comuns onde memória e família associam-se à formação do indivíduo no 

século XX brasileiro. Temática recorrente na literatura do escritor, esse segundo romance 

também trata, como o primeiro, de uma família com origens orientais, desestruturada e em 

decadência. A história é narrada por Nael, o filho que oscila entre duas imagens paternas. A 

trama gira em torno do conflito entre dois irmãos gêmeos fisicamente idênticos, mas 

moralmente discrepantes: Yaqub e Omar12. O centro geográfico da narrativa é a cidade de 

Manaus, no século XX, participante de um Brasil que caminha na direção da ditadura militar 

repressora e depois se submete a seus projetos de desenvolvimento. Em crítica ao romance no 

momento de sua publicação, Leyla Perrone-Moisés (2000) descreve o ambiente manauara ali 

retratado como “uma ruína pululante de vitalidade”. Para ela, na cidade descrita, os odores de 

podridão mesclam-se com os aromas do verdor, do frescor das florestas e da viscosidade do 

lodo, numa atmosfera onde as plantas estão sempre nascendo e morrendo. Esse paradoxo 

sensorial que é experimentado na ambientação da trama já conduz para uma gama de 

ambivalências que Hatoum trará, as quais sobrepujam o campo espacial e perpassam todos os 

âmbitos do romance.  

 O romance retrata uma família e suas querelas internas. Arthur Nestrovski (2000) 

define essa escolha temática romanesca como previsível, mas valoriza o processo de 

apresentação e construção dos personagens, tão fortes e múltiplos. De acordo Nestrovski, tal 

apresentação acontece de forma processual, como um exercício prazeroso de se admirar. 

                                                
11 Todas as citações retiradas desse romance serão doravante designadas sob a sigla DI, e seguem a edição: 

HATOUM, Milton. Dois irmãos.  SP: Companhia das Letras, 2000. 
12 Essa temática da querela entre os dois irmãos e a comparação entre esse romance e a história bíblica de Esaú e 

Jacó e o romance homônimo de Machado de Assis foi amplamente debatido em Dissertação de Mestrado 

intitulada O Pacto Fraterno e a Aliança Nacional, que defendemos em 2010. Eventualmente, algumas 

considerações ali presentes serão inseridas nessa discussão, que agora focaliza a figura do pai.  
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Estruturalmente, em suas palavras, os personagens e seus conflitos podem assim ser 

sintetizados: 

 

A matriarca, apaixonada pelo caçula. O marido, pequeno comerciante, infinitamente 

apaixonado pela mulher. A rivalidade terrível entre os dois irmãos. O amor no limite 

do incesto entre eles e a irmã. A criada índia, agregada da família, vivendo numa 

fronteira mal-definida entre sujeição e afeto. Seu filho, fruto bastardo dessas 

misturas, narrador-personagem do livro (NESTROVSKI, 2000). 

 

 

  Em Dois Irmãos, essa família atribulada será composta pelo pai, Halim, imigrante 

libanês que chegara ainda muito jovem a Manaus, e sua esposa Zana, que era filha do também 

imigrante Galib. Esse casal de estrangeiros, embora já aculturado às tradições brasileiras e 

dialogando com elas em inúmeras práticas, persiste em afirmar suas origens libanesas e acaba 

por sentir certo estranhamento frente a determinadas situações.  

Em acordo com o que ocorre na cultura árabe, o papel da matriarca é de grande 

relevância. Zana é uma mulher forte que cuida do seu lar à sua maneira, exercendo enorme 

fascínio e também dominação sobre sua família. O relacionamento desse casal é assim 

descrito na narrativa: “ela, Zana, mandava e desmandava na casa, na empregada, nos filhos. 

Ele, paciência só, um Jó apaixonado e ardente, aceitava, engolia cobras e lagartos, sempre 

fazendo as vontades dela” (DI, p.54). Assim, pode-se perceber que Halim é descrito como um 

homem pouco presente nas decisões do lar. Seu interesse voltava-se apenas para a mulher 

amada. Zana, por sua vez, apresenta uma postura feminina que se delineia de forma 

ambivalente, oscilando entre o erotismo e o papel de mãe protetora. A casa é, nit idamente, 

governada pela mulher.   

Zana e Halim são os pais de três filhos: os gêmeos Omar e Yaqub e a garota Rânia. 

Todavia, essa prole veio a contragosto do marido, que olhava a existência dos filhos como um 

limite imposto ao amor conjugal. Halim temia que a prole tornasse restrito o espaço que ele 

conquistara na vida da esposa, o que de fato aconteceu. Além dos pais e filhos, atados a essa 

família estão a criada Domingas e seu filho bastardo. Ela é uma índia convertida ao 

cristianismo à força. Desde pequenina, ajudava Zana nos afazeres domésticos, irmanada à 

dona da casa pela mesma fé cristã; todavia, a religião não impede que a família a mantenha 

em regime de semiescravidão. Seu filho é Nael, um garoto que não sabe exatamente sua 

função nas engrenagens daquele lar, pois, filho da criada, ele é também um membro da 

família, filho de um dos gêmeos.  

A voz narrativa do texto é de Nael, que parte das memórias alheias e das suas próprias 

reminiscências para recompor a tragédia desse lar. Tal rememoração é também exploração de 
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uma origem enigmática. Portador da palavra escrita, professor, Nael, assim como Lavo, é o 

remanescente de um mundo que ficara em ruínas. Ele incumbe-se da tarefa literária de 

organizar as histórias que vivenciara ou ouvira de Zana, Halim e Domingas, buscando para si 

um caminho alternativo entre as opções que lhe foram oferecidas. Ao traçar o perfil de Nael 

enquanto narrador, Daniela Birman (2007) afirma que, embora ele seja um narrador-

personagem, Nael é mais do que isso: ele é autor, pois documenta de forma escrita sua 

vivência, transformando-a em livro. É através do processo de escrita de sua história que ele 

vai se revelando na trama; é pela memória e pela subjetividade que a sua figura cresce na 

narrativa, na mesma medida em que ele se emancipa e conquista seus espaços na casa, na 

cidade, na sociedade e, por fim, seu espaço no mundo.    

Em um ensaio escrito na década de 50, Theodor Adorno (2003) reflete sobre a posição 

do narrador no romance contemporâneo. O período em que esse texto foi escrito é 

emblemático, pois aponta para um sentimento pessimista que surge a partir da ruptura dos 

antigos valores e o estabelecimento de uma nova sociedade num período após duas Grandes 

Guerras. Assim, pensar qual o papel do narrador nesse novo contexto parece bastante 

relevante. No Brasil, tais posicionamentos ainda podem ser úteis para a compreensão da 

realidade social que se institui com o final da Ditadura militar, momento histórico em que 

Nael escreve.   

De fato, para Adorno (2003), o maior impasse da Literatura está em que o narrador 

contemporâneo não pode mais narrar, embora o romance exija a narração. Sendo um gênero 

típico da era burguesa, o narrador do romance contemporâneo perde suas características 

originais: objetividade e onisciência, e encontra-se perdido em um mundo fragmentado. Nessa 

nova conjuntura, a narrativa perde sua linearidade, pois se torna impossível a representação 

totalizante da realidade. Para o autor, seria um ato agressivo e indiferente ao processo 

histórico manter-se um modo de narrar objetivo diante da iminência de catástrofes, com a 

intenção de captar mimeticamente as contradições sociais. Assim, do mesmo modo que a 

pintura tem perdido espaço para a fotografia, o romance tem sido relegado a um segundo 

plano e perdido seu espaço para a reportagem e, principalmente, para os meios da indústria 

cultural, sobretudo o cinema. 

Adorno (2003) ainda afirma que o objeto central do romance sempre fora o conflito 

entre os homens vivos e as relações petrificadas, concentrando-se naquilo que é impossível 

totalizar por meio do simples relato. Entretanto, para ele, esta tarefa está cada vez mais difícil 

de cumprir-se, uma vez que a linguagem tem cerceado essa emancipação romanesca e ainda a 

constrange à ficção do relato. Para o autor, a linguagem precisa ser transformada se tiver 
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como intuito abarcar uma realidade pouco afeita à objetividade da narração. Segundo ele: "se 

o romance quiser permanecer fiel à sua herança realista e dizer como realmente as coisas são, 

então ele precisa renunciar a um realismo que, na medida em que reproduz a fachada, apenas 

a auxilia na produção do engodo" (ADORNO, 2003, p. 57).O romance contemporâneo deve, 

portanto, fragmentar-se, se quiser revelar lastros de realidade. Cabe ao narrador desse gênero 

desprender-se de um posicionamento onisciente e manter-se vinculado à sua subjetividade, 

representando um ponto de vista que dê conta de expressar as contradições e os impasses 

sociais. A literatura figurará, então, como possibilidade de conscientização dessas mudanças 

ocorridas no seio social.  

No contexto pós-ditadura militar no Brasil, o narrador do romance brasileiro 

contemporâneo é, na maioria dos casos, alguém que narra sua própria história – ou uma 

história da qual tenha sido partícipe. O que ele passa a buscar é uma explicação, um 

esgarçamento da verdade que possa desnudar a ilusão de uma realidade objetiva, a fim de 

curar a ferida de sua existência e dar novos rumos a seu futuro ainda obscuro no limiar de um 

novo século. O narrador contemporâneo busca ser claro em seu relato, mas sabe que é parcial 

e subjetivo quando narra: ele busca refazer-se e, para isso, procurará caminhos que são 

adequados para si e para o grupo social que ele representa. Nael é o emblema desse narrador: 

representante de um povo marcado pelas atrocidades do passado, temeroso do futuro, mas 

consciente de que é imperioso seguir em frente. Filho do patrão com a empregada, ele é um 

ser deslocado, à procura de si.  

Acerca do papel do romance no mundo contemporâneo, Marthe Robert ainda 

acrescenta que ele “não existe mais sem a fissura que deve agora enfrentar; pelo menos não há 

mais história pretensamente verdadeira que não escolha como tema os conflitos do herói 

consigo mesmo em seu aprendizado de vida” (2007, p. 99-100). Nael participa desse modelo 

de narrativa e, para a composição de sua história, se contenta em montar os pedaços do 

quebra-cabeça do passado na tentativa de encontrar seu lugar de pertença. Por isso, o narrador 

de Dois Irmãos são os olhos e os ouvidos do leitor, que deve ter certa cautela durante o 

processo de leitura, pois Nael não é apenas mais um personagem, ele é o dono da voz que 

conta a história a partir de uma ótica particular e parcial. Ele é um indivíduo fragmentado, 

narrando suas impressões e as lembranças alheias – os fatos coletados principalmente de seu 

avô Halim e sua mãe Domingas, a respeito da família que foi destruída.  

Contrapondo ao negativismo de Adorno (2003), a representação de Nael denota que 

ainda é possível narrar, mas de um modo muito próprio, o que inclui parcialidade, existência 

de lacunas. As colocações do teórico de Frankfurt são importantes, pois inserem uma questão 
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importante na discussão da função desse narrador contemporâneo: a maneira apropriada de se 

construir uma memória do passado em tempos de catástrofes. Nael responde a esse 

questionamento a partir da urgência que tem em reunir as histórias de seus antepassados e 

ressignificá-las em um novo contexto. Enquanto narrador, seu papel nessa trama é também se 

mostrar como o porta-voz de um povo vitimizado, juntando à sua memória individual uma 

memória coletiva. Essa é a noção basilar da narrativa de Hatoum: uma aposta na palavra, para 

que ela assuma a feição de resgate de parte dessa vivência e afirme-se enquanto promessa de 

reestruturação de um mundo aparentemente em ruínas. Hatoum, assim, aposta na força 

salvadora do logos enquanto doadora de novos sentidos. 

Escrevendo com certo afastamento temporal, em fins do século XX, ele consegue 

visualizar os acontecimentos sem a paixão do instante, sendo capaz de refletir sobre as 

possibilidades e repensá-la. A representação desse personagem-narrador coaduna com a 

mesma perspectiva de leitura de Lavo: órfão sobrevivente que, na transição secular, 

rememora, na tentativa de construir um caminho alternativo, já que os outros fracassaram. Em 

suas próprias palavras: 

 

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 (DI, p.244-5). 

 

 

Nael era filho de um dos gêmeos e sabia disso. A sua busca de repostas para desvendar 

sua origem é partilhada, no plano do inconsciente, por todos os indivíduos. Em seu livro 

Romance das Origens, origens do Romance, Marthe Robert (2007) rememora a construção do 

romance familiar, primeiramente colocado por Freud, que o inseria no limiar entre a 

psicanálise e a literatura. Seu intuito é explicar as narrativas miraculosas que as crianças 

inventam de forma consciente – e que permanecem recalcadas nos adultos – para fantasiar a 

composição de suas famílias. A autora propõe uma cisão na forma das narrativas romanescas. 

Baseando-se em suas fantasias de origem, o narrador poderia ser definido como a Criança 

Perdida ou como o Bastardo Realista.  No primeiro caso, desprovida de conhecimento de 

mundo suficiente e de meios de ação, a criança foge da luta e refugia-se num reino de 

fantasias. No segundo caso, em um estágio posterior, ela apoia-se no mundo, ao mesmo 

tempo em que o ataca de frente.  
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Em determinado momento de sua vida, na medida em que cresce, a criança começa a 

constatar que o amor e a proteção que julgava sem limites em seus pais parecem reduzir-se: já 

que sua percepção infantil de mundo amplia-se. A criança passa a notar que ela não é a única 

preocupação de seus pais, ao mesmo tempo em que descobre que eles também não são únicos 

no mundo, pois há outros pais, talvez melhores, mais espirituosos ou mais nobres que os seus. 

Nesse momento, com a ajuda da decepção sentimental e da humilhação que tal revelação 

propicia, ela começa a fantasiar sobre sua origem, imaginando-a mais nobre. Nessa 

construção, deve deslocar seus pais verdadeiros, colocando-os em seu romance individual 

como guardiões de sua tutela, pois seus pais reais seriam outros: reis, cavaleiros, heróis... Esse 

é o motivo da Criança Perdida, originária de um passado lendário, mas vivente entre homens 

comuns.  

Com o passar do tempo e com as descobertas que ele traz, a criança descobre que pai e 

mãe exercem papéis diferenciados em sua genealogia, hierarquizando assim a função de cada 

um deles no seu romance próprio. Como a incerteza genealógica provém da paternidade, ela 

resolve conservar a mãe perto de si, “para fazer o pai receber sozinho a promoção social ou o 

enobrecimento” (ROBERT, 2007, p.39). A criança assume para si o lugar da ‘bastardia’, 

imaginando-se filha da mãe biológica com algum pai-rei ausente. Entretanto, é nesse instante 

que surge uma complicação: renegando a figura do pai verdadeiro, ela torna sua mãe 

disponível a outros parceiros amorosos. 

Ao deslocar o pai e manter a mãe ao seu lado, a criança cria com ela uma relação de 

intimidade mais estreita, pois ela é o vínculo concreto. Ao pai, cabe o lugar do mítico, o 

mundo fabuloso, um pai-rei desconhecido, tendo seu lugar simbólico respeitado como local 

de culto, mas vazio, e assim disponível para outrem. Essa reconfiguração do mundo infantil 

representa o maior conflito da ordem do inconsciente: se toda aproximação equivale a uma 

projeção sexual e toda ausência é simulacro de morte, a criança entra, nesse instante, no 

agônico complexo edipiano postulado pela psicanálise. O Bastardo Realista é, em sua 

essência, a criança edipiana, em contraste com a Criança Perdida, que está em seu estágio pré-

sexual. É o bastardo quem suprime o pai da sua vida e tenta a todo custo substituí-lo, 

preenchendo esse lugar vazio.  

Uma mesma obra pode estar mesclada, com o narrador oscilando entre a Criança 

Perdida e o Bastardo Realista. Embora Marthe Robert (2007) tenha apostado que a aventura 

do Bastardo no romance ocidental sofria um esgotamento, constatou resquícios de sua 

tradição. O enredo de Hatoum traz um revigoramento da bastardia, ao tempo em que não 

elimina a perspectiva da Criança Perdida.  
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O narrador de Dois Irmãos escreve para recompor sua biografia. Como o próprio 

bastardo realista, ele é ao mesmo tempo a favor e contra o mundo que o cerca. Ele sabe que é 

filho de Domingas, a criada indígena, com um dos gêmeos, Yaqub ou Omar. Sua história está 

dentro das histórias dos outros. Para compreender a si mesmo, Nael deve primeiramente 

devassar a vida dessa família que era a sua. A história da vida de Nael é repleta de nuances e 

envolta em mistérios. Em A Cidade Flutuante, Leyla Perrone-Moisés (2000) cita a questão do 

segredo e do anúncio como uma das qualidades do romance. Para ela, o leitor mantém-se 

preso à trama, pois ela não é distribuída perdulariamente; as revelações vêm pouco a pouco. O 

narrador não apenas é o detentor de um segredo triplo, ele também faz parte desse mistério. O 

primeiro desses mistérios é o seu nome – sua identidade, que só será revelada nas páginas 

finais do romance. O segundo é o desenlace do conflito fraterno entre os gêmeos, dúvida que 

assola o leitor desde as páginas iniciais da trama, concretizando-se no primeiro ponto de 

interrogação a surgir na narrativa através da voz de Zana: “Meus filhos já fizeram as pazes?” 

(CN, p.12). Por fim, o segredo absoluto, a questão da sua paternidade. Algumas dessas 

dúvidas são reveladas, mas a mais inquietante delas, a identidade de seu pai, mantém-se 

incógnita para o leitor.  

Na narrativa, o narrador-personagem vai-se apresentando com vagar, depois que o 

leitor já conhece melhor os outros familiares. Seu próprio nome, Nael, só é revelado no nono 

capítulo, como demonstração da sua pertença àquele seio familiar.  Tendo sido registrado com 

o mesmo nome do seu bisavô, a pedido de Halim, o narrador é Nael. A partir dessa revelação, 

ele ostenta ao leitor a sua pertença, mas essa ainda se mostra ambivalente: 

 

Eu não sabia nada de mim, como vim ao mundo, de onde tinha vindo. A origem: as 

origens. Meu passado, de alguma forma palpitando na vida dos meus antepassados, 

nada disso eu sabia. Minha infância sem nenhum sinal de origem. É como esquecer 
uma criança dentro de um barco num rio deserto, até que uma das margens a acolhe. 

Anos depois, desconfiei: um dos gêmeos era meu pai (DI, p.73). 

 

 

 A narrativa de Dois Irmãos evoca, em diversos momentos, temas bíblicos. Além da 

evidente semelhança do confronto fraterno retratado nos irmãos gêmeos, cuja matriz 

encontra-se em Caim e Abel ou Esaú e Jacó, outro personagem que rememora a tradição 

mítica hebraica é a figura redentora do próprio Nael. Na passagem supracitada, é retomado o 

motivo heroico do garoto tirado das águas do Nilo, Moisés. Segundo Lévy-Valensi (2005), 

tudo na história de Moisés é um enigma. Sendo descendente de escravos hebreus, o garoto 

vive na casa de faraó, sua segunda família. Isso também se aplica a Nael que, assim como o 
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menino bíblico, tem a sua origem envolta em mistério. Sabendo-se filho da criada indígena 

cristianizada, ele vive na casa de seu pai, descendente de libaneses.  

Assim como Moisés, ele encontra-se, desde o princípio, inscrito numa morada dupla. 

E tanto quanto na bíblica narrativa, que mostra um Moisés bebê e depois salta para um 

Moisés já estabelecido na corte de faraó, sem quaisquer detalhes sobre os anos iniciais da vida 

do herói, muito pouco é dado a conhecer sobre essa criança que aos poucos foi se imiscuindo 

naquela casa e ganhando seu espaço até misturar sua vida com a vida da família, ganhando até 

“um quartinho construído no quintal, fora dos limites da casa” (DI, p.29). Seu nascimento 

obscuro gera uma sensação de bastardia que jamais será aliviada, mesmo quando sua 

paternidade é, por ele, descoberta.  

A alusão ao fato bíblico parece levantar a hipótese de que Nael seja o menino redentor, 

podendo restabelecer a paz naquela casa cindida entre dois extremos, tensa entre modelos 

comportamentais tão diversos. Conclui-se que o lugar social que Nael ocupa é ambíguo. Neto 

de Zana e Halim, ele é uma revivificação da tradição de intimidade existente entre a casa-

grande e a senzala, um fruto das relações entre os filhos de patrões com empregadas, fato 

bastante comum no Brasil. 

Levando em consideração essa posição ambígua do narrador, percebe-se que o 

romance é montado predominantemente através das memórias de um ser fora de lugar, que 

busca reviver seu passado a partir das reminiscências familiares e das ruínas de um tempo 

fatídico. Nael é um ser perdido, que ainda não sabe exatamente qual lugar lhe pertence: 

exilado da tribo de origem da mãe ao mesmo tempo que do convívio com as origens libanesas 

dos avós, ele é alguém que se encontra, como diria Said, entre “o mais extraordinário destino 

do exílio: ser exilado por exilados [para] reviver o processo de desenraizamento nas mãos dos 

exilados” (2003, p.51). 

Todavia, Said (2003) aponta uma contrapontística para aqueles que estão nesta 

posição: enquanto a maioria das pessoas tem noção de apenas uma cultura, um cenário ou um 

país, os exilados têm uma visão plural de pelo menos dois desses mundos, tornando ambos os 

ambientes vívidos e reais, fazendo com que possam sentir-se em casa, estando em quaisquer 

desses dois lugares. O deslocamento do sujeito pode não ser encarado como privilégio, mas 

tampouco como uma continuidade de um sem-lugar. Cabe então a esse exilado buscar 

adaptar-se à sua nova realidade circundante, sem, contudo, esquecer-se de sua herança 

cultural. Nael pode ser considerado como um sujeito que empreende essa tarefa, ele tenta atar 

os domínios dos seus ancestrais, compondo, pela palavra, um legado único.  
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 O lugar fronteiriço liga-se, em primeira instância, ao de sua mãe, Domingas, de quem 

toda essa história depende. Ainda criança, a indiazinha fora afastada de sua tribo e educada 

por religiosas cristãs, que a batizaram e a alfabetizaram. Depois de cumprida essa etapa, as 

irmãs a entregaram aos cuidados de Zana, para que a menina lhe servisse de apoio nos 

trabalhos domésticos. Em troca, as religiosas receberam dinheiro e alguns móveis antigos do 

restaurante de Galib. Nas palavras de Halim, Domingas era “uma menina mirrada, que chegou 

com a cabeça cheia de piolhos e de rezas cristãs (...). Andava descalça e tomava benção da 

gente. Parecia uma menina de boas maneiras e bom humor: nem melancólica, nem 

apresentada” (DI, p.64).  

 A representação de Domingas como ‘índia’ não se sustenta sobre o ideal romântico 

indígena, nem chega a evocar um povo inteiro. Em seu texto Laços de Parentesco: Ficção e 

Antropologia, Milton Hatoum (2005) comenta a composição da figura de Domingas. Sua 

descrição configura-se da seguinte forma: “Trata-se de uma mulher órfã, filha de índios do 

Médio Rio Negro, e mãe do narrador” (2005, p.166). De acordo com o autor, a construção 

desse personagem deu-se antes da escrita do romance, através de três fatores: suas memórias 

de viagem pelo Alto e Médio Rio Negro, a familiaridade que há entre ela e o grande 

contingente de mulheres em Manaus sofrendo as mesmas humilhações resignadamente e, 

ainda, a influência de obras literárias clássicas do século XIX, em que esse tipo é um 

personagem comum.  

Domingas é o resultado da experiência literária de Hatoum, mas também de sua 

atenção a um problema social concreto. Por isso, para ele, Domingas é e não é uma índia. 

Embora ela provenha do Médio Rio Negro, de onde saíra ainda criança, vivera longe dos 

costumes e tradições do seu povo, não podendo ser representativa de uma etnia. Sua imagem 

aproxima-se de uma mulher explorada e escravizada, considerada, hipocritamente, ‘quase da 

família’. Índia aculturada, Domingas sonha com a liberdade em seus raros momentos de 

descanso. Ainda, acrescenta Hatoum, ele não queria, ou sequer podia trabalhá-la de maneira 

antropológica a fim de representar simbolicamente um povo, pois não fizera uma pesquisa 

que embasasse cientificamente essa concepção, já que não era essa a finalidade de seu 

personagem.  

 
Mais que a sua identidade (indígena ou cabocla), tentei explorar a sua subjetividade, 

seus temores e angústias, sua vida encalacrada num ambiente sufocante, sua paixão 

mais ou menos velada por um dos irmãos, o respeito por Halim, seu patrão e 

também o pai dos gêmeos. 

Um dos traços que acentuei foi o trabalho e o cotidiano do personagem: ela é uma 
mulher que não descansa nem aos domingos; às vezes é humilhada por um dos 

irmãos ou pela mãe deles, a patroa (HATOUM, 2005, p.85). 
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Domingas era a sombra servil de Zana, “sua escrava fiel” (DI, p.35). O narrador 

sintetiza a presença da sua mãe naquela casa como “Um pequeno milagre, desses que servem 

para a família e as gerações vindouras (...). Domingas serviu; e só não serviu mais porque a vi 

morrer, quase tão mirrada como no dia em que chegou a casa e, quem sabe, ao mundo” (DI, 

p.65). O narrador – seu filho Nael – a descreve como “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” (DI, p.67). Ele ainda acrescenta: “via [nas ruas de Manaus] mulheres 

cujos rostos e gestos lembravam os de minha mãe” (DI, p.81). 

A relação entre Domingas e os dois irmãos era permeada por diversas nuances. Com 

Yaqub, mantinha uma espécie de pacto incestuoso feito por mãe postiça. Quando os gêmeos 

nasceram, Zana relegara o primogênito aos cuidados de Domingas, pois Omar nascera mais 

debilitado. Yaqub, ignorado em seus primeiros cuidados pela mãe, encontrara esses afetos em 

Domingas. Como manifestação dessa proximidade com o gêmeo, ao regressar do Líbano, ele 

recebe relíquias das mãos da índia: “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” 

(DI, p.21). Domingas venerava Yaqub, que, em troca, também lhe dedicava afeição, o que 

gerou intimidade. Com Omar, entretanto, a relação era mais complicada: o Caçula humilhava-

a, maltratava-a. Ainda assim, Nael jamais conseguiu identificar se a mãe sentia saudades 

desse gêmeo, nos momentos em que ele estivera ausente. A possibilidade de Omar ser o pai 

do filho de Domingas provém de um ato de violência, estupro cometido em uma das 

bebedeiras do filho de Zana.   

Domingas era tratada como uma posse da família. Em um momento de cólera de 

Yaqub, ele grita seu ódio pelo irmão: “Vendam a loja e a casa! Vendam a Domingas, vendam 

tudo para estimular a safadeza dele!” (DI, p.124). Todavia, mesmo desejando a liberdade, 

Domingas jamais cogitara fugir. Em viagem realizada, na companhia do filho, ao povoado 

onde nascera, mostrou-se quase infantil, “dona de sua voz e do seu corpo” (DI, p.74). Apesar 

de ter saído dali a contragosto, ainda pequena, ela “não se esquecera desses pássaros: 

reconhecia os sons e os nomes, e mirava, ansiosa, o vasto horizonte rio acima, relembrando o 

lugar onde nascera” (DI, p.74). Todavia, estava atada à família de Zana, e tremia só de pensar 

na possibilidade de fuga, dizendo ao filho que ele tinha que ter paciência com a Zana, com o 

Omar e acrescentava que Halim gostava dele. Por causa da mãe, por não querer abandoná-la, 

Nael também ficou próximo daquela família, ao mesmo tempo em que era o filho da 

empregada ou, simplesmente, o rastro dos filhos da patroa.   
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 Sabendo-se partícipe daquela família, Nael perscruta sua complexa teia de relações a 

fim de descobrir seu pai biológico. Não se sentindo totalmente integrante daquela casa, diz 

que visualizava a família de uma perspectiva exterior, de fora: “Sim, de fora e às vezes 

distante. Mas fui o observador desse jogo e presenciei muitas cartadas, até o lance final” (DI, 

p.29).  Para conhecer essa verdade, ele começou por juntar as conversas, os sussurros e os 

segredos, os ditos e os não-ditos, costurando essa intrincada história. Todavia, antes de 

mencionar seu ponto de vista sobre aqueles que poderiam ser seus pais, é válido percebê-los 

primeiramente na condição de filhos.   

 

 

3.1 HALIM: UM NÁUFRAGO AGARRADO A UM TRONCO 

 
“Não foste apenas um segredo  

De poesia e de emoção  

Foste uma estrela em meu degredo  

Poeta, pai! áspero irmão.” 

Vinícius de Moraes 

 

 

 Nessa família de ascendência árabe, Halim, o esposo de Zana, detém um papel um 

tanto secundário na formação dos filhos e na condução da família. Passivo, ele vê as 

catástrofes que se avizinham do seu lar, mas nada faz para impedi-las. A descrição de sua 

personalidade é feita pelo neto, narrador do romance, que trará as memórias do velho Halim 

como fonte primeva para composição de sua história. De acordo com as palavras de Nael, seu 

avô: 

 

acreditava, bêbado de idealismo, no amor excessivo, com suas metáforas lunares. 

Um romântico tardio, um tanto deslocado ou anacrônico, alheio às aparências 

poderosas que o ouro e o roubo propiciam. Talvez pudesse ter sido poeta, um flâneur 

da província; não passou de um modesto negociante possuído de fervor passional. 

Assim viveu, assim o encontrei tantas vezes, pitando o bico do narguilé, pronto para 

revelar passagens de sua vida que nunca contaria aos filhos (DI, p.52).  

 

 

 Halim era um homem tímido e apaixonado por sua esposa, conquistada por meio de 

gazais – poemas líricos, de origem árabe, que detêm certo ar de misticismo e erotismo em sua 

composição. A Zana, Halim dedica uma afeição que beira a idolatria. Um homem que cultua 

o amor e seus deleites, Halim comprazia-se com as coisas simples da vida, como os 

momentos de intimidade com a esposa, as conversas e jogos de gamão com os amigos, os 
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passeios pela cidade e atividades semelhantes. Ele jamais fora um homem ambicioso, iniciara 

a sua vida profissional como mascate. Aproveitando-se de uma fase de prosperidade pela qual 

a Amazônia passava nos anos finais do século XIX, com a corrida da borracha, Halim, bem 

como uma onda de outros imigrantes, veio trabalhar como vendedor ambulante em Manaus e 

nas imediações da cidade. Importa salientar que essa extração de látex, atividade monopólio 

do Brasil então, trouxe grandes repercussões demográficas e econômicas para a região norte. 

A cidade tornava-se um porto de ondas migratórias provenientes não apenas de regiões 

brasileiras, mas também de países estrangeiros. No romance, esse crescimento súbito é 

mencionado: 

 

Manaus (...) crescera muito com a chegada dos soldados da borracha, vindos dos 

rios mais distantes da Amazônia. Com o fim da guerra, migraram para Manaus, onde 

ergueram palafitas à beira dos igarapés, nos barrancos e nos clarões da cidade. 

Manaus cresceu assim: no tumulto de quem chega primeiro (DI, p.41). 
 

 

Visto como um lugar propício para aqueles estrangeiros que evadiam de seus pontos 

de origem, o Brasil era um país que misturava uma imagem de progresso, diversidade racial e 

grandeza territorial. Os libaneses foram atraídos por essa ideia de enriquecimento fácil e se 

estabeleceram em massa em todas as regiões brasileiras, mas com forte concentração na 

região amazônica. Essa escolha regional não se deu apenas devido ao surto da borracha, mas 

também pela atividade que muitos deles se propunham a desempenhar: o comércio itinerante 

de mercadorias aos seringueiros. Halim é uma representação desses mascates que negociavam 

seus produtos ao longo dos rios e exerciam enorme fascínio sobre as populações ribeirinhas, 

pois representavam uma espécie de conexão com a capital, ao trazer suas últimas notícias e 

novidades. Com o passar do tempo e com a captação de lucros nesse negócio, muitos desses 

mascates se fixaram em estabelecimentos próprios em algum lugar da Amazônia. Halim é um 

exemplo desses imigrantes comerciantes que iniciaram a sua vida como ambulante, vendendo 

de porta em porta, para depois estabelecer-se em uma loja própria na cidade de Manaus. Ele 

vendia de tudo um pouco, sem, contudo, tornar-se um homem rico, uma vez que jamais 

almejara esse destino.  

Como imigrante, Halim tem particularidades. Ele traz consigo uma vasta bagagem 

cultural. Preservada com afeto, essa bagagem é sutilmente incorporada ao país de chegada, 

como elemento vivificador. Nesse sentido, a alteridade evocada por esse imigrante é, no 

romance de Hatoum, celebrada e, em larga medida, um elemento de contraste em relação ao 

desenraizamento que se concentra na figura de Yaqub. Ao voltar do exílio, o filho de Halim 
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passa a buscar riqueza e ascensão social, de modo individualista e sem se preocupar com o 

meio. Ele não é, como Halim, portador de uma tradição condensada em poemas e cantos. 

Transmissor da poesia oral, Halim transporta uma matéria milenar constantemente ameaçada 

pelos movimentos desestabilizadores da modernidade, de modo similar ao que ocorre com a 

cultura de Domingas, a escultora noturna. 

Galib, também imigrante libanês, viera para Manaus e ali abrira um restaurante, no 

ano de 1914. Nesse local, ele mesclava suas receitas da terra natal com os temperos e sabores 

da Amazônia. Indicado por um amigo, Halim passa a frequentar assiduamente o local, não 

apenas pelo sabor da comida, mas principalmente pelo fascínio que a filha de Galib lhe 

inspirara desde a primeira vez que a vira. Zana era então uma moça de quinze anos, que 

ajudava o pai nos afazeres do restaurante. Apaixonado, Halim recorre ao amigo Abbas, que 

lhe sugere conquistar a moça com gazais. Aliando a poesia à coragem que o vinho lhe deu, 

Halim declara sua paixão. “Tímido, mas corajoso num rompante, nem ele mesmo soube como 

atravessou a sala e segurou o braço de Zana, cochichou-lhe alguma coisa e se afastou, de 

frente para ela, encarando-a com o olhar devorador, dócil e cheio de promessas” (DI, p.51).  

Dois meses depois, eles se casam. Esse perfil poético de Halim é sua característica mais 

marcante. Nael, ao referir-se ao avô, remete sempre ao poder de suas palavras e a sua 

habilidade para a prosa e o verso, numa alusão à tradição da oralidade que Halim perpetuava. 

Sobre os versos que cativaram Zana, Nael assim se expressa: 

 

Os gazais do Abbas na boca do Halim! Parecia um sufi em êxtase quando me 

recitava cada par de versos ritmados. Contemplava a folhagem verde e umedecida, e 

falava com força, a voz vindo de dentro, pronunciando cada sílaba daquela poesia, 

celebrando um instante do passado. Eu não compreendia os versos quando ele falava 

em árabe, mas ainda assim me emocionava: os sons eram fortes e as palavras 

vibravam com a entonação da voz. Eu gostava de ouvir as histórias. (DI, p.51).  

 

 

Zana decidira se casar com Halim, apesar de pertencerem a religiões diferentes. Ele, 

mulçumano: ela cristã. As irmãs maronitas não suportavam a ideia de vê-la casada com um 

homem a quem cunhavam de “mascate, um teque-teque qualquer, um rude, um maometano 

das montanhas do sul do Líbano” (DI, p.52). Mas Zana tinha uma personalidade 

extremamente forte e decidida: iria casar-se com Halim diante do altar de Nossa Senhora do 

Líbano, com a presença das cristãs maronitas e católicas de Manaus. Eles morariam na casa 

de Galib e dormiriam no quarto que era dela. Halim aquiesceu a todos os desejos de Zana, 

como sempre o faria.  
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Depois do casamento da filha, Galib retorna ao Líbano, onde fatalmente morre. O 

casal resolve, então, fechar o restaurante Biblos que pertencia a ele e, por iniciativa da esposa, 

eles abrem um comércio na Rua dos Barés. Essa loja, enquanto esteve sob os cuidados de 

Halim, foi um ponto de encontro dos amigos, os quais se reúnem ali apenas pelo prazer da 

conversa, dos jogos de gamão e do reencontro. Entretanto, esse perfil acolhedor foi 

transformado quando Rânia, a filha mais nova do casal, assumiu os negócios do pai e, com 

sanha de negociante, descaracterizou o local, transformando-o numa verdadeira loja de 

diversidades.  

 Esse perfil de Halim elucida o modo como ele exerce a paternidade. Amante 

apaixonado, jamais quisera ter filhos. Seu desejo era viver acasalado com a esposa sem que 

ninguém pudesse atrapalhar a sua intimidade conjugal. “Repetiu isso várias vezes, irritado, 

mordendo o bico do narguilé. Podiam viver sem chateação, sem preocupação, porque um 

casal enamorado, sem filhos, pode resistir à penúria e a todas as adversidades” (DI, p.66). 

Todavia, Zana, sua esposa, pensava de modo bastante diferenciado.  

 Depois da morte de seu pai, Galib, Zana decide que queria ter filhos: três. Apesar dos 

esforços e argumentos do marido, quando ela decidia alguma coisa, nada a demovia de seu 

intento. Zana era uma mulher de personalidade bastante forte, ativa e sempre conseguia aquilo 

que queria, especialmente quando se tratava de convencer Halim, que sempre sucumbia aos 

seus encantos. Mesmo ciente de que os filhos mudariam suas vidas e desarmariam a sua rede, 

Halim cede e, a contragosto, torna-se o pai dos gêmeos Yaqub e Omar e da menina Rânia.  

 

os filhos haviam se intrometido na vida de Halim, e ele nunca se conformou com 

isso. No entanto, eram filhos, e conviveu com eles, contava-lhes histórias, cuidava 

deles em momentos esparsos. (...) Foi o que poderia se chamar de pai, só que um pai 

consciente de que os filhos lhe tinham roubado um bom pedaço de privacidade e 

prazer (DI, p.73).  

 

 

Desde a infância, os gêmeos demonstravam características bastante diversas, 

apontando para uma indisposição de ânimos que desembocaria, inevitavelmente, numa briga 

de gênios. O fato de serem gêmeos, ao contrário de atestar uma identidade coesa, traria cisões 

profundas entre os rapazes que afetariam toda a família. Com o intuito de compreender a 

relação de alheamento que Halim mantinha diante de seus dois filhos, primeiramente faz-se 

necessário demonstrar que tipos de sentimentos permeavam a convivência entre os dois 

irmãos.  

No que tange a esse relacionamento conturbado entre irmãos gêmeos, em dissertação 

de Mestrado (2010), analisamos comparativamente Esaú e Jacó, escrito por Machado de 
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Assis e publicado no ano de 1904, e o romance em questão, Dois Irmãos (2000). Tal estudo 

objetivou discutir as representações literárias do pacto fraterno e as formas como ele se 

conecta simbolicamente com a imagem da aliança nacional. Pode-se perceber que as datas de 

publicação dos romances indicam que, separados por quase um século, ambos abordam 

difíceis transições brasileiras. A primeira, vivida entre os séculos XIX e XX, a segunda, 

marcada pelo balanço da problemática herança que o século XX legou. Os dois romances em 

questão têm o mesmo motivo literário: irmãos que se digladiam no contexto familiar. Ambos 

têm como ponto de partida o enredo bíblico de Esaú e Jacó, mito da fraternidade que traz 

irmãos gêmeos que se desentendem e criam em torno de si um ambiente de hostilidade.  

Se o relacionamento entre irmãos for tomado como ponto de partida para a 

compreensão dos entraves familiares, a fonte primeva para a esse estudo deve ser o livro 

bíblico de Gênesis, o qual está permeado de casos de inveja, traição e disputa entre membros 

de uma mesma família. Essas querelas se dão principalmente no plano horizontal. Em 

contexto bíblico, o direito à primogenitura, embora considerado sagrado, é, na maioria das 

vezes, deslocado pela preferência divina. Dado ao mais velho, pela natureza, é 

frequentemente transferido para um irmão mais jovem, mais qualificado para ser o portador 

do elo entre o humano e o sagrado. Caim e Abel, Isaque e Ismael, José e seus irmãos são 

exemplos de rivalidades fraternas em Gênesis; mas Esaú e Jacó, dada a gemelidade, trazem a 

ilustração mais densa do conflito fraterno. A história desses gêmeos constrói em definitivo o 

vínculo simbólico entre a disputa doméstica e a aliança nacional. 

Rebeca, a mãe dos gêmeos, fora avisada por um oráculo que em seu ventre habitavam 

não apenas duas crianças, mas sim duas nações, e que o maior serviria ao menor. Ela dá à luz 

gêmeos que se diferenciam física e moralmente: Esaú será caçador e terá um caráter mais 

violento e supostamente próximo ao animalesco. Tendo nascido agarrado ao calcanhar do 

irmão, Jacó recebe o nome que em hebraico pode ser traduzido por “ele vai enganar”. Ao 

crescerem, cada um deles terá um comportamento diferenciado e, assim, suas diferenças são 

cada vez mais potencializadas.  

A ruptura dá-se, quando Jacó usurpa a identidade de seu irmão, fazendo passar-se por 

ele frente ao pai cego, tomando de Esaú a benção paterna. Em seguida, Jacó foge da ira do 

irmão e retorna para o lar apenas décadas depois, conseguindo o perdão fraterno. A partir 

desse momento, os irmãos gêmeos bíblicos gerarão duas nações: Esaú torna-se o pai dos 

edomitas e Jacó, transmutado em Israel, será o patriarca dos israelitas. Vê-se que a aliança 

recomposta não constitui eliminação das diferenças. Aos grupos que formam, os gêmeos 

bíblicos legam o exemplo do laço reconstituído, sem deixar de legar também as suas 
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diferenças e o desafio de perpetuamente as superar, para que a aliança seja renovada. O 

enredo bíblico é exemplar, no sentido em que postula o estabelecimento de pactos como 

essencial à formação dos grupos humanos, irremediavelmente marcados pelas diferenças 

individuais. 

Tais conflitos entre pessoas unidas por laços sanguíneos, a violência perpetrada no lar 

sempre forneceram material riquíssimo à Literatura, que se apropria desses modelos. 

Principalmente no que diz respeito ao romance que, ascendendo na era moderna, tendeu a 

focalizar a família como metonímia do mundo social. 

Tendo valor e carga dramática em si mesmo, o conflito entre irmãos é, via de regra, 

também uma imagem das dificuldades existentes na formação de laços coletivos. Mas, se, no 

contexto bíblico, as nações são formadas a partir de pactos intrafamiliares, a Literatura 

moderna, mostra, na contramão do mito, que os laços de sangue e os interesses coletivos, 

costumam entrar em choques insuperáveis. Longe dos ciclos inerentes às estruturas míticas, as 

alianças, uma vez desfeitas, não se recompõem sem problemas, quando não enfrentam uma 

ruptura definitiva. Enquanto na história bíblica a reaproximação dos irmãos sustenta a ideia de 

aliança, nas manifestações literárias modernas, a dificuldade dessa recomposição alude à 

inexistência ou fragilidade de um laço coletivo ou espírito social homogêneo. 

Dois Irmãos rememora o mito bíblico da fraternidade e ainda traz em si reflexos da 

trama machadiana que enceta a mesma problemática e, ironicamente, o mesmo motivo do 

livro de Gênesis, Esaú e Jacó (2003). Esses dois romances foram, assim, tomados como 

objetos de estudo das crises brasileiras nos dois fins de século após a sua independência, a 

saber, a transição do século XIX para o XX e do século XX para o XXI. Nessas duas 

transições problemáticas, as duas narrativas evidenciam dificuldades no estabelecimento de 

pactos internos na sociedade brasileira. 

Machado retoma o motivo bíblico para compor o enredo do seu penúltimo romance. 

Privilegiando um viés de análise, pode-se perceber, na dupla Pedro e Paulo, uma 

representação das elites em conflito. Iguais em aparência, os gêmeos discordam no caráter e 

nas ações. Todavia, a ironia machadiana parece fazer aí coincidir essência e aparência, posto 

que as diferenças morais entre Pedro, monarquista, e Paulo, republicano, não têm 

consistência. O texto contém uma crítica ácida à sociedade brasileira de então, pondo em 

xeque a consistência da política, como se pode observar pelo tratamento que o escritor dá à 

Abolição da Escravatura, à Proclamação da República, ao Encilhamento e às Revoltas 

populares ocorridas durante a República Velha. Nesse caminho, o antagonismo entre Pedro e 

Paulo perde em substância, sendo eles as duas faces de uma mesma elite. Todavia, embora 
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com base inconsistente, essas desavenças postas nas camadas mais superficiais da moral 

absorve os grupos que detêm o poder, determinando a estagnação do país. Assim, na 

contramão do mito, a impossibilidade de conciliação entre Pedro – monarquista - e Paulo, 

republicano, consegue levar a sociedade à estagnação, dificultando ao extremo.  

Vê-se que, embora assimilado, o enredo bíblico é alvo da ironia machadiana; é esse 

princípio irônico que torna os gêmeos idênticos. Se, na história bíblica de Esaú e Jacó, a 

diferença aparente traduzia-se em ações, no caso de Pedro e Paulo a diferença de caráter 

deixa-se suplantar pela semelhança essencial, implicando um mesmo resultado: a esterilidade. 

Não ficando restrito apenas aos gêmeos, esse imobilismo esterilizante espalha-se, 

impregnando o meio e marcando uma gama de personagens da trama, como é o caso de 

Natividade, Flora e do Conselheiro Aires. Todos eles mostram-se incapazes de escolher, 

mesmo porque não é possível uma escolha entre dois elementos exatamente iguais. Tal 

incapacidade de escolha, inerente à mãe, à amada e ao narrador, associa-se à figura da 

esterilidade que, permeando a narrativa, culmina com a assunção da impossibilidade de 

conciliação entre os gêmeos, deixando entrever a falta de meios para uma coesão interna no 

Brasil recém-independente.  

Dialogando com o texto machadiano, Dois Irmãos também se estrutura a partir do 

enredo trazido pelo livro bíblico de Gênesis. Mas os gêmeos amazonenses Omar e Yaqub, 

diferentemente de Pedro e Paulo, apresentam diferenças substanciais. De fato, eles 

representam dois modelos comportamentais efetivamente dissonantes num país em conflito, 

oscilando entre dois extremos: um vandalismo improdutivo, ligado à natureza e avesso a 

qualquer lei versus o apreço rigoroso por uma lei excludente e tanto produtiva quanto 

condutora de um progresso desmedido, que desrespeita o meio natural. A impossibilidade de 

aliança entre Omar e Yaqub alude ao esgotamento dos dois modelos e à necessidade de 

renovar a imagem que o brasileiro elege para si.  

Em todos os casos abordados, o papel da mãe é de extrema significação. No enredo 

bíblico Rebeca escolhe Jacó, projetando nele todos os seus anseios para a formação de um 

povo descendente de Abraão. Consequentemente, será ele o portador do pacto com a 

divindade. Em Machado de Assis, Natividade, a mãe, que também é a Natureza acolhedora, 

não escolhe entre os seus filhos. Em Hatoum, que nesse particular aspecto fica mais próximo 

da Bíblia, a escolha dá-se de modo evidente. Zana, ao escolher o filho Caçula, estava optando 

por aquele ideal que ele representava. Num nível simbólico, a escolha de Zana parece aludir à 

eleição mais frequente da cultura brasileira, quando compõe imagens de um caráter nacional. 

Sem dúvida, o ethos do povo brasileiro ficou mais ligado, no seio das representações culturais 
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e, em decorrência, no imaginário do país, ao ócio e a uma elasticidade moral que tende à 

amoralidade completa. 

Conforme já foi dito, na Bíblia, Esaú e Jacó, depois de longos anos, irmanam-se 

novamente e, a partir daí, dão origem a duas grandes nações. Assim, a reconciliação dos 

irmãos representa coesão. Mas, entre Pedro e Paulo, bem como entre Omar e Yaqub, a 

impossibilidade de pactuar ocorre porque nenhum dos modelos que eles representam é viável 

para o estabelecimento de um sentimento nacional coerente. Todavia, entre os dois desfechos, 

há uma fundamental diferença. Pedro e Paulo não geram filhos. Machado parece radical em 

sua descrença no país.  

Quase tão cético quanto Machado, Hatoum escreveu em outra transição. Publicado em 

2000, o romance Dois Irmãos diagnostica um Brasil mais plural. Assim, seu narrador é, 

originalmente, um agregado, personagem que, embora bastante presente nos textos 

machadianos, não chega a manifestar, na mascarada social que ali se representa, uma voz 

própria. Portanto, à esterilidade da cena machadiana contrapõe-se, no contexto de Hatoum, a 

voz de Nael, com o seu imenso impasse. Em Omar e Yaqub, Nael sabe estar seu pai e os 

observa com argúcia.  

Omar é o mais novo dos dois, o Caçula, epíteto que carregará consigo ao longo de toda 

a sua vida. Ele é o predileto de sua mãe, Zana, que o protege e o escolhe por ter nascido mais 

debilitado que ‘o outro’. Esse ‘outro’ é Yaqub, muitas vezes assim designado pelo narrador, 

ao longo do romance. Mesmo sendo o mais velho, é ele quem parece estar a mais naquela 

família, carecendo de espaços e afetos. Aos treze anos, o conflito agudiza-se. Omar e Yaqub 

apaixonam-se pela mesma garota. Quando o Caçula vê a menina beijando aquele que tinha 

sua face, mas era o Outro, não contém seu despeito e, quebrando uma garrafa, corta o rosto de 

seu irmão com os cacos. Essa marca indelével será a única imagem aparente que os 

diferenciará: a cicatriz simboliza o corte incurável que essa relação fraterna sofre. Naquela 

marca de treze pontos e formato de meia-lua estão presentes o ódio, o ciúme, o despeito e a 

ruptura.  

Depois desse acontecimento fatídico, Halim, o pai, “queria mandar os dois para o sul 

do Líbano” (DI, p.15), para a aldeia onde ele fora criado. Zana, entretanto, não se conforma 

com a ideia de ficar longe do seu filho preferido e insiste que Omar deve ficar, pois precisa de 

seus cuidados, convencendo o marido a mandar apenas Yaqub. Assim, o agressor é redimido 

e o agredido será também o exilado; aos treze anos, “um ano antes da Segunda Guerra” (DI, 

p.15), Yaqub vai sozinho para o Líbano, de onde volta cinco anos mais tarde. Porém, a dor 

dessa viagem parece gerar muitos dos conflitos que a família vivencia até a sua completa 
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ruína. A partida desse filho inocente no lugar do hostil é, para o pai, uma espécie de sacrifício. 

Tal motivo sacrifical, em que o pai condena o filho, é bastante recorrente na Literatura, tendo 

seu arquétipo na cena do sacrifício bíblico de Isaque.  

A história do pai que, por ordens superiores, tem que privar o filho da vida em família 

está presente no mito bíblico de Abraão. Se em Esaú e Jacó está o mito da fraternidade, 

Abraão é o ícone bíblico da paternidade. Chamado por Deus, desejoso de conhecer a extensão 

da sua obediência, Abraão deveria sacrificar seu filho único, Isaque, fruto da promessa de que 

ele seria o pai de muitas nações. Isaque, cujo nome significa ‘sorriso’, é chamado de filho da 

promessa, pois fora gerado quando Abraão tinha 99 anos e sua esposa, Sara, 90, trazendo 

extrema alegria. 

Embora Isaque fosse o filho prometido e tão longamente esperado pelo casal, Deus 

ordena que Abraão o sacrifique, a fim de provar sua obediência. Ouvindo a ordem divina, 

Abraão não hesita e conduz o filho para o holocausto, no Monte de Moriá. O capítulo 22 do 

livro de Gênesis narra a trajetória que pai e filho devem fazer para cumprir os desígnios de 

Deus: 

 

3. Então, se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, 

e tomou consigo dois de seus moços e Isaque, seu filho; e fendeu lenha para o 

holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. 4. Ao terceiro dia, 

levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe (...). 7. Então falou Isaque a 

Abraão, seu pai, e disse: Meu pai! E ele disse: Eis-me aqui, meu filho! E ele disse: 

Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? 8. E disse 

Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho (...). 10. E 

estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. 11. Mas o anjo 

do SENHOR lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me 
aqui. 12. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada; 

porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. 13. 

Então, levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado 

pelas pontas num mato; e foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em 

holocausto em lugar de seu filho (Gn. 22:2-13). 
 

      

Essa história de devoção a Deus é, contudo, crivada de minúcias que a tornam um 

tanto particular. Em seu artigo A Cicatriz de Ulisses, Auerbach (2001) já sinalizara as 

especificidades do texto bíblico, ressaltando o caráter conciso e econômico do narrador 

eloísta. Na narrativa do sacrifício de Isaque, os fatos são relatados sem a referência a 

sentimentos, reflexões ou quaisquer características de cunho íntimo. Sabem-se as ordens 

divinas e as ações empreendidas por Abraão com o intuito de satisfazê-las; mas os anseios, 

medos e inquietações dos personagens são mantidos em sigilo. Couffignal assim descreve o 

mito:  
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Com uma aparência rugosa e seca, mas pura e dura, a narrativa parece ao mesmo 

tempo simples e complexa, curta e interminável, oferecendo o máximo de concreto 

com um mínimo de detalhes; ali tudo permanece inexprimível, o não-dito é 

indispensável para uma verdadeira leitura (2005, p.3).  

 

 

Chouraqui (1995) entende que, ao aquiescer ao desejo divino de oferecer Isaque em 

holocausto, Abraão “está de fato em seu estatuto de pai: ele pensa ter o direito de vida e de 

morte sobre sua primogenitura” (1995, p.215). Os rituais de sacrifício humano eram 

recorrentes na Antiguidade, principalmente entre sacerdotes que imolavam seus filhos aos 

deuses, tencionando honrá-los. Todavia, o autor indica a densidade trágica do ritual: Isaque 

era a promessa da descendência; sem ele, Abraão não seria o pai de um povo. De acordo com 

Chevalier (2009), o nome ‘Abraão’ significa ‘pai da multidão’. Aquele que não tivera filhos, 

pois sua esposa era estéril, tornar-se-ia, segundo a promessa, o progenitor de uma 

descendência inumerável. Esse destino, entretanto, estaria impedido de concretizar-se, caso 

seu único filho, oferecido para ser assassinado e queimado num ato de obediência a Deus, o 

fosse de fato.  Entre a promessa e a obediência, cumprem-se ambas. Embora ceda ao ditame 

divino, Abraão é recompensado.  

Pai e filho caminham supostamente em silêncio durante todo o percurso de três dias 

até chegar ao Monte de Moriá. Couffignal (2005) aponta para a simbologia presente nesse 

número tão recorrente na Bíblia – três são os dias que Jonas passa no ventre do Peixe, três são 

os dias que Jesus passa no sepulcro antes de ressuscitar. Três dias de sombras e terrores até 

que Deus mostre sua benevolência. Durante esse tempo, Abraão e Isaque andaram juntos, 

silenciosamente, até avistarem o local indicado e subirem até ali.  

Então, Isaque pronuncia sua única frase, pergunta que não consegue calar “Eis aqui o 

fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?” (Gn. 22:7). Seu questionamento 

condensa toda a sua agonia. Abraão tivera um filho antes dele com Agar, sua concubina, a 

pedido de Sara. Também a pedido de Sara – e com a conivência divina – abandonara esse 

filho bastardo com a sua mãe para morrerem no deserto, até que Deus resolveu acudi-los. O 

próprio texto bíblico refere-se recorrentemente a Isaque como sendo o único filho de Abraão. 

Assim, se Abraão e Deus foram capazes de abandonar esse outro filho, Ismael, Isaque sabe 

que poderia ser sacrificado.  

O sacrifício de Isaque é provido de grande carga simbólica e passível de identificação 

íntima para o ser humano, tanto que foi revisitado em diversas épocas e em diferentes lugares, 

como assinala Couffignal (2005) em seu ensaio para o Dicionário de Mitos Literários. 

Contudo, imaginar que os sacrifícios sejam anacrônicos na atualidade é ingenuidade, já que 
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eles apenas não se vestem mais com o adorno da violência que outrora exibiam. Ao analisar o 

mito bíblico e estabelecer uma relação entre o sacrifício de Isaque e a proliferação de guerras 

na contemporaneidade, Chouraqui menciona o provável ‘Complexo de Abraão’. Tal 

complexo baseia-se no desejo de infanticídio que o pai sente em relação ao filho, sucessor e 

portador do futuro. Isso explicaria a necessidade que a sociedade tem de propagação de atos 

obscuros e a persistência de guerras. 

     

Os sacrifícios humanos eram correntes nas antigas liturgias. Seria lançar um olhar 

superficial sobre nosso universo contemporâneo dizer que eles hoje desapareceram: 

se os ídolos mudaram de nome, os sacrifícios ganharam uma dimensão maior. Em 

nome da nação, da raça, da classe, do estado e de uma multidão de divindades 

secundárias, os pais se prestam alegremente ao sacrifício (...) de seus filhos 

(CHOURAQUI, 1995, p.215). 

 
 

De acordo com essa perspectiva, Marta Gerez-Ambertín comenta que, no passado, o 

ato sacrifical era o instituidor de uma comunidade. Na atualidade, todavia, o sacrifício resulta 

dos fragmentos e retalhos dos mitos. Daí a razão pela qual não funda mais um grupo, pelo 

contrário: “suas expressões, desprovidas do sagrado, ameaçam a sustentação do laço social e 

as formações do inconsciente, e produzem um excesso de violência e gozo” (2009, p.14). 

Uma dessas revisitações do mito bíblico encontra lugar na atualidade brasileira, sob uma ótica 

totalmente difusa, na relação filial que Halim estabelece com seu filho Yaqub. 

Halim e Yaqub não possuem o mesmo vínculo que Abraão e Isaque. Se, no caso do 

mito bíblico, o pai deseja ardorosamente o nascimento do filho, não é isso que se dá com 

Halim. Ainda assim, a proximidade entre esses pares se dá na medida em que o pai, a 

contragosto, deve sacrificar seu filho inocente. Nessa representação contemporânea do 

sacrifício bíblico, Zana ocupa o lugar de Deus, incumbindo a Halim o dever de sacrificar o 

filho agredido, enviando-o ao Líbano ao invés do Caçula. Embora não fosse filho único, 

Yaqub parte em silêncio para cumprir sua sentença. Omar, por seu turno, assemelha-se à 

figura de Ismael, filho não amado e rejeitado, abandonado metaforicamente pelo pai.  

Ismael era filho de Abraão com a concubina Agar13. Na tentativa de apressar o 

cumprimento da promessa divina, Sara insiste para que Agar tenha um filho com seu marido. 

Após o nascimento de Isaque, a esposa exige que Abraão o expulse, juntamente com a mãe, 

de sua casa. Essa ordem de Sara parte dos ciúmes que sente do filho da outra. Segundo 

Chouraqui (1995), há duas possíveis interpretações para o desejo de Sara: Ismael estaria 

                                                
13 Essa filiação consentida por Sara entre seu marido e uma concubina é assim explicada por Chouraqui, sobre o 

contexto histórico do livro de Gênesis: “a mulher estéril tem o dever de dar uma concubina a seu marido, 

conservando, ao mesmo tempo, seu estatuto privilegiado e sua autoridade sobre a escrava” (1995, p.166).  
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zombando de Isaque e reivindicando para si o direito de primogenitura e, portanto, uma parte 

dupla na herança do pai, ou ainda, o texto estaria fazendo uma alusão ao caráter de Ismael, 

que era culpado de idolatria, fornicação e morte; nesse caso, Sara estaria preservando a 

descendência de seu marido. Finalmente, o pai expulsa o próprio filho de casa e o abandona 

no deserto, mantendo sob seus cuidados apenas Isaque, considerado como filho único. Essa 

posição que Ismael ocupa enquanto filho é bastante similar ao relacionamento que Halim 

desenvolve com Omar. Embora o Caçula jamais tenha saído de casa, o pai o isola de seu 

carinho, abandonando-o. A imagem do deserto enquanto local do exílio relaciona-se à aridez 

de sentimentos que Halim demonstrará para com ele.  

Quanto a Yaqub, o filho a quem Halim demonstrará carinho e afeto, será levado por 

suas próprias mãos para o sacrifício. Mas, diferentemente da narrativa bíblica, em que um 

cordeiro é provido para preservar a vida do filho, Zana não se manifesta e Yaqub sofre o 

golpe que vem do pai. Silente como Isaque, mas intimamente sem a aceitação do personagem 

bíblico, Yaqub não questiona as razões pelas quais deve ser privado do contato com sua 

família. Os cinco anos que passa no Líbano são uma experiência traumática que remetem à 

sua morte simbólica para os que ficaram em casa. Ao regressar, ele traz uma cicatriz no rosto 

e outra na alma.  

   O mesmo pai que o manda para longe vai buscá-lo no cais quando ele regressa, mas 

o filho mal o reconhece, “por pouco não esquecera o rosto do pai, os olhos do pai e o pai por 

inteiro” (DI, p.14). Yaqub mantém uma postura sombria em casa, não se reconhece mais 

como membro daquela família e insiste em seu silêncio ártico, inquietando a mãe, que 

culpava o marido pelo comportamento rústico do filho. Zana acusava Halim de ter afastado o 

filho por capricho ou teimosia, quando, na verdade, depois da agressão de Omar, todos 

temiam “a reação de Yaqub, temiam o pior: a violência dentro da casa. Então Halim decidiu: 

a viagem, a separação. A distância que promete apagar o ódio, o ciúme e o ato que o 

engendrou” (DI, p.28). Zana tentava esquivar-se da culpa de ter determinado a partida de 

Yaqub para poupar Omar, o verdadeiro agressor. 

A narrativa traz muito pouco sobre o exílio de Yaqub, apenas aquilo que ele 

desabafaria com Nael. Este último compreende que a cicatriz no rosto de Yaqub arderia para 

sempre, pois representava o estigma de ter sido preterido pela mãe, que o banira do convívio 

familiar para zelar pelo Caçula. Para Nael, Yaqub mostra o quanto aquela dor ainda era 

pulsante. Yaqub passa a ser o estrangeiro, ele traz consigo a marca do expatriado. No contexto 

de Hatoum, ele traz o mal do desenraizamento que afeta o imigrante, isto é, um outro tipo de 
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imigrante, aquele que, diferentemente de seu pai, Halim, não preserva alianças e assim não 

traz bagagens simbólicas. 

 

Na canoa, remando para o pequeno porto, ele me disse que nunca ia se esquecer do 

dia em que saiu de Manaus e foi para o Líbano. Tinha sido horrível. “Fui obrigado a 

me separar de todos, de tudo, não queria.” A dor dele parecia mais forte que a 

emoção do reencontro com o mundo da infância. (...) imaginei o que teria lhe 

acontecido durante o tempo em que viveu numa aldeia do sul do Líbano. Talvez 

nada, talvez nenhuma torpeza ou agressão tivesse sido tão violenta quanto a brusca 

separação de Yaqub e seu mundo (DI, p.115,6). 
 

 

O exílio a que Yaqub fora submetido, afastado de sua terra natal e de seu lar, jamais 

foi superado. Ainda que tenha voltado para o seio de sua família cinco anos depois, ele não se 

esquece da violência que lhe fora perpetrada e, ali, não consegue sentir-se novamente em 

casa. O que ele perdera nesses anos jamais poderia ser resgatado. Por isso, sua relação com a 

família se mostrará tensa e conturbada.  

A relação que Yaqub estabelecerá com o pai depois desse evento será menos 

atribulada do que os seus contatos com a mãe e o irmão. Se Halim conduzira o brusco 

afastamento de Yaqub, não será ele o alvo maior do seu rancor. É Halim quem lhe dá apoio, 

quando ele decide sair pela segunda vez de casa, para estudar em São Paulo. É ainda o pai o 

único a saber que Yaqub casara-se com Lívia, a moça causadora da dissensão entre os irmãos: 

“Sonhava com um futuro glorioso para Yaqub, e isso era mais importante que a volta do filho, 

mais forte que a separação” (DI p.45). O pai sentirá orgulho do filho engenheiro, 

comparando-o sempre ao Caçula, dizendo abertamente “Yaqub tem de sobra o que falta no 

outro (...). Eu não disse? Só cabeça, só inteligência, e isso o nosso Yaqub tem de sobra” (DI, 

p.31). Mas ele também sabia que Yaqub era um homem astuto e vingativo, que não se 

deixava expor, e respeitava isso no filho. Certa vez dissera a Nael que, de um filho assim, 

poderia esperar tudo.   

O último encontro entre Halim e Yaqub, antes da morte do pai, acontece em Manaus. 

Quando o filho despedia-se para voltar a São Paulo, ele responde ao frio aperto de mãos de 

Yaqub com um forte abraço e um choro convulsivo que talvez expressasse uma amarga culpa 

retida ao longo de todos os anos. Entre soluços, busca resgatar o laço que ele próprio rompera 

e exclama “Esta é a tua casa, filho...” (DI, p.201). Quando Halim morre, Yaqub não vai para o 

sepultamento, mas envia uma coroa de flores com os dizeres em árabe – língua que aprendera 

quando exilado, mas que, de certa forma, mostrava uma cumplicidade com o seu pai, libanês. 

Ao escrever um epitáfio na língua paterna, ele demonstrava seu perdão pelo sacrifício que o 

pai lhe impusera no passado. Traduzidas essas palavras, a sua mensagem de adeus dizia: 
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“Saudades do meu pai, que mesmo à distância sempre esteve presente” (DI, p.220). Talvez 

Yaqub tenha marcado com esse gesto o teor de sua identificação: seu pai era o imigrante que 

ele próprio poderia ser, embora não fosse. Halim transplanta a sua cultura, não a 

neutralizando; Yaqub, por sua vez, será também um imigrante, contudo com um perfil 

bastante diferenciado. 

A grande batalha da vida de Halim foi mesmo com os filhos. Embora não quisesse ser 

pai, ele mesmo admitia que, Yaqub e Rânia, bem ou mal, o deixaram viver. Segundo 

Domingas: “Acho que gostava até dos filhos. Mas reclamava do Omar, dizia que o filho tinha 

sufocado a Zana” (DI, p.241). Seu grande desafio sempre fora o Caçula, seu arquirrival na 

disputa pelos afetos de Zana. Omar e sua onipresença, contrastando com a ausência física do 

outro gêmeo, geravam um forte sentimento de repulsa no pai.   

Omar é, do ponto de vista freudiano, o filho que não conseguiu superar com êxito o 

estágio do Complexo de Édipo. Rivalizando sempre com Halim, pelo amor e atenção de Zana, 

ele trata o pai como um intruso na sua relação com a mãe. Philippe Julien (2002), em seu 

ensaio sobre o amor pelo pai entrevisto pela ótica freudiana, afirma que o pai não é o genitor, 

mas sim um mestre, o chefe da família, abarcando para si o papel de dominador e 

orquestrador da disciplina familiar. Ora, diz ele, “o pai-enquanto-mestre é aquele que, 

preocupado com o domínio, não conhece o gozo: dele nada sabe e nada quer saber” (JULIEN, 

2002, p.177). A partir do momento em que o filho supera sua condição edipiana, sentindo-se 

culpado por desejar a mãe e a morte do pai, projeta-se na figura paterna e a constrói em seu 

íntimo como o superego, noção de lei e cultura que estará sempre em conflito com o id – que 

busca o prazer e o gozo sem limites.  

Entretanto, Halim não exerce esse papel na vida de Omar, ficando esse filho 

paralisado na situação edipiana irresoluta. O caçula não supera a condição de garoto que 

entende sua aproximação com a mãe como projeção sexual, numa relação quase incestuosa e 

vê em Halim a maior barreira para a consumação de seus desejos. A relação entre pai e filho 

será permeada de disputas pela atenção de Zana. Eles odeiam-se mutuamente por terem que 

dividi-la. Em contrapartida, Zana mostra-se conivente com essa postura de Omar, incitando-a 

e promovendo situações em que envolve esse filho numa atmosfera de paixão incestuosa, 

alimentando-a ainda mais com o ciúme doentio que ela sente das namoradas que ele lhe 

apresenta – Dália e Pau-Mulato. O comportamento superprotetor de Zana colabora para que 

Omar não amadureça e torne-se um homem independente. Atrelada à paixão pela mãe, essa 

figuração edipiana de Omar se mostrará mais especular ainda na cena da morte do seu pai.  
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Halim ressentia-se da atenção exacerbada que sua esposa dedicava ao filho Caçula. 

Desde a infância do menino que ele ficara contrariado pela inserção dessa criança em sua vida 

e, principalmente, em sua rede. Culpava, sobretudo, Omar, pela dificuldade de acesso a Zana. 

Essa mãe, por sua vez, orgulhava-se do primogênito Yaqub, mostrava com prazer suas fotos e 

suas conquistas, mas “na conversa com os vizinhos venerava Omar” (DI, p.127). Por esse 

excesso de zelos existentes no tratamento dado pela esposa ao gêmeo caçula, Halim quase 

chegou ao ponto de odiar o filho, “não suportava mais olhar para o Omar. Até a voz do filho o 

irritava, dizia que lhe dava dor de barriga, que o coração queimava, tudo queimava por dentro 

dele” (DI, p.187).  

Embora não tivesse um relacionamento amigável com Halim, Omar ansiava por sua 

presença e ressentia-se do seu desprezo. Nos momentos de bebedeira e espetáculos que dava 

para chamar a atenção das mulheres da casa, “o que ele mais queria era a presença do pai. 

Halim raramente descia” (DI, p.89). Há, todavia, uma passagem do romance que alude ao 

papel castrador que Halim exerce sobre o filho. Em uma noite de algazarra do filho, o pai 

desce as escadas e ocorre uma cena de violência familiar. Nael diz ter visto: 

 

Omar, já homem feito, levar uma bofetada, uma só, a mãozorra do pai girando e 

caindo pesada como um remo no rosto do filho. 

(...) O Caçula não se levantou. O pai o acorrentou na maçaneta do cofre de aço, 

sentou-se uns minutos no sofá cinzento, tomou fôlego e saiu de casa (DI, p.92). 

 

   

O relacionamento entre Halim e Omar é permeado por grandes conflitos, sem que, 

entre eles, expandam-se afetos positivos. O pai entendia que o filho imiscuía-se na sua relação 

conjugal propositadamente, pelo prazer de vê-lo afastado da esposa. Omar, por sua vez, não 

encontrava no pai a proteção e os limites de que precisava, já que Zana exercia o papel de 

chefe, matriarca da família e deixava-o fazer o que bem entendesse. “Zana culpava Halim 

pela falta de mão firme na educação dos gêmeos” (DI, p.28), mas não lhe dava voz quando ele 

tencionava castigar os filhos. O papel de Halim na criação de Omar e Yaqub fora quase nulo, 

mas ainda mais funesto no caso do Caçula, que nunca sai de casa. O confronto final entre pai 

e filho constitui o ápice de uma explosão do ressentimento do filho. Quando Halim morre 

silenciosamente na noite de Natal14 de 1968, o comportamento do filho caçula denuncia 

ambivalência. Era como se, morto, o pai o derrotasse em definitivo; mesmo porque o privava 

do jogo que alimentara ao longo de uma vida. Fixado num único papel, Omar era filho, rival 

do pai e em permanente disputa pela figura materna. 

                                                
14 Curiosamente, Jano, o pai de Mundo, personagem central do romance Cinzas do Norte, e Amando Cordovil, 

pai do narrador de Órfãos do Eldorado, também morrem na noite de Natal. 
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Começou a gritar, criança incendiada de ódio ou de algum sentimento parecido com 

ódio (...). Omar nos surpreendeu com seu gesto irado, o dedo em riste apontado para 

o rosto de Halim, para os olhos quase fechados, sem vida, do pai cabisbaixo. Rânia 

ficou paralisada: não sabia o que fazer, não pôde impedir o irmão de gritar, de pegar 

no queixo do pai e erguer-lhe a cabeça. O viúvo Talib chegou a tempo de evitar um 

confronto entre o filho vivo e o pai morto (DI, p.217-8). 

 

 

Assim como Jano, Halim morre na noite de Natal. Essa repetição do motivo da morte 

do pai na véspera do nascimento de Jesus Cristo, que, curiosamente, também acontecerá com 

o pai do narrador de Órfãos do Eldorado, parece ser bastante emblemática. Em Moisés e o 

Monoteísmo, ao fazer menção ao herói bíblico, Freud (2001) aponta indicativos possíveis para 

a leitura dessa morte paterna recorrente em Hatoum. Nesse ensaio, o autor discute o mito 

bíblico que envolve o personagem Moisés e reconfigura essa narrativa, oferecendo-lhe um 

cunho psicológico.  

De acordo com o segundo livro do Pentateuco, Êxodo, Moisés fora um bebê judeu 

abandonado nas águas do rio pelos seus pais, a fim de livrá-lo da sentença do faraó, que 

exigia a morte dos garotos judeus com idade inferior a dois anos, por medo de que o 

contingente de judeus crescesse no Egito e eles se rebelassem contra sua autoridade. Ao 

descer as águas do Nilo, o cestinho com o garoto fora encontrado pela filha do faraó, que o 

adota como filho, dando-lhe o nome de Moisés – aquele que fora tirado das águas. Nessa 

leitura do mito conforme a Bíblia expõe, Freud (2001) aponta alguns pontos marcantes do 

romance familiar, relacionando o abandono da criança num cesto à representação simbólica 

do nascimento: a água é líquido amniótico, o cesto é o útero e a salvação das águas equivale 

ao nascimento. Esse nascimento dá-se em circunstâncias excepcionais. Moisés fora esse 

menino nascido para ser herói de seu povo, embora sua história contradiga a estrutura mítica 

em que filhos nascidos de pais reis são adotados por uma família humilde. No caso do Moisés 

bíblico, dá-se o contrário.  

Consciente de sua ascendência hebraica, Moisés é criado como neto de faraó. Aos 

quarenta anos, ao ver um egípcio espancando um escravo judeu, mata-o e foge para o deserto. 

Em Midiã, casa-se com a filha de Jetro e ali vive durante alguns anos, até ser surpreendido 

por Deus que, em uma sarça ardente, ordena-lhe que volte e resgate seu povo do pesado jugo 

imposto pelo faraó. Assim ele o faz. De volta ao Egito, tenta negociar com o faraó uma 

possível retirada do povo judeu, no que é frustrado, pois, de coração endurecido, o faraó não 

lhes deixa ir. O Deus de Moisés envia ao Egito as dez pragas. Temendo maiores estragos, o 

faraó liberta o povo, que vaga pelo deserto durante décadas até chegar à terra prometida. 
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Moisés, entretanto, não pisa os pés nessa terra. Morre antes que ali chegue e seu corpo teria 

sido enterrado pelas mãos do próprio Deus.  

Essa imagem bíblica de Moisés como um judeu redentor de seu povo é posta em 

xeque por Freud, que irá, em primeira instância, tirar-lhe sua principal característica: sua 

nacionalidade. Para ele, Moisés não era um judeu, mas sim um egípcio, homem letrado e 

pertencente ao alto escalão da corte faraônica do rei Akhenaten. Esse faraó teria sido diferente 

dos seus antecessores por possuir uma religião monoteísta. Adorador do Deus Aten, o qual ele 

associava ao sol, o faraó exigia uma adoração a esse único deus, diferentemente do 

pensamento corrente entre os demais compatriotas. Após a morte de Akhenaten, cujo reinado 

fora bastante curto, aqueles que seguiam suas diretrizes viram-se abandonados e sem espaço 

na nova conjuntura política do Egito. Pertencente a esse grupo de deslocados, Moisés teria se 

aliado a um grupo semita que vivia em uma região fronteiriça e, oferecendo-lhes 

direcionamento para uma terra mais rica, fez deles o seu povo e incitou-lhes a religião de Aten 

– o monoteísmo.  

O Moisés freudiano, então, parte com o povo de Israel para o Êxodo no deserto. 

Todavia, sua religião tornara-se muito difícil para os judeus e as regras mosaicas eram 

extremamente severas. O jugo que Moisés lhes impunha era demasiadamente pesado. 

Revoltados com essa pressão, os judeus unem-se e decidem matar seu líder. Moisés é morto 

pelo seu próprio povo eleito. Mas, assim como em Totem e Tabu, depois de cometido esse 

assassinato, aqueles homens que o mataram ressentem-se de seu gesto e, remoídos por essa 

culpa, fazem um pacto com outro grupo de pessoas que encontraram em seu trajeto, em 

Midiã.  

Os midianitas eram também um povo monoteísta, embora não duvidassem do poder 

dos deuses vizinhos. Eles adoravam a Javé, deus vulcânico cruel e sanguinolento. Os judeus 

que saíram do Egito agregaram-se a esse povo numa troca: eles assumem Javé como o deus 

que lhes tirara da escravidão, mas elegem uma figura local, o genro de Jetro como líder e 

espelham nele o Moisés morto, agora redivivo. O deus Javé eclipsa o caráter pacificador e 

benevolente do deus do primeiro Moisés. A escrita posterior do livro de Êxodo teria reunido 

os dois mitos em um único e criado a imagem de um Moisés judeu e libertador. O mais 

curioso é que, embora o nome de Javé tenha se perpetuado até a contemporaneidade, o deus 

da religião de Aten acabou por prevalecer, pois a ideia de um deus severo e assassino foi 

gradualmente tornando-se repudiada e as características do deus dos judeus aproximam-se do 

caráter paternal que era próprio do faraó Akhenaten.  
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Moisés representava para os judeus a liderança, o guia. Sua morte pelos seus 

seguidores equivale a um parricídio cuja culpa permanece latente no povo judeu, ou mais 

amplamente, na descendência humana – Freud chega a cogitar que o pecado original ao qual o 

apóstolo Paulo refere-se teria sido esse parricídio inicial. Uma religião que está embasada no 

assassinato de seu fundador – o qual equivaleria à morte do próprio deus – deveria lavar esse 

sangue com sangue. A morte de um pai, diz Freud, só se paga com a morte de um filho. 

Assim, a base da segunda maior religião a existir – o Cristianismo – também está assentada 

sobre o sangue do filho de Deus, ele mesmo o próprio Deus. O Cristianismo não é, senão, a 

morte definitiva do Deus pai dos judeus e do Antigo Testamento para a glorificação do Filho, 

este morto na cruz e abandonado pelo próprio pai em sua agonia. A ressurreição de Cristo é a 

canonização de sua vitória sobre o Deus pai morto, o qual não conseguira se restabelecer, mas 

cuja sombra ainda permeia e assombra os sectários de sua religião. Assim, a Eucaristia 

transforma-se na rememoração do banquete totêmico primitivo de devoração que celebra a 

triunfante vitória do filho sobre o pai. Sua repetição ritualística implica a necessidade de 

afirmação desse triunfo para espargir as sombras do pai. Por isso, a noite de Natal, véspera do 

nascimento do filho, impele para a morte do pai, uma vez que todo desejo filial é, em alguma 

medida suplantar o pai, tomando-lhe o lugar.  

Na noite de Natal, Halim morre. O pai cede definitivamente lugar ao filho. Entretanto, 

o comportamento de Omar traduz talvez a revolta de ter ali morto o homem que fora seu pai 

biológico, mas que não chegara a completar uma função paterna. No enterro do seu pai, Omar 

era presença física apenas, afastando-se do túmulo de Halim por não suportar ouvir a mãe 

chorar por ele, num arroubo de ciúme. Viúva, Zana enfrenta pela primeira vez o filho 

preferido, dizendo-lhe: “Vai te olhar no espelho... Teu pai não suportava te ver assim... Não 

aguentava ver uma vida desperdiçada... Não merecia ouvir aquelas torpezas... Um homem 

morto” (DI, p.222).  

Depois da morte de Halim, afetado pelas duras palavras da mãe, a postura de Omar na 

casa também vai mudar, por determinado tempo. Ele buscará ter mais responsabilidade, mas 

sua condição de filho claudicante não consegue ser sanada. Omar será o filho preterido pelo 

pai, inserido numa relação de vergonha e rejeição recíprocas. A morte de Halim precipita a 

sua decadência. Omar é um homem destinado a permanecer na condição de filho, sob 

proteção constante.  

Halim não tivera muito êxito na relação com seus filhos. Seu relacionamento com eles 

era vago, sem intimidades. “Uma parte de sua história, a valentia de uma vida, nada disso ele 

contou aos gêmeos” (DI p.51). Somente com Nael ele conseguiu ter um relacionamento 
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familiar vertical e saudável. Se Halim jamais quisera ter filhos, com o neto, por outro lado, a 

aceitação fora completa. Apesar de Zana não aceitar plenamente o filho de Domingas como 

seu neto, Halim estivera todo o tempo apoiando-a e incentivando-a. A escolha do nome do 

menino, Nael, atesta o prazer que Halim tivera com sua chegada: era o nome de seu pai que 

ele queria perpetuar naquela criança bastarda. O relacionamento de Halim e Nael será mais 

afetuoso do que aquele que ele mantivera com seus próprios filhos. Para o seu neto, ele narra 

sua história de vida, seus fracassos e suas conquistas, ajudando-o a encontrar-se nas margens 

daquele rio. Se Nael é o rio entre dois mundos, na história da família, Halim era visualizado 

por esse narrador como “um náufrago agarrado a um tronco, longe das margens do rio, 

arrastado pela correnteza para o remanso do fim” (DI, p.183).  

A imagem de Halim como um náufrago agarrado a um tronco rememora uma outra 

imagem marcante na Literatura Brasileira. Em seu conto A Terceira Margem do Rio, 

Guimarães Rosa (2005) escreve a história de um silencioso pai que abandona deliberadamente 

sua esposa autoritária e os três filhos para viver numa canoinha no meio do rio. Esse pai era 

um homem honesto e cumpridor de seus deveres, mas resolveu abandonar o lar e por-se no 

meio do rio, nunca escolhendo uma margem ou a outra. A despeito dos esforços da família, 

dos vizinhos ou de estranhos, esse homem resolvera jamais voltar, mantendo-se afastado, 

alheio à vida que ocorria ao seu redor, criatura pertencente ao rio, ali vivendo ao longo dos 

anos. Nada o traz de volta: o casamento da filha, o nascimento do neto, a partida da sua 

família para a cidade.  

Somente o narrador, filho soturno perturbado com essa decisão paterna, permanece à 

beira da margem, sem abandonar o pai. Por fim, já com fios de cabelo brancos, esse filho 

remanescente pede ao pai que troque de lugar com ele, que venha para a margem e lhe ceda a 

canoinha no meio do rio. Ao ver o pai aquiescer e acenar-lhe com a mão, o filho estremece de 

pavor e foge. Esse fracasso do filho no momento crucial, quando ele deve tomar o lugar do 

pai e não consegue, faz com que ele adoeça e sinta-se impotente para continuar sua vida. Por 

isso, o conto termina numa atmosfera de angústia, com o pedido filial de que, no momento da 

sua morte, depositem-no numa canoinha nas águas daquele rio. Será na morte que pai e filho 

encontrarão finalmente o remanso das águas e se livrarão da culpa de um relacionamento 

incompleto.  

Esse conto é a representação de uma falta. Entre o existir e o desaparecer, o filho fica 

paralisado pela ausência do pai. Esse mesmo filho é sobressaltado pela culpa dessa evasão e 

sua narrativa corresponde a uma confissão de falha na tentativa de resgate do velho homem. 

Esse falimento corresponde à morte definitiva do pai, que havia instaurado o luto 
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progressivamente em seu lar.  Ao falar da música popular brasileira no Brasil, Wisnik (2009) 

focaliza uma canção inspirada nesse conto; a música foi composta por Milton Nascimento e a 

letra por Caetano Veloso. Para ele, a família da narrativa passa por um lento trabalho de luto 

desde que o pai evade. Quando a família supera o luto e segue a vida, mudando-se para a 

cidade, o filho-narrador torna-se o elo inquebrantável dessa cadeia familiar, por ser o único 

que não consegue lidar com a ausência definitiva do pai, pois isso gerava uma lacuna em si 

mesmo. A morte presente no conto mantém-se em estado perene de suspensão: não há a 

travessia completa do rio – “como se Caronte se conduzisse a si próprio a lugar nenhum” 

(2009, p.230). Ela é uma morte recalcada, não dita, instituída em um plano mítico que se 

confunde com o rio e o fluir de suas águas.  

A imagem do rio e da figura paterna naufragando em suas águas é identificável nas 

duas narrativas, rosiana e hatouniana, mas com conotações diversas. Em Rosa, o pai está 

deliberadamente ali, na canoinha no meio do rio, conformado com seu destino, morte a se 

fazer cumprir. Em Hatoum, por outro lado, Halim é náufrago, agarrando-se a um tronco como 

meio de sobrevivência contra o fluxo d’água que se avoluma ao seu redor. Chevalier (2009) 

aponta para a pluralidade de simbologias que o rio evoca: primeiramente, a descida do fluxo 

d’água em direção ao oceano; outra imagem é o remontar das águas e, por fim rio enquanto a 

travessia entre as margens.  

Em Rosa, esse símbolo remete à horizontalidade, dando a ideia de (não) travessia: o 

pai naufraga com o falimento do filho, materializando assim a potência de morte que o rio traz 

e que é prenunciada ao longo de todo o conto. Em Hatoum, contudo, a presença do rio é 

verticalizada, simbolizando a existência humana, o curso da vida e seus desvios, além da 

sucessão de desejos, sentimentos e intenções. Se Halim não conseguia realizar-se enquanto 

pai em nenhum dos dois filhos, vagando à deriva nesse rio, Nael, o neto-narrador, promove 

esse papel de resgate, pois ele é o próprio rio, entremeio dos dois mundos, criando seu próprio 

caminho e redimindo seu avô de uma paternidade incompleta. Nael reconhece a si próprio 

como neto de Halim, mas não como filho de seus filhos. Quando recompõe a história dessa 

família em busca de uma paternidade que integre as suas origens, ele rejeita os dois modelos 

que se personificam em Yaqub e em Omar. Naquela paisagem, Nael é um rio entre dois 

mundos15.  

 

 

                                                
15 ‘Um rio entre dois mundos’ era o título inicial da obra, que foi modificado para ‘Dois Irmãos’.  
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3.2 CERTAS COISAS A GENTE NÃO DEVE CONTAR A NINGUÉM... 

 
“Vinte anos é um grande tempo. 

Modela qualquer imagem. 

Se uma figura vai murchando, 

outra, sorrindo, se propõe.” 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

 Nael e Lavo, os narradores de Hatoum, são ambos personagens fronteiriços, que 

buscam encontrar seu local de pertença. Segundo Daniela Birman, tem-se, nesses dois 

personagens, “a figura do agregado (Nael), que nos contará as dores e injustiças decorrentes 

de sua posição ambígua, e daquele que, mais do que acompanhar o desmoronamento do lar 

em que nasceu, já cresce numa família destruída” (2007, p.196). Eles são personagens que se 

aproximam bastante: entre a bastardia e a orfandade que eles enfrentam, estão famílias 

desestruturadas e laços de parentesco desfeitos. Sobreviventes dos caos instaurados nesses 

lares, eles narram suas histórias para encontrar soluções viáveis de continuidade. Mundo, cuja 

história Lavo narra, não sobreviveu para contar, assim como Nael o faz, dono de sua própria 

escrita.  

 As conexões entre Nael e Mundo, por sua vez, também são muito próximas. Ambos 

renegam os modelos paternos que lhes são oferecidos e buscam alternativas para preencher 

essa lacuna: Nael tem sucesso nesse empreendimento, pois se afasta definitivamente da 

família e conquista a sua própria escrita catártica. Mundo, todavia, envolto numa atmosfera de 

revolta e incompreensão, sucumbe. Ele não consegue criar novos pactos e jamais se livra dos 

fantasmas do passado. Embora ostentando um comportamento mais subversivo, Mundo 

parece estar permanentemente ligado aos desejos de afirmar-se diante da figura paterna, ao 

passo que Nael abraça a transgressão, representada no incesto. Aos olhos do leitor, Mundo e a 

sua mãe, Alícia, aparentam manter um relacionamento incestuoso – bem como Omar e sua 

mãe, ou ainda os dois irmãos e Rânia – mas isso não ultrapassa o terreno da sugestão, 

ambivalente. Apenas Nael realiza, afinal, o incesto que pairou como fantasma na vida da 

família. Seu envolvimento amoroso com Rânia, sua tia, consolida a sua posição de elemento 

estranho à família, rompendo os laços parentais, no nível da psique.  

 A família tem passado por inúmeras transformações ao longo das eras. Em sua obra 

Abandonarás teu pai e tua mãe (2000), Philippe Julien vale-se da ordem inscrita nos 

primórdios da civilização para explicar as transições que a estrutura familiar enfrenta com o 

passar dos tempos.  Juntamente com a explanação dessa transição, o autor comenta a relação 
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que a comunidade/sociedade mantém com o núcleo familiar, fazendo uma distinção entre 

aquilo que pertence à coletividade e aquilo que é privado. Em primeira instância, o autor 

explica a diferenciação entre comunidade e sociedade: o primeiro termo remete a um grupo 

social localizado numa cidade, tribo ou aldeia, em que as pessoas se unem enquanto num 

sentimento de irmandade partilhada. Já o segundo termo, refere-se à sociedade enquanto um 

agrupamento de pessoas anônimas, sem qualquer vínculo umas com as outras. A transição da 

comunidade do passado para a sociedade atual denota uma nova configuração do espaço 

público, que se perfaz na medida em que a “sociedade moderna é o nascimento do social, na 

medida em que este difere do político propriamente dito. Este social moderno adveio graças a 

três fatores: a democracia, a laicidade e a ciência, com suas consequências tecnológicas” 

(JULIEN, 2000, p.10). 

Coadunando com os conceitos de Julien, Zygmunt Bauman afirma que, na 

contemporaneidade, a ‘comunidade’ é a última das utopias que remontam ao passado; “é o 

que sobra dos sonhos de uma vida melhor, compartilhada com vizinhos melhores, todos 

seguindo regras de convívio” (2001, p.118). Embora as pessoas se iludam com a ideia de que 

ainda vivem em uma comunidade, nessa transição secular, tem-se perdido a noção do que é 

‘comum’ e os indivíduos enclausuram-se cada vez mais na solidão de seus lares, A esfera 

pública tem se tornado um espaço vazio e as pessoas investem cada vez mais para ter a 

sensação de segurança privada. Os lugares que, na atualidade, são chamados de coletivos, 

nada tem de características de convivência, uma vez que cada indivíduo está só, sem 

estabelecer laços de conexão com os demais.  

 Essa mesma modernidade que sustenta a mudança da comunidade para a sociedade, 

faz com que esses sentimentos de (não) pertença a um determinado grupo subvertam a noção 

entre aquilo que é de domínio público ou de domínio privado. Para exemplificar tal assertiva, 

Julien (2000) sugere que os três acontecimentos essenciais à existência de um indivíduo nas 

comunidades tradicionais: nascimento de um filho, casamento e, finalmente, a morte do pai, 

todos de domínio público, passam a ser eventos da esfera do privado, na modernidade. Por 

outro lado, eventos que costumavam ser estritamente pertencentes à ordem do privado, como 

o poder dos pais sobre os filhos, passam a ser de domínio público nos tempos atuais. Na 

modernidade, o pai não detém o poder absoluto sobre sua prole, pois, havendo necessidade de 

assegurar o bem estar do infante, uma terceira pessoa – professor, psicólogo, pediatra, juiz etc 

– pode interferir na relação pai-filho, com ou sem o consentimento destes.  Assim, “os direitos 

do filho nascem com o dever dos pais e da sociedade de assegurar o bem da geração seguinte. 
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Segurança, proteção, prevenção, assistência, tais são as palavras-mestras do discurso social 

sobre a família” (JULIEN, 2000, p.23).  

 Essa relação família-sociedade que se desenvolve nos séculos XIX e XX leva a um 

entendimento da paternidade para além da biologia, recaindo sobre a ‘autoridade’ legal que o 

pai supostamente tem sobre o filho. O papel do pai nessa conjuntura é transmitir ao filho a lei 

do bem-estar e a lei do dever – onde se busca a felicidade e o bem individual no primeiro 

caso, mas se portando com um senso moral e ético para discernir o que é lícito, no segundo. 

Além dessas duas leis, também cabe ao pai a transmissão da lei do desejo, responsável por 

fazer com que o filho avance na conjugalidade e, portanto, que ele seja capaz de criar uma 

nova família.  

 O responsável pela transmissão dessas leis é o pai. Quem é o pai, entretanto, é uma 

questão de outra ordem.  Há duas distinções, ambas insuficientes, sobre o tema. Na primeira, 

a parentalidade é de ordem legal; na segunda, biológica. “O mal-estar mantido por este vai-e-

vem entre o legal e o biológico manifesta-se claramente nas interrogações das jovens 

gerações: ‘Por que, então, nasci? Qual é a origem da minha existência? ’” (JULIEN, 2000, 

p.55). Essas perguntas podem bem ser percebidas na voz de Nael que, filho de Domingas, 

busca sua origem biológica, seja ela um ato de violência perpetrado por Omar ou um breve 

encontro do amor ou do desejo, cujo par seria Yaqub. Assim,  

 

 a monoparentalidade materna não se pode contentar em responder à questão 

colocada mais tarde pelo filho ou pela filha remetendo a puro ‘biológico’. Com 

efeito, se não foi estupro, o acontecimento que esteve na origem de um nascimento é 

um encontro – ainda que breve – da ordem do desejo ou do amor. A redução da 

sexualidade ao biológico, que silencia quanto ao acontecimento fundador do 

encontro humano, criptado, equivale a uma não-transmissão que não deixa de ter 
consequências para a filha ou o filho (2000, p.56).   
 

 

Dessa forma, não adianta dizer que Nael é o filho de Domingas, apenas. Ele possui um 

pai e procura conhecê-lo, embora temesse pela resposta que encontraria por fim. A busca pela 

paternidade em Dois Irmãos culmina, na verdade, com a rejeição que esse filho oferece a 

essas duas possibilidades oferecidas. Sabendo-se filho de Omar ou de Yaqub, Nael perscruta-

lhes a alma e os atos, a fim de conhecer sua ascendência, mas os resultados que ele encontra 

mostram-se bastante aquém de suas aspirações. Embora fossem gêmeos, os filhos de Halim 

apresentam características antagônicas. Em duas imagens oferecidas pelo narrador no inicio 

do romance, que consistem em uma lembrança de Yaqub e uma fotografia dos gêmeos no 

quarto desse primogênito, o leitor pode ter uma dimensão do caráter divergente entre os 
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gêmeos desde a infância. Na primeira imagem, a intrepidez e coragem de Omar contrastam 

com o medo e a meticulosidade do outro: 

 

Quando chovia, os dois trepavam na seringueira do quintal da casa, e o Caçula 

trepava mais alto, se arriscava, mangava do irmão, que se equilibrava no meio da 

árvore, escondido na folhagem, agarrado ao galho mais grosso, tremendo de medo, 

temendo perder o equilíbrio. 

(...) Não, ele não tinha fôlego para acompanhar o irmão. Nem coragem. (DI, p.17). 

 

 

Além do par antagônico coragem versus medo, a passagem dá ainda alguns indícios do 

comportamento e personalidade de Yaqub: equilibrista, ele está parado no meio da árvore – 

uma alusão a seu caráter híbrido, fronteiriço, incompleto. Além disso, ele está escondido na 

folhagem, camuflado. Yaqub não se revela, ele insinua-se ao longo de toda a história, ficando 

à espreita, em busca do momento ideal para dar o bote, “minhoca que se quer serpente” (DI, 

p.61). Entretanto, “Yaqub se escondia, mas não deixava de admirar a coragem de Omar” (DI, 

p.18).  

Na segunda imagem, um retrato tirado meses antes de sua viagem, onde estavam “ele 

e o irmão sentados no tronco de uma árvore que cruzava um igarapé; ambos riam: o Caçula 

com escárnio, os braços soltos no ar; Yaqub um riso mais contido, as mãos agarradas no 

tronco e o olhar apreensivo nas águas escuras” (DI, p.21). Novamente, a desenvoltura 

corporal e coragem de Omar em contraste com o pavor do irmão. A descrição do riso de cada 

um também é pertinente para perceber suas personalidades: um riso com escárnio em 

oposição a um riso contido.  

O primogênito dos irmãos é Yaqub, cuja imagem na narrativa é bastante ambivalente. 

Numa leitura menos atenta, o leitor tende a vê-lo como o filho renegado, excluído e, portanto, 

vítima da paixão de Zana pelo outro. Mas essa imagem piedosa tende a desfazer-se ao longo 

da narrativa, pois ele mostra-se ardiloso, inconsequente, rancoroso e vingativo ao extremo. 

Yaqub não perdoara a mãe e o irmão pela dor da separação e essa será a força motriz de sua 

vingança, que se consumará depois da morte do pai. Nas palavras de Daniela Birman, 

“Entendido como nem inteiramente bom ou mau, ele escapa da interpretação maniqueísta que 

simplificaria seus atos cruéis no desenlace da trama ou enfatizaria sua posição de vítima no 

início desta” (2007, p.216).  

 Após o prólogo, a narrativa inicia-se com o retorno de Yaqub. Assim, ele é 

apresentado ao leitor como o ‘filho que chega’, como se ele fosse um forasteiro, um imigrante 

que precisa ser buscado pelo pai, no Rio de Janeiro. Acentuando seu papel de não pertença, 

esse filho chega conversando em árabe com o pai e, em sequência, demonstrando haver 
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esquecido algumas palavras em sua língua pátria. O papel da língua na formação desse 

personagem mostra-se relevante, pois ela é fator de união, conexão entre um povo. Yaqub não 

partilhava mais a língua do seu país natal. Seu exílio no Líbano tirara-lhe a naturalidade da 

fala. 

 Em sintonia com o aspecto da língua que lhe foge, Yaqub se manterá um homem 

calado. Mesmo readquirindo o domínio do português, falará contidamente e usando sempre 

frases curtas; ele “calava quando podia, e, às vezes, quando não devia” (DI, p.16). Ainda 

quando estava no Líbano, ele não respondia às cartas da mãe, que lhe enviara “cinco anos de 

palavras” (DI, p.29) e jamais obtivera resposta. Talvez essa fosse a maior diferença entre 

Yaqub e Omar. Quando chegou à casa dos pais, depois de anos ausente, 

 

Rânia hipnotizava-se com a presença do irmão, uma réplica quase perfeita do outro, 

sem ser o outro. Ela o observava, queria notar alguma coisa que o diferenciasse do 

Caçula. Olhou-o de perto, de muito perto, de vários ângulos; percebeu que a maior 

diferença estava no silêncio do irmão recém-chegado (DI, p.21). 

 

 

A característica mais acentuada de Yaqub é, portanto, o seu silêncio. Contudo, “nesse 

gêmeo lacônico, carente de prosa, crescia um matemático. O que lhe faltava no manejo do 

idioma sobrava-lhe no poder de abstrair, calcular, operar com números.” (DI, p.31).  Assim, 

ele debruça-se ao fazer matemático, sendo elogiado pelos padres do Colégio e viajando 

sozinho para São Paulo a fim de fazer carreira com os cálculos e números. Passa em primeiro 

lugar na Escola Politécnica e torna-se um engenheiro renomado.  

Coadunando com sua propensão para os cálculos e números, Yaqub sempre age com a 

razão; cada um de seus atos é meticulosamente planejado. Seu equilíbrio revela-se até em seu 

caminhar: “passos rápidos e firmes que davam ao corpo um senso de equilíbrio e uma rigidez 

impensável no andar do outro filho, o Caçula” (DI, p.13). A imagem que ele deixara gravada 

no espírito de Nael, antes de partir para São Paulo, juntamente com os comentários que eram 

feitos sobre ele, levavam o filho de Domingas a pensar que ele fosse um homem quase 

perfeito. Para Nael, “tudo dava tão certo na vida dele [Yaqub] que os atropelos e o purgatório 

só pertenciam aos outros. E nós éramos os outros. Nós e o resto da humanidade” (DI, p.118). 

Yaqub intimidava ao mesmo tempo em que era cordial e amável com ele e sua mãe, gerando 

uma ambiguidade de sentimentos no narrador.  

Yaqub é o filho migrante, jamais presente nos espaços da casa, da cidade e da família, 

como se fosse um estrangeiro, uma visita esporádica. Quando criança, fora enviado a 

contragosto para o Líbano. Já adulto, partira deliberadamente para São Paulo, onde se gradua 
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engenheiro e torna-se um homem economicamente bem sucedido. Todavia, apesar de 

aparentemente vencer os obstáculos impostos pela vida, Yaqub jamais supera seus fantasmas. 

Empenhado em vingar-se do irmão Caçula, ele abraça as promessas de um progresso 

desmedido, capaz de destruir o meio natural circundante. 

Curioso notar a forma como a figura de Yaqub apresenta-se ao longo da narrativa, 

dialogando com o conceito de imigrante que Florestan Fernandes (2006) traz, quando explica 

a Revolução Burguesa ocorrida no Brasil na transição do século XIX para o XX. Além disso, 

o autor discute como esse fato veio explicar, através de transformações econômicas, políticas 

e sociais, as bases da ditadura militar instaurada em 1964. Segundo Florestan Fernandes, o 

papel que o imigrante desempenha no estabelecimento da ordem capitalista brasileira é 

fulcral. 

A revolução burguesa brasileira foi um fenômeno estrutural que se deu sem grandes 

manifestações revolucionárias, mas processualmente, dada a necessidade de estabelecer-se 

uma ordem diferenciada daquela rural e escravista, a qual não dava mais conta de atender às 

demandas de produtividade requeridas. É importante também considerar que, nessa época, a 

economia dos países europeus já passara por essa transformação econômica. Contudo, a 

expansão do capitalismo ali só se faria possível através da cooptação dos países periféricos, 

de modo que se proliferasse a competitividade e aumentasse o alcance mercadológico. O 

intuito de incentivar práticas de compra e venda determinava que a escravidão se encerrasse 

nos países recém-formados e o trabalho assalariado tomasse o seu lugar, para que todas as 

pessoas tivessem poder de compra, fomentando assim a importação. Dialeticamente, o parque 

industrial desses países periféricos também deveria se desenvolver, para que eles pudessem 

fazer parte dessa economia, exportando seus produtos e, assim, gerando dividendos, como 

numa cadeia sucessiva de eventos interdependentes. 

Entretanto, aparentemente consistente, essa mudança de modelo não passaria de uma 

substituição das antigas formas econômicas, por novas. O antigo senhor de terras seria o 

fazendeiro negociante de café, o “patrão”. O outrora escravo tornar-se-ia o trabalhador braçal 

livre, continuando a exercer os mesmos ofícios. Entretanto, com as grandes ondas migratórias 

ocorridas no fim de século XIX, um novo tipo surge no cenário social brasileiro: o imigrante 

– espírito que insuflará uma ideia substancialmente revolucionária para a constituição da 

burguesia brasileira e terá posição privilegiada com o correr dos tempos. Para Florestan 

Fernandes (2006, p.155): 
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Impunha-se saturar espaços vazios, suprir pessoal diversificado para aumentar o 

crescimento qualitativo e quantitativo do setor comercial e financeiro, transferir 

excessos de reservas de trabalho para garantir aumento constante e diferenciação 

contínua da produção destinada ao consumo interno, enfim, era preciso muita gente, 

com novos padrões e estilos de vida, para consolidar internamente a economia de 

mercado em expansão. Por essas razões, a imigração atinge, paulatinamente, a casa 

dos grandes números e mantém-se nesse nível enquanto as referidas funções são 

preenchidas pelos imigrantes. 

 

 

Devido a essas conexões no âmbito econômico, o imigrante foi projetado em setores 

monetários. Ao sair de seu país natal, o que ele buscava era a riqueza material para 

metamorfosear o seu trabalho em capital. A aquisição de status social era, para ele, 

irrelevante, pois sua necessidade era adquirir uma riqueza que pudesse ser contabilizada em 

dinheiro. Segundo Fernandes (2006, p.156-7), “A transferência para a América constituía, em 

si mesma, uma transação econômica, na qual os agentes empenhavam a sua vida, os seus 

parcos haveres e as suas energias ou capacidade de trabalho”. 

O êxito obtido pelo imigrante estava condicionado à sua mentalidade econômica 

individualista, que o fazia transformar o dinheiro acumulado em fonte de mais dinheiro, num 

processo interminável. Este é, de acordo com a visão de Florestan Fernandes (2006), o 

calcanhar de Aquiles do desenvolvimento econômico brasileiro: o principal agente de 

formação e expansão desse novo regime não tinha qualquer razão de cunho emocional, 

natural ou moral que o impelisse a projetar seus interesses em projetos de longa duração que 

beneficiassem o país. Não que o imigrante fosse desinteressado no futuro. Ele interessava-se 

sim, inclusive, tinha um pé no presente e outro no futuro, mas “sonhava com ele fora e além 

do contexto histórico-social que servia de palco à sua atuação econômica” (FERNANDES, 

2006, p.166).  

A designação de homo economicus ajusta-se bem a esse imigrante, que tinha um 

comportamento estritamente racional, orientando suas ações apenas para fins econômicos. Por 

essa razão, diz-se que ele foi fundamental para a industrialização e modernização do Brasil. 

Em um estudo acerca da formação do mercado de trabalho em São Paulo com ênfase nas 

tensões raciais e marginalização social, Sales Augusto dos Santos (1997) reflete que a visão 

projetada sobre o trabalhador imigrante, em detrimento dos trabalhadores nacionais é bastante 

positiva, já que ele não teria sido um ator social inerte. Para esse autor, “à medida que reagiu 

às condições de vida insuportáveis e reivindicou direitos, o imigrante frustrou as expectativas 

conservadoras dos patrões e não se transformou em uma ‘testemunha muda da história’, de 

‘apatia generalizada’” (1997, p.32). 
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Os modos de ser que o imigrante introduziu no Brasil, os quais consistiam em pensar e 

agir com base no ‘cálculo econômico’ e na ‘mentalidade racional com relação aos fins’ 

acabaram atingindo pela primeira vez nesse país a consistência estrutural e funcional 

requerida pelo padrão capitalista que deveria, a partir de então, reger a sociedade. Entretanto, 

se o imigrante estivesse apenas executando fielmente o modus vivendi em que havia sido 

socializado na sua terra natal, ele dificilmente lograria êxito nesse objetivo de poupar e 

acumular dinheiro. Por isso, ele foi impelido a fazer suas escolhas racionalmente. Isso 

significa, de acordo com Fernandes (2006), que, no que tange à sua herança sociocultural 

transplantada, ele deveria neutralizá-la, pois muitas vezes ela representava atitudes, 

comportamentos e aspirações desvantajosas para seu desenvolvimento e ascensão 

socioeconômica. A exploração dos elementos puramente tradicionais da sua herança 

sociocultural – como conversão da família, solidariedade familiar, cooperação doméstica e 

entre conterrâneos – dava-se apenas para atingir determinados fins, sempre econômicos. “No 

conjunto, pois, o imigrante realizava, na esfera econômica da cultura, a passagem da ‘ordem 

tradicional’ para a ‘ordem capitalista’” (FERNANDES, 2006, p.170).  

Assim, independentemente de suas limitações iniciais, o imigrante foi favorecido pelo 

curso da história e por seus processos sociais. Foram esses processos que definiram as bases 

do novo regime capitalista no Brasil desenvolvido através dessa revolução sem grandes 

sobressaltos. Essa mudança na economia transformou os imigrantes, num período de meio 

século, numa classe que ocupava as melhores e mais altas posições da burguesia na sociedade 

brasileira moderna. Junte-se a isso o fato de que o imigrante decidiu aliar-se às elites nativas 

que estavam no poder, assimilando a partir de então as técnicas sociais de dominação política, 

empregadas por essas elites. Também essa união era racionalmente vantajosa, dadas as suas 

bases econômicas, já que os impérios fundados pelos imigrantes careciam de meios políticos 

para se firmarem. 

Diz-se assim que aquele imigrante primeiro, peça fundamental para formação do 

proletariado brasileiro inicial, que vinha para trabalhar nas lavouras e acumular capital para 

voltar a seu país de origem, acabou por ser cooptado pelo sistema capitalista, estabelecendo-se 

no Brasil e adquirindo status quo junto às elites, convertendo-se ao liberalismo que elas 

defendiam.  

Essa descrição do imigrante pode lançar algumas luzes sobre a enigmática formação 

de Yaqub. Ele é o rapaz que ao ser exilado, desenraiza-se. O desenraizamento promovido pelo 

exílio prepara aquele que parte para São Paulo em busca de riquezas e ascensão econômica.  

Age racional e calculadamente em cada momento de sua vida. Começa seu périplo como 
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professor assalariado de matemática, ingressa na Universidade de São Paulo e torna-se um 

dos maiores engenheiros do Brasil, ilustrando a ascensão econômica, social e posteriormente 

política que o imigrante passaria a ter na sociedade. Para isso, ele não hesita em abandonar 

sua herança sociocultural, já que ela apenas dificultava a obtenção de seus objetivos. É ele o 

responsável pela modernização do ambiente tradicional da casa e da loja dos pais, 

substituindo a ‘ordem tradicional’ em que eles viviam pela ‘ordem capitalista’, que ele queria 

disseminar. 

Enquanto representação desse regime capitalista, Yaqub não preserva vínculos firmes 

com qualquer origem. Os vetores que o orientam não dialogam com outros, visando a um 

pacto nacional. Simultaneamente, ele não se sente atado à herança cultural dos pais. Este 

gêmeo racional, que cedo experimentou a ruptura do exílio, apresentava-se como um homem 

sem nós emocionais, nacionais ou morais que pudessem impedir sua corrida em busca de 

lucro e de progresso. Ao pensar no futuro, tinha em mente apenas o seu crescimento 

econômico individual e a dominação do meio. 

Ao sair de Manaus, Yaqub “viajou calado, deixando a casa que ele ocupara com 

parcimônia e discrição. Era pouco mais que uma sombra habitando um lugar” (DI, p.44). Em 

São Paulo, obteve muito sucesso em termos de ascensão intelectual e econômica. Todavia, 

sua sensação de inadequação a qualquer lugar fazia com que ele lutasse não exatamente para 

construir um mundo que lhe abrigasse, mas para impor mudanças aos antigos cenários aos 

quais não conseguia novamente pertencer. Somente depois da reforma que fizera na casa dos 

pais, pôde voltar a Manaus livre pelo menos das formas denunciadoras da amputação que 

sofrera muito cedo. Todavia, não perdeu seu comportamento glacial. Por isso, talvez, tenha 

demorado ali apenas o tempo suficiente para mostrar a Omar que saíra novamente vitorioso 

em mais uma batalha.  

Em certo sentido, Omar, em sua afinidade absoluta com o meio natural, consiste um 

persistente elemento de denúncia, na medida em que retrata seu avesso. Do seu lado, 

desenraizamento. Do lado de Omar, carência de autonomia por uma identificação que não 

apenas enraíza, mas também imobiliza e impossibilita absorção e diálogo com elementos 

novos. Em acordo com Said:  

 

Por mais que tenham êxito, os exilados são sempre excêntricos que sentem sua 

diferença (ao mesmo tempo que, com frequência, a exploram) como um tipo de 
orfandade (...), o exilado insiste ciensiosamente em seu direito de se  recusar a 

pertencer a outro lugar (2003, p.55). 
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Segundo Florestan Fernandes (2006), é próprio do imigrante capitalista não retornar ao 

lar; ele acultura-se aos padrões da sociedade que o circunda. Enquanto figura ilustrativa do 

homo economicus que busca o dinheiro desenfreadamente, Yaqub nunca voltou ao seu meio 

de origem, pois fora cooptado pelo sistema e sentiu-se relativamente confortável na alta 

posição que assumiu entre as elites pseudonacionalistas.  

Apesar de ter manipulado as reformas da casa e da loja dos pais, Yaqub parecia não se 

dar por satisfeito. Aparentemente, sua imposição de novas formas ao lar antigo ultrapassava a 

simples tentativa de adequar o velho mundo à sua forma atual de ser. Como já foi dito, era 

preciso também destruir o lugar de onde fora exilado – destruir o reino de Omar.  Por isso, sua 

vingança culmina com a venda do casarão para o indiano Rochiram, que o transforma em um 

grande comércio e bane Omar do local de sua infância, assim como ele fora banido no 

passado. A figura que ilustrará o afã de progresso é Yaqub. Ele é, nesse viés, uma metáfora da 

destrutiva e desenfreada busca de progresso.  

Para Nael, a imagem de Yaqub também foi sendo formada gradualmente, ao longo de 

sua vida. O garoto tinha inicialmente certa admiração por ele, dadas as palavras afáveis que 

Domingas, sua mãe, dedicava sempre a esse gêmeo. Yaqub, por seu turno, também nutria 

afeição pelo menino, tendo com ele um relacionamento bastante amigável: narrara-lhe fatos 

de sua infância, passeara com ele pela cidade e enviara-lhe alguns livros para que estudasse. 

Nael fora o único com quem Yaqub mantivera contato após a destruição que impusera à sua 

casa e a toda a sua família. O engenheiro cobrava-lhe que viesse a São Paulo visitá-lo, mas o 

gêmeo morreu antes que isso acontecesse. Nael reflete: “a vontade de me distanciar dos dois 

irmãos foi mais forte que essas lembranças” (DI, p.263). Ele não se deixara cooptar por esse 

modelo de vida que Yaqub representa e que tanto iludira sua mãe. Em um relato catártico 

sobre a família, suas palavras sobre esse gêmeo soam como um lamento: 

 

Nunca me interessei pelos desenhos de estrutura com malhas de ferro, tampouco 

pelos livros de matemática que Yaqub havia me dado com tanto orgulho. Queria 

distância de todos esses cálculos, da engenharia e do progresso ambicionado por 

Yaqub. Nas últimas cartas ele só falava do futuro, e até me cobrou uma resposta. O 

futuro, essa falácia que persiste. Só guardei um único envelope. Aliás, nem isso: 

uma fotografia em que ele e minha mãe estão juntos, rindo, na canoa atracada perto 

do Bar da Margem. Ela quase adolescente, ele quase criança. Recortei o rosto de 

minha mãe e guardei esse pedaço de papel precioso, a única imagem que restou do 

rosto de Domingas.  (DI, p.263).  

 

 

 Desprezado por Zana, sua mãe, Yaqub aproximara-se de Domingas, com quem 

manteve relações que evocam o incesto. Sabendo dessa intimidade consentida que a mãe e o 

gêmeo mantinham, Nael conclui que Yaqub pode ser seu pai. O próprio narrador assim 
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descreve essa relação que tinha com o engenheiro: “Hoje, penso: sou e não sou filho de 

Yaqub, e talvez ele tenha compartilhado comigo essa dúvida” (DI, p.264). Como Lívia, sua 

esposa, não podia ter filhos, Nael era a sua única esperança de continuidade. Mas, a 

paternidade só acontece com a aceitação tácita do filho, e Nael não o aceita. Yaqub não 

representa o Brasil que Nael – personagem que surge na transição dos séculos – escolhe para 

viver. Yaqub morrera sem grandes sobressaltos em São Paulo, longe de sua terra natal. Sem 

filhos, sem descendência, sem futuro.   

A imagem de Nael pode encontrar subsídios na reflexão acerca da descrição que 

Bauman (2001) faz da modernidade, ao discorrer sobre as mudanças que o tempo impõe à 

sociedade. O autor aborda a modernidade, fazendo uma distinção entre versões historicamente 

marcadas desse mesmo período: a modernidade pesada e a modernidade líquida.  

Para Bauman, a primeira etapa desse período histórico pode ser caracterizada como “a 

era da conquista territorial. A riqueza e o poder estavam firmemente enraizados ou 

depositados dentro da terra – volumosos, fortes e inamovíveis como os leitos de minério de 

ferro e carvão” (BAUMAN, 2001, p.145). Nessa vertente pesada da modernidade, importava-

se a quantidade e o volume das coisas; máquinas pesadas, prédios, muros, fábricas, 

locomotivas e transatlânticos eram o emblema dessa era, que pode ser bem representada por 

Yaqub e seus projetos grandiosos de engenharia e reformas. Como Fausto, Yaqub preocupa-

se em transformar a paisagem e o meio ambiente circundante com seus projetos 

desenvolvimentistas.  

Entretanto, a modernidade líquida, que surge com a morte desse projeto defendido por 

Yaqub, despoja-se dessas pretensões sólidas e materiais para preocupar-se com a fluidez e o 

desengajamento do instante. São as pessoas que têm desenvoltura e rapidez nos movimentos 

que se mostram mais adaptadas para gerir esse novo momento, em contraposição àqueles que 

se mantêm parados e fincados no chão.  Nessa nova versão da modernidade, os arranha-céus e 

monumentos tão cobiçados tornam-se arcaicos; para Bauman, as “gigantescas plantas 

industriais e corpos volumosos tiveram seus dias: outrora testemunhavam o poder e a força de 

seus donos; hoje anunciam a derrota na próxima rodada de aceleração e assim sinalizam a 

impotência” (2001, p.162). 

É nessa nova conjuntura que se encontra Nael. Para ele, o mundo que Yaqub 

representava mostra-se ultrapassado. Ele aposta no surgimento de uma nova forma de 

conduzir as ações coletivas, sem preocupar-se apenas com aquilo que é imponente. Por isso, 

ele representa esses “homens e mulheres do presente [que] se distinguem de seus pais vivendo 

num presente que ‘quer esquecer o passado e não parece mais acreditar no futuro (BAUMAN, 
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2001, p.163). Assim, se, por um lado, Yaqub parecia ser um pai em potencial, um homem 

perfeito, amado por sua mãe e com um comportamento afável em relação a ele, por outro, 

Nael reconhecia “o perigo e a sordidez de sua ambição calculada” (DI, p.264). Ignorar todos 

os males que esse gêmeo fizera com aquela família e com a casa em que ele habitava seria 

coadunar com essa postura violenta e arbitrária que coloca o dinheiro e a vingança pessoal em 

primeiro plano. Além disso, manter um vínculo com Yaqub seria manter laços com o passado 

que Nael teimava por suplantar.  

A outra margem do rio é Omar. A primeira menção a ele na obra é feita através de 

uma imagem sensorial: “o cheiro de açucenas-brancas se misturava com o do filho caçula” 

(DI p.11). Zana, sua mãe, já perto da morte, anseia pelo retorno desse filho perdido e sente 

seu cheiro na natureza. Essa relação é bastante recorrente na narrativa. Omar é o filho mais 

próximo do estado natural e bruto das coisas. Seu comportamento é audacioso, sem objetivos 

estabelecidos e visa apenas ao gozo e ao prazer momentâneos: “exagerava as audácias 

juvenis: gazeava lições de latim, subornava porteiros sisudos do colégio dos padres e saía para 

a noite, fardado, transgressor dos pés ao gogó (...). De madrugada, na hora do último sereno, 

voltava para casa” (DI, p.32-3).  

Em contraste com a ausência do irmão, Omar é presença. Caçula entre os gêmeos, ele 

carregará sempre esse epíteto, parecendo, em qualquer momento da trama, um menino 

crescido, sem jamais tomar conta da própria vida. Omar é o irmão agressor, passional e 

desprovido de ambições. Centro das atenções da casa e mimado pela mãe, envolve-se em 

constantes bebedeiras e jamais trabalha. De modo similar, embora não idêntico, Omar se 

aproxima de Ranulfo, quando se trata de trabalho:  as únicas atividades que ele empreende ao 

longo de sua vida são de caráter duvidoso. Note-se que os trabalhos que Omar desempenha ao 

longo da narrativa não podem ser equiparados às atividades desenvolvidas por Yaqub. O 

Caçula dedica-se ora ao contrabando – dinheiro ilícito, ora à pesca – atividade lícita, mas de 

subsistência, estando muito mais ligada ao ludismo e relaxamento ocioso do que ao ganho de 

dinheiro com vistas à poupança e à aquisição de bens. Sobre esse aspecto antiproletário de 

Omar, Nael assim se pronuncia: 

 

Rânia sabia que a aversão de Omar à rotina e aos horários de trabalho era radical e 

sincera, sabia que ele tinha a astúcia de abocanhar com a maior naturalidade os 

frutos colhidos pela labuta dos outros. Não se esforçava para ser astucioso, nem 

sentia um pingo de culpa ao sugar o suor das três mulheres da casa (DI,  p.222-3).  

 

 



113 

 

 Assim, diferentemente de Yaqub, cujo trabalho era força produtiva geradora de 

riquezas, Omar é o símbolo de um Brasil sem normas rígidas, livre, boêmio e parasita, que 

jamais se deixa dominar pela ética do trabalho, estando sempre em busca de dinheiro fácil 

para dissipar e nunca acumular. Tratado como filho único durante o exílio do irmão, Omar, o 

Caçula, é indolente, destemido, desprendido, é aquele que sobe mais alto nas árvores e zomba 

do medo do outro; só teme a mãe, Zana, que o domina e dirige seus passos até a morte. Seu 

nome é repleto de significações: uma alusão à natureza que representa (“O mar”), ou aos seus 

muitos amores – Omar é um anagrama da palavra “Amor”.  

 Milton Hatoum pinta, nas figuras dissonantes de Omar e Yaqub, um país em conflito, 

cuja imagem oscila entre os extremos de um vandalismo improdutivo que ata a natureza ao 

seu estado bruto, e o progresso desmedido, que destrói o meio natural. Pode-se, pois, dizer 

que o embate entre esses irmãos gêmeos amazônicos é sempre contrastivo: Yaqub e Omar 

representam, respectivamente, o trabalho contra o parasitismo, os cálculos contrapostos aos 

impulsos do instinto, numa guerra de forças entre a mente e o corpo. 

O Brasil de Yaqub, do trabalho, urbano, moderno e industrializado é relegado nas 

representações culturais que, alicerçadas em criações românticas, preferem enaltecer a 

natureza do país. Assim, a nação parece preferir a imagem estereotipada de um Brasil 

paradisíaco, habitado por um povo fanfarrão e cheio de artimanhas. Predomina a visão das 

belas paisagens, povoadas por seres ‘agraciados’ pelo ‘ jeito brasileiro’ de resolver as coisas, 

sem preocupação com o futuro. Omar é a representação do Brasil afeito à lassidão e à 

corrupção que facilita os prazeres fortuitos. 

Omar, contrariamente a Yaqub, é aquele que nunca sai de sua terra, de sua origem. 

Sua figura assume o estereótipo que apresenta o Brasil como paraíso tropical, natural e 

selvagem. A composição deste personagem remete às características tradicionalmente 

associadas à natureza brasileira e a um suposto caráter nacional do brasileiro. Os ambientes 

que circundam Omar estão sempre ligados à natureza. O seu caráter evidencia os elementos 

que compõem uma imagem bastante disseminada do brasileiro ‘naturalmente’ alegre e sem 

rigor ético.  

O Caçula mostra-se como um indivíduo desprovido de consciência social, nativo 

ressentido contra os que supostamente roubaram as riquezas de sua terra. A sua falta de 

organização, ética, projetos de vida e de trabalho é aquilo que desencadeia a sua ruína final, 

sem possibilidade de regeneração.  
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Embora Domingas tivesse dito a seu filho que o Caçula a violentara certa vez, Nael 

jamais vira em Omar a presença de um pai em potencial. Mas essa possibilidade o 

atormentava: 

 

Adiei a pergunta sobre o meu nascimento. Meu pai. Sempre adiaria, talvez por 

medo. Eu me enredava em conjecturas, matutava, desconfiava de Omar, dizia a mim 

mesmo: Yaqub é o meu pai, mas também pode ser o Caçula, ele me provoca, se 

entrega com o olhar, com o escárnio dele (DI, p.133). 

 

 

Esse gêmeo era demasiadamente estéril em tudo o que fazia. Omar não produzia nada, 

permanecia paralisado na indolência e inatividade. Nael sabia que “o Caçula não terminava 

nada, jamais frequentara uma faculdade, desprezava um diploma universitário, ignorava tudo 

o que não lhe desse um prazer imenso fortíssimo, de caçador de aventuras sem fim” (DI, 

p.108). Na relação com Nael, ele sempre fora rude, grosseiro e descortês, tratando o possível 

filho como um subordinado. Um exemplo do menosprezo que Omar sentia em relação a ele 

pode ser percebido através de um fato que Nael narra a seu avô: “um deles apontou para mim 

e gritou: ‘É o filho da minha empregada’. Todos riram, e continuaram a andar. Nunca esqueci. 

Tive vontade de arrastar o Caçula ao igarapé mais fétido e jogá-lo no lodo” (DI, p.179). A 

postura de Omar indica um comportamento de desrespeito com Domingas que é reconhecido 

pelo riso de seus colegas. O ‘filho de minha empregada’ pode soar como uma assunção de 

bastardia daquela criança; o que Omar pode ter dito, nas entrelinhas, é que Domingas era 

posse dele e ele fazia o uso que quisesse dela, podendo Nael ser fruto dessa relação forçada e 

não consentida: um filho ilegítimo, que jamais gozaria de qualquer reconhecimento da sua 

parte.  

O único momento da trama em que ambos dividiram um sentimento que beirava a 

simpatia um pelo outro foi após a morte do professor de francês, Antenor Laval16. Laval era 

um poeta, comunista, amigo de Omar. A sua morte foi fruto de perseguição política no início 

da ditadura militar. Avesso à ditadura e ao governo militar de então, Omar mantinha uma 

postura violenta e subversiva, diferente da postura confortável de Yaqub durante o período. 

Mesmo assim, esse foi um acontecimento isolado entre Nael e seu possível pai: era a dor da 

perda que os unia, ainda assim, nem nesses momentos eles conseguiam ficar juntos. Omar e 

Nael jamais compartilharam qualquer sentimento de ternura. Nael desabafa: “Eu não 

                                                
16 A morte de Laval e sua relação com a ditadura militar, bem como o posicionamento dos gêmeos frente a esse 

episódio da história brasileira já foram discutidos com mais vagar em nossa dissertação de Mestrado: O Pacto 

Fraterno e a Aliança Nacional, 2010. 
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suportava o Caçula, tudo o que via e sentia, tudo o que Halim havia me contado bastava para 

me fazer detestar o Omar” (DI, p.202).  

No momento em que narra a morte de Domingas, envolvido em uma série de 

sentimentos confusos, Nael desabafa: “Guardou até o fim aquelas palavras, mas não morreu 

com o segredo que tanto me exasperava. Eu olhava o rosto de minha mãe e me lembrava da 

brutalidade do Caçula” (DI, p.244). Essa afirmação num momento de tamanha dor parece ser 

a revelação do segredo de sua vida, seu pai deve ser Omar. Entretanto, no momento da morte 

da mãe, entre aturdido e sufocado, a imagem do Caçula surge como a do algoz, o homem que 

fizera sua mãe sofrer durante toda a vida, levando o leitor a duvidar da sua análise precipitada. 

Além do mais, os períodos inseridos no texto estão justapostos, sem qualquer conexão de 

causa e efeito, podendo ser pensamentos desconexos, num turbilhão de sentimentos que 

afloraram no filho ao ver a mãe morta. Ao lado dessa expressão, o leitor vê-se obrigado a 

situar outra, resultante da afirmação: “sou e não sou filho de Yaqub” (DI, p.264). 

Quando finalmente livra-se do jugo da família e fica sozinho no quartinho que lhe fora 

designado por herança, Nael afirma que deixara de cuidar das plantas e do quintal de Zana, 

deixando tudo ao furor do sol e da chuva: “Zelar por essa natureza significava uma submissão 

ao passado, a um tempo que morria dentro de mim” (DI, p.265). Como a natureza, dentro do 

romance, evoca Omar e sua presença, é nítido supor que, nesse instante, Nael renega 

completamente sua figura e lhe nega continuidade.  

Omar teve sua possibilidade de redenção pela humilhação e desonra que ele praticava 

corriqueiramente. Após todos os sofrimentos pelos quais passara, desde a vingança do irmão 

contra ele e todo o ambiente que o circundava, encontra-se perdido. Sua fisionomia 

desgastada e seu olhar à deriva parecem indicar que o Caçula sofria de certa insanidade 

psíquica. Mesmo nesse estado lastimável, Nael afirma que sequer sentia pena dele: “Ele 

mesmo me ensinara serem inúteis a pena e a comiseração” (DI, p.179). Quando saíra da 

cadeia e fora em direção à Nael, naquilo que sobrara da casa da família, eles se encontram. 

Nesse instante extremo, o jovem espera de Omar uma mudança de comportamento, fosse ele 

seu pai ou não. O momento do perdão contra a violência de uma vida era chegado. Mas o 

encontro dá-se conforme narra Nael: 

 

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. 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 (DI, p.265-6).  
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 Quando Omar dá as costas e vai embora, leva consigo a possibilidade de 

reconciliação. Jamais poderia ser visto como pai, mesmo se o fosse, do ponto de vista 

biológico. Em momento algum, ele surge, dentro do relato de Nael, como um modelo a ser 

seguido, como possibilidade a se cumprir. Se, em Yaqub, Nael vira um lampejo, uma 

esperança transformada em amargura, em Omar nem isso se deu. Omar e Nael jamais tiveram 

qualquer tipo de relacionamento saudável. Nenhum dos gêmeos conseguira tornar-se pai. 

Pesarosamente, Nael constata: “O que Halim havia desejado com tanto ardor, os dois irmãos 

realizaram: nenhum teve filhos. Alguns dos nossos desejos só se cumprem no outro, os 

pesadelos pertencem a nós mesmos” (DI, p.264).  

Nenhum dos gêmeos representa para Nael a possibilidade de paternidade. Mesmo 

conhecendo a identidade do pai biológico, ele prefere guardá-la consigo, afinal, como dizia 

Halim: “Certas coisas a gente não deve contar a ninguém” (DI, p.134). Após a análise de sua 

vida e daqueles que a povoaram, distancia-se de todo aquele mundo, mantendo-se fiel apenas 

à memória de seu avô Halim e de sua mãe Domingas. Seu avô irá ocupar o lugar paterno que 

ele, a princípio, supunha não ter tido. Domingas não se calou sobre o segredo que tanto 

atormentava Nael, narrando-lhe também muitas coisas que aconteceram na casa no momento 

em que ela tivera seu filho. Fora Halim quem o acolhera no instante em que nasceu.  

 

“Quando tu nasceste”, ela disse, “seu Halim me ajudou, não quis me tirar da casa... 

Me prometeu que ias estudar. Tu eras neto dele, não ia te deixar na rua. Ele foi ao 

teu batismo, só ele me acompanhou. E ainda me pediu para escolher teu nome. Nael, 
ele me disse, o nome do pai dele. Eu achava um nome estranho, mas ele queria 

muito, eu deixei...Seu Halim. Parece que a vida se entortou também para ele... Eu 

sentia que o velho gostava muito de ti” (DI, p.241).  

 

 

  Além da escolha do nome como forma de pertença ao ambiente familiar, Halim 

reconhecia Nael. Dava-lhe trocados, incentivava-lhe a estudar, arrumando em seu quarto os 

livros que o Caçula desprezava ou que Yaqub abandonara em casa. Tratava com mais atenção 

o neto que o filho Omar. Embora não tivesse ao neto esse carinho de maneira tão manifesta, 

Zana reconhecia a ternura que o marido dedicava ao filho de Domingas; quando estava 

doente, no hospital, ela conta a Nael: “Quando tu nasceste eu perguntei: E agora, nós vamos 

aturar mais um filho de ninguém? Halim se aborreceu, disse que tu eras um alguém, filho da 

casa...” (DI, p.250).  

Tentando desvendar os segredos de sua origem, Nael descobre, entretanto, que a 

resolução do enigma da paternidade é, afinal, desnecessária. O nome do pai não mudaria a sua 

escolha: Halim e Domingas.  Ele agrega às memórias da família as suas próprias e decide que 
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seu culto passa a ser pelos mortos, aqueles dignos de sua saudade: o avô Halim e a sua mãe – 

enterrados lado a lado, pois Rânia permitira a presença de Domingas no jazigo da família. 

“Minha mãe e meu avô, lado a lado, debaixo da terra, haviam encontrado um destino comum. 

Eles que vieram de tão longe para morrer aqui. Hoje, tanto tempo depois ainda visito o túmulo 

dos dois” (DI p.265). Domingas e Halim representam aqueles sacrificados nos diversos 

processos de formação do povo brasileiro. O imigrante com sua poesia transplantada fica ao 

lado da artesã nativa, cuja cultura sofre apagamento.  

Por isso, ele dedica o seu culto a Halim e a Domingas – essa era sua genealogia: o 

imigrante ligado a suas próprias tradições e a índia apegada à arte dos próprios ancestrais. 

Juntos, embaixo da terra, se tornavam raízes aceitáveis, e fincadas à distância do cálculo 

excessivo ilustrado por Yaqub, e da lassidão extrema, ilustrada por Omar.  

Domingas – a mãe do narrador, índia órfã que morava no internato das freiras – tinha 

um desejo forte de ser livre, mas não tinha coragem de desatar os nós que a ligavam aos seus 

senhores. Para manter o laço com suas origens, esculpia com habilidade e paciência animais 

da fauna amazônica. “Ela, que tinha medo de trocar uma lâmpada, podia transformar um pau 

tosco num pequenino papagaio-açaí de peito encarnado” (DI, p.130). Nael supõe que a mãe 

realizava-se, recuperando durante a noite a dignidade roubada durante o dia. Nos dias 

anteriores à sua morte, Domingas resgata as suas origens, falando e cantando em sua língua 

mãe, o nheengatu. Na prateleira de seu quarto estavam os pássaros e serpentes que esculpia. 

Um desses bichos chamava a atenção de Nael, por sua aproximação com aquela vida que se 

esvaía: “As asas finas de um saracuá, o pássaro mais belo, empoleirado num galho de 

verdade, enterrado numa bacia de latão. Asas bem abertas, peito esguio, bico para o alto, ave 

que deseja voar. Toda a fibra e o ímpeto de minha mãe tinham servido os outros” (DI, p.244). 

Ela, Domingas, era esse pássaro pronto para o voo, sempre sonhara com essa liberdade 

adiada, mas jamais fora capaz de romper com a família que a acolhera. 

Quanto a Halim, era também um artista, um homem apaixonado, propagador da 

tradição da oralidade, declamador de poemas em árabe e amante da vida. Sem vocação para a 

paternidade, jamais perdoara os filhos por se intrometerem em sua vida pessoal, por se 

imiscuírem em seu casamento e em seu relacionamento conjugal com Zana.  

No desfecho, Nael fica só. Zana morrera sem ver seu sonho de conciliação fraterna 

realizado. Como Domingas, em seus últimos dias, voltou a dizer palavras na língua materna. 

Em árabe, ela evocava o pai, o esposo e o passado. Sua filha, Rânia, estéril como os gêmeos, 

se distancia de Nael por julgar que ele manteve-se indiferente ao destino do irmão vítima das 
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artimanhas de Yaqub. Sem vínculos, o narrador rememora o passado, na tentativa de esquecê-

lo.  

Nael é um ser perdido, que ainda não sabe exatamente qual o lugar que lhe pertence: 

sem noções claras sobre o contexto de origem da mãe e, ao mesmo tempo, relativamente 

distanciado da cultura trazido pelo avô libanês. Filiado por escolha aos contextos tradicionais 

de Halim e Domingas, não os vivenciou com plenitude. A sua formação desenvolveu-se na 

modernidade cindida entre sonhos de ‘boa selvageria’ que integraram a imagem de Omar e as 

ilusões de progresso que alimentaram a perspectiva de Yaqub. Os instrumentos de que Nael 

dispõe para sobreviver definem-se, entretanto, a partir dessa filiação incompleta e dessa dupla 

rejeição. Esses instrumentos o qualificam para continuar existindo. Nessa existência, tentará 

atar as heranças dos dois ancestrais eleitos num legado único.  
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4 ELDORADO: ORFANDADE,  SILÊNCIO E  SOLIDÃO  

 
“Tanto tempo perdido. 

Porém nada dizia. 

Não era dia nem noite. 

Suspiro? Voo de pássaro? 

Porém nada dizia.” 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

4.1 ALGUÉM AINDA OUVE ESSAS VOZES? 

 

 Órfãos do Eldorado17 (2008) é o terceiro livro publicado por Milton Hatoum. Essa 

obra também se encontra inserida no projeto Myths, da editora escocesa Canongate que, ao 

buscar publicar um compêndio sobre os pilares que sustentam o imaginário da cultura 

Ocidental, convidou escritores de diversos países para, com liberdade criativa, reescreverem 

seus mitos, atualizando-os. Assim, a moldura dessa narrativa é constituída por lendas da 

região amazônica, com ênfase na fusão entre os mitos do Eldorado e da Cidade Encantada, 

atrelados a aspectos da história do Brasil e do mundo. De fato, o romance não é uma mera 

recontagem desses mitos, pois, como afirma Hatoum (2008b), já há inúmeros bons relatos 

sobre os mitos na Amazônia. O que o escritor faz é um deslocamento radical da base mítica 

para inserir a história de vida do narrador num plano que oscila entre o plano realista e o 

mítico. Em suas próprias palavras: “Preferi estudar e entender um pouco [do mito], porque faz 

parte da nossa alma antropofágica devorar aquilo que tem um certo sabor, um saber com 

sabor, e aproveitar" (HATOUM, 2008b).  

A narrativa começa com um monólogo de um velho direcionado a um ouvinte 

reticente, às margens de um rio, na sombra de uma árvore. Esse homem que narra sua vida é 

Arminto, o filho único de Amando e neto de Edílio Cordovil, uma família abastada e 

proprietária de terras na região do rio Uaicurapá. Desprezado pelos seus concidadãos, que o 

consideram senil e louco, Arminto desabafa a um forasteiro a história de sua vida: ele fora um 

jovem rico, perdera toda a sua fortuna e concentrara-se na busca da mulher amada. Órfão de 

mãe, que morrera durante o parto, fora sempre rechaçado pelo pai, que o culpava por privá-lo 

da esposa. Esse pai, Amando Cordovil, sempre se mantivera esquivo aos assuntos que 

                                                
17 Todas as citações retiradas desse romance serão doravante designadas sob a sigla OE, e seguem a edição: 

HATOUM, Milton. Órfãos do Eldorado. SP: Companhia das Letras, 2008. 
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concerniam ao filho. As companhias de Arminto eram a índia Florita, que cuidara dele desde 

a tenra infância, e Estiliano, amigo do pai, que exercera uma influência muito grande em sua 

vida. Depois da morte de seu pai, ele conhece Dinaura, por quem se apaixona. Todavia, 

Dinaura foge dele, fazendo-o deixar de lado os negócios da família. Arminto sucumbe a uma 

inevitável falência ao enredar-se numa busca alucinante, que culminará com um mistério. 

Ambíguo, Arminto deixa subentendido que encontrou Dinaura, mas suas palavras podem ser 

apenas alucinação, fantasmagoria. 

Órfãos do Eldorado é a história do naufrágio econômico e existencial de Arminto. 

Nela, condensam-se o mito do Eldorado e o mito da Cidade Encantada. Arminto vem de uma 

família que buscou uma riqueza material que se sintetiza nas imagens do ouro e do Eldorado. 

Mas essa busca que levou à ascensão de Edílio leva seus descendentes ao fracasso. Quando 

esse fracasso materializa-se num naufrágio, o filho remanescente mergulha em busca de outro 

ouro, a mulher amada, que ele vê raptada para a cidade Encantada. Segundo o mito indígena, 

para lá se dirigem os desaparecidos. Esse é o ponto nevrálgico da trama: as narrativas míticas 

embaraçam-se entre si e se confundem com a existência de Arminto. O mistério contido nos 

mitos e as dimensões alcançáveis pela explicação racional interpenetram-se, de modo que a 

própria razão parece perder força. Nessa tessitura complexa, os mitos do Eldorado e da 

Cidade Encantada integram a vida vivida e chegam ao ponto de quase se fundirem. Na fala do 

narrador, os mitos superpõem-se, como se fossem um só. Por isso, Órfãos do Eldorado pode 

ser considerado como uma tentativa de retorno ao mito como evidência do limite imposto pela 

vida à explicação racional e, em decorrência, abandono da lógica capitalista que impuseram a 

figura do progresso durante a modernidade.  

Benedito Nunes (2009), em Volta ao mito na ficção brasileira, aponta os três 

momentos axiais da presença das narrativas míticas na Literatura do Brasil. De acordo com o 

autor, o primeiro surto se deu com o advento do Romantismo, tendo em José de Alencar o seu 

grande expoente. Em obras como O guarani (1857), O gaúcho (1870) e O sertanejo (1875), 

Alencar aproveita-se dos temas míticos para criar um perfil etnográfico e regionalista do país 

recém-independente, com o intuito de aguçar um ideal de nacionalidade a partir da construção 

imagética do índio e do homem regional. Com intensa ironia, Machado de Assis, em Esaú e 

Jacó (1904), apropria-se do mito bíblico homônimo para compor a história dos gêmeos Pedro 

e Paulo e fazer um retrato sociopolítico do Brasil na difícil travessia do século XIX para o 

século XX.  

O segundo surto da presença do mítico na Literatura Brasileira se deu, conforme 

Nunes (2009) aponta, no século XX. Durante o movimento modernista, – também permeado 
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de preocupações com a afirmação da nacionalidade – o maior exemplo é Macunaíma (1928), 

de Mário de Andrade. Em 1956, surge Grande Sertão: Veredas (1956), de Guimarães Rosa e 

posteriormente A paixão segundo G.H. (1964), de Clarice Lispector, que, entre outras obras, 

recorreram, de vários modos, ao mito. Finalmente, a terceira inserção do mito na ficção 

encontra-se, segundo Nunes, na contemporaneidade, em autores como Ariano Suassuna, 

Raduam Nassar e Milton Hatoum. Esses três escritores contemporâneos recorrem a mitos 

bíblicos e populares na composição das suas próprias narrativas. Diferentemente dos autores 

modernistas, suas narrativas não são mitogênicas, isto é, não criam elas próprias uma 

mitologia, mas pela sua função modelar e ordenadora, ao assumirem o mito como base 

criativa, são consideradas por Nunes (2009) como mitomórficas.  

O romance de Hatoum que Nunes utiliza como modelo de narrativa mitomórfica é 

Dois Irmãos (2000), pois nessa obra ele já inserira traços míticos com o intuito de aludir a um 

panorama nacional complexo, ao retomar o motivo bíblico – e machadiano – dos irmãos 

gêmeos que se digladiam em contexto familiar. Posterior ao estudo de Nunes, Órfãos do 

Eldorado traz o mito mais explicitamente, pois, além da trama, ele envolve o cenário, a época 

e a vida íntima de casa um dos personagens.  

Por fazer parte de um projeto que abraçava as lendas e os mitos, Hatoum escolheu 

resgatar o imaginário coletivo da região amazônica para compor a sua obra. Assim, ele reúne 

uma série de crenças e rituais ao longo da narrativa, dando, entretanto, maior ênfase aos mitos 

da Cidade Encantada e do Eldorado. Todavia, no posfácio18 do romance, o autor assegura que, 

expressiva entre os indígenas, a ideia de um lugar utópico onde residem a justiça e a 

felicidade está presente não apenas na “cultura indo-européia[sic], mas também ameríndia e 

de muitas outras. Porque os mitos, assim como as culturas, viajam e estão entrelaçados. 

Pertencem à História e à memória coletiva” (OE, p.106). Ele ainda acrescenta: 

 

E há uma percepção muito ambígua que eles [os habitantes das comunidades 

ribeirinhas] têm do mito, porque alguns dizem que acreditam, outros dizem que não 

crêem, mas já ouviram falar de alguém que esteve na Cidade Encantada. Então 

existe uma negação do mito e ao mesmo tempo uma afirmação dele na fala dessas 

pessoas. Achei interessante recorrer a alguns mitos da Amazônia para compor os 

personagens. E para dizer que, no fundo, nossa alma é inconstante. O que 

aterrorizava os colonizadores, tanto os soldados quanto os religiosos, era exatamente 

essa inconstância da alma selvagem. A volubilidade dessa América (HATOUM, 

2008b). 

                                                
18  O posfácio nesse romance de Hatoum é um tanto ambíguo, daí a sua extrema relevância. É nele que o autor 

apresentará a gênese da narrativa e seu interesse por contar a história uma vez narrada por seu avô. Alternando 

entre ficção e realidade, o leitor fica indeciso frente a esse depoimento, sem conseguir precisar se ali está a voz 

de Hatoum ou a de mais um personagem. Entretanto, nesse trabalho, o avô e o neto do posfácio são considerados 

parte do quadro ficcional. 
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De maneira complementar a essa ideia que Hatoum propõe para o mito, Magasich-

Airola e De Beer (2000) concebem-no como um significante evocador dos sentimentos mais 

íntimos que ligam um povo: seus temores, sonhos e desejos coletivos. Para eles, os mitos são 

“produtos da imaginação coletiva, próprios a uma civilização e a uma época determinada, que 

podem tomar a forma de imagens, lendas, tradições e gestas épicas” (2000, p.18). Com base 

nessa perspectiva, esses autores, em sua obra América Mágica, recompõem as bases míticas 

que existem por trás das grandes navegações e do descobrimento das Américas. Tal 

recomposição se faz relevante neste contexto, pois, a partir dela, constrói-se um dos mitos 

básicos na trama de Hatoum: o Eldorado.  

Na Idade Média, a Europa, muito influenciada pela mitologia bíblica, incorporou a 

noção de que o Éden – paraíso bíblico que, conforme o livro de Gênesis, fora perdido por 

Adão e Eva – estava escondido em algum ponto da Terra, sendo urgente redescobri-lo e 

resgatá-lo. Assim, no advento do Descobrimento da América, há uma base mítica posta em 

ação quando os europeus, movidos por uma gama imensa de fatores políticos e econômicos, 

também ansiavam conquistar o Éden terreno.  

Ao desembarcar no Novo Mundo, os navegadores europeus supunham estar chegando 

ao Extremo Oriente, local onde deveria haver uma infinidade de riquezas e ouro, além de ser 

para a imaginação mítica, a provável localização do Paraíso na Terra. A partir desse 

imaginário católico-cristão tão fortemente incutido na mente dos novos colonizadores, 

atrelado à necessidade urgente que a Europa tinha de conseguir ouro e metais preciosos, já 

que suas reservas estavam esgotadas, inúmeros serão os relatos que colocarão a América 

como a casa de riquezas e prazeres, associada às Minas do Rei Salomão, ao País da Canela, à 

Cidade dos Césares, Paitití, Atlântida entre outros. Dentre esses tantos locais imaginários, um 

dos que mais notoriedade ganhou foi aquele ao qual chamavam Eldorado.  

A palavra Eldorado – ou El Dorado – significa, em espanhol, O Dourado. A base 

desse mito se funda na possibilidade de existência de incontáveis minas auríferas em algum 

lugar misterioso da América. A visão que os forasteiros tinham da nova terra sempre fora 

muito fantasiosa e, portanto, rendia-se ao imaginário dos povos nativos. Esses, por sua vez, 

descreviam o lugar a partir de imagens advindas de tempos imemoriais, afetado sempre pelo 

pavoroso e pelo belo, habitado pelo fantástico. Ao deparar-se com esses habitantes nativos da 

América, tais colonizadores europeus ouviram-nos contar acerca de El Dorado.  

Comentando uma das versões mais conhecidas, Esteves (2007) pontua que a origem 

do mito se dá através de relatos de indígenas de que, em algum lugar do continente, havia um 

cacique que cobria totalmente a sua pele com nada além de uma película de ouro em pó. 
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Todos os dias, esse cacique banhava-se nas águas de um lago, retirando toda essa liga 

metálica e cobrindo-se novamente de ouro, tão abundante era esse material.  Nouhaud (2005) 

acrescenta que, durante esse ritual de higienização do chefe supremo da tribo, os sacerdotes 

lançavam nas águas desse lago outros objetos de ouro, sendo ele o depósito de uma grande 

quantidade de riquezas. Assim, a ideia de um homem, O Dourado, estar sempre revestido de 

ouro, induziu os colonizadores a imaginarem que tudo que o circundava também fosse 

coberto por esse metal, facilmente migrando a imagem de um homem para a de um lugar todo 

feito de ouro, o Eldorado. Importa salientar que esse mito possui inúmeras variantes, mas em 

todas elas, existe a presença de um cacique que se cobre de ouro e navega em um lago 

portando consigo oferendas, as quais são despejadas nessas águas.  

A localização desse paraíso aurífero sempre foi motivo de especulações, tendo todo o 

continente, principalmente o Sul da América, sido vastamente explorado com a finalidade de 

encontrá-lo. “O El Dorado tinha, de acordo com os relatos divulgados, principalmente de 

forma oral, várias localizações: a lagoa de Guatavita, no interior da Colômbia; ou os lagos de 

Manoa, Parime ou Paititi, localizados em algum ponto indeterminado, no interior da selva 

amazônica” (ESTEVES, 2007, p.237). Todavia, de acordo com os próprios nativos, nem 

mesmo eles sabiam precisar a localização exata dessas paragens. Sérgio Buarque de Holanda 

(2010) acrescenta que há um deslocamento sucessivo da sua localização. Pois, a cada nova 

expedição, a lagoa e o ouro infinito de Eldorado moviam-se e distanciavam-se dos 

desenganados colonizadores.  Nessa caçada infinita, o espírito pragmático cede, sob a pressão 

do desejo, às armadilhas do mito. 

Embora sua existência jamais tenha sido comprovada ao longo dos séculos, esse 

paraíso perdido permanece vivo no imaginário dos povos americanos. Muitos exploradores já 

perambularam em busca de sua localização, governos já financiaram pesquisas com esse 

intuito, lagos já foram esvaziados na tentativa de encontrar o Eldorado. Há relatos de que, 

mesmo no século XX, inúmeros pesquisadores e cientistas se embrenharam na floresta 

Amazônica em busca das terras auríferas. O fato de que muitos deles jamais voltaram – 

desapareceram sem deixar qualquer vestígio – serve de motivo para uma especulação acerca 

da veracidade do lugar. O tema ficou tão inculcado no imaginário das pessoas ao longo das 

eras, que foi assimilado pelas diversas formas de expressão humana. Os artistas têm 

encontrado diversas maneiras de explicitar o encantamento que o Eldorado ainda exerce, em 

pleno século XXI:  
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O Eldorado começou, portanto, sendo uma realidade histórica, a história de uma 

ficção criada pelo discurso dos índios e considerada verdadeira pelo desejo dos 

espanhóis: esquema clássico da elaboração de um mito. Uma segunda etapa 

transforma a ficção histórica em ficção literária e prepara a terceira etapa – a ficção 

não-verbal que dá, no cinema, a imagem metaforizada do Eldorado enquanto 

universo de sonho, reino e fantasia (NOUHAUD, 2005, p.317).  

 

 

Essa versão da história é uma interpretação própria dos colonizadores. Nela, o mito do 

Eldorado está fortemente conectado à ânsia de dominar a natureza, espoliar o meio, explorar 

florestas e lagos com o intuito de obter riqueza e ‘progresso’. Contudo, cabe salientar que o 

potencial simbólico que o ouro abarca ultrapassa a meta de enriquecimento. Os colonizadores 

europeus, recém-chegados ao novo Continente, buscavam incansavelmente ouro e prata. 

Esteves (2007) pontua que, além do intuito mercantil, a descoberta de uma nova terra se 

configurava como uma possibilidade de renovação. O ouro, substância alquímica, projetava 

nas imaginações a idade dourada, quando os europeus encontrariam renovação. Carregando 

consigo a crença de que o Éden bíblico, paraíso perdido, se encontrava em algum lugar da 

Terra, os habitantes do Velho Continente projetaram nas Américas o seu sonho de 

revitalização. 

Ao pensar sobre as diversas conotações do ouro em várias culturas, Chevalier (2009) 

define-o como o metal perfeito, capaz de condensar a força imagética da transformação, 

redenção, conhecimento e imortalidade. Embora em cada cultura esse significante ganhe 

significados mais específicos, em todas elas, o ouro carrega em si o potencial de 

aperfeiçoamento e renovação. Para os astecas, por exemplo, o ouro associa-se ao 

reflorescimento da natureza, ao começo da estação das chuvas, responsável por fazê-la 

verdejar e frutificar novamente. De forma consonante, na tradição grega, esse símbolo liga-se 

fortemente à imagem radiante do Sol, fonte primordial de calor e luz imprescindíveis para a 

vida.  

Por existir na natureza em seu estado nativo, o ouro foi o primeiro metal conhecido 

pelo homem, por isso, exerce sobre ele uma forte carga sedutora, dada a sua luminosidade 

brilhante e quente; por ser maleável, o ouro forja objetos finos e delicados e, ao mesmo 

tempo, fortes e inquebráveis. Ele é o alvo do fazer alquímico. Alquimia, nesse contexto, deve 

ser compreendida não como um estudo medieval que antecede a Química, mas como uma 

operação simbólica que visa à transmutação dos metais para obtenção de ouro puro. Não é 

qualquer homem que consegue tal feito fantástico: há que se ter um grande preparo espiritual 

para transformar pedras nesse metal áureo, porque, alquimicamente, ouro simboliza a 

imortalidade, sendo o metal responsável pela purificação e integração do homem com o 
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cosmos. Segundo Chevalier, a alquimia “simboliza a própria evolução do homem de um 

estado em que predomina a matéria para um estado espiritual: transformar em ouro os metais 

é o equivalente a transformar o homem em puro espírito” (2009, p.38). Mesmo com esse 

potencial artístico e criativo, esse metal carrega em si uma dualidade perigosa, fonte de vida, 

mas também de morte: 

 

Ele propicia a felicidade, se bem utilizado, isto é, se empregado para a busca do 

saber; caso contrário, acelera a perdição de seu proprietário. Metal ambíguo, 

comportando o dualismo original: chave que pode abrir muitas portas, massa ou 

fardo que pode quebrar os ossos e o pescoço. É tão difícil fazer bom uso dele quanto 
obtê-lo (CHEVALIER, 2009, P.670).  

 

 

A compreensão dessa dualidade ajuda a definir a transição dos interesses dos europeus 

pelo ouro do novo continente. A perfeição simbolizada por esse metal entra em consonância 

com o potencial renovador e salvífico que era simbolicamente conferido à nova terra, paraíso 

edênico recém-descoberto. De forma similar, o valor econômico do ouro coincide com a 

promessa de poder que impulsiona os desbravadores da nova terra. Sobre tal perspectiva, 

Sérgio Buarque de Holanda acrescenta que a busca desenfreada pelo Eldorado era uma 

“mescla de espiritualidade e riqueza, de devoção e ambição, da religião de Cristo e do culto 

do bezerro de Ouro” (2010, p.78).  

A base mítica que alimenta o imaginário europeu encontra-se – e potencializa-se – 

com mitologias ameríndias. Nessa junção de crenças, o mito do Eldorado confunde-se, para 

os indígenas da Amazônia, com aquele que relata a existência de uma cidade submersa no 

fundo de um rio, local mítico onde está a felicidade e a fuga dos problemas do mundo real. 

Assim, fica difícil distinguir o sonho com o Eldorado do anseio pela Cidade Encantada. 

Pode-se perceber que a ideia de fuga para uma cidade mítica, recorrente na Europa e 

mesmo na Grécia Antiga, em mitos como o Paraíso do Éden ou a cidade submersa de 

Atlântida, era corrente também entre os ameríndios nos tempos das navegações. Jorge 

Magasich-Airola e Jean-Marc De Beer (2000) recontam uma história bastante triste que se 

refere a esse Eldorado indígena: há muitos séculos atrás, na aldeia de Guaravitá, um cacique 

descobriu que sua esposa o traía. Enlouquecido de ciúmes, ele a forçou a comer os órgãos 

genitais de seu amante durante uma festa, em frente de toda a aldeia, enquanto seu crime era 

cantado pelos índios. Não podendo suportar uma humilhação tão grande, essa mulher tomou a 

sua filhinha nos braços e jogou-se com ela no fundo do lago Guaravitá. O cacique foi, então, 

tomado de remorso e tristeza muito profundos. Para tentar confortá-lo, os sacerdotes da tribo 

disseram-lhe que sua mulher agora vivia em um belo palácio escondido nas profundezas do 
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lago e que ele poderia honrá-la com oferendas feitas de ouro. Arrependido pelo acinte que 

causara à esposa, o cacique navegava sempre até o meio do lago, com o corpo recoberto 

apenas por lama e ouro em pó, depositando ali objetos auríferos e esmeraldas, esperando que 

ela o perdoasse.  

Os pontos de consonância entre esses dois mitos foram reconhecidos por Hatoum no 

posfácio de sua narrativa. Ele relata que: “Anos depois, ao ler os relatos de conquistadores e 

viajantes europeus sobre a Amazônia, percebi que o mito do Eldorado era uma das versões ou 

variações possíveis da Cidade Encantada” (OE, p.106). Esses dois mitos apoiam-se em uma 

mesma base: a existência de uma cidade aurífera perdida nas profundezas de um lago. 

Todavia, eles distanciam-se na medida em que o Eldorado preocupa-se com o progresso 

econômico em detrimento da natureza; nessa vertente mítica encabeçada pelos colonizadores 

europeus, espera-se resgatar as riquezas e usufruir delas no mundo real. Na mitologia 

indígena, que privilegia uma cidade encantada submersa, considera-se a felicidade dentro do 

próprio rio. Ao invés de buscar o ouro para seu enriquecimento, o indivíduo vai ao encontro 

dele, desarraigando-se dos males do mundo e fazendo sua morada atemporal nas águas. O 

ouro tem o poder de libertar do peso do mundo. 

O mito da Cidade Encantada mistura-se com a ideia do paraíso aurífero tão procurado 

pelos europeus e o ressignifica. Com base numa perspectiva que trabalha tanto a fusão quanto 

a tensão entre os dois mitos, Hatoum recorre a ambos ao longo do romance. Arminto, 

descendente de homens que construíram impérios no coração da Amazônia, percebe a falácia 

desse paraíso sustentado pelo dinheiro e migra para uma busca mais espiritual: a busca da 

cidade submersa. Ambos os mitos, fundidos em um só, são a mola propulsora da falência de 

Arminto. Se, por um lado, ele renegara a busca do Eldorado empreendida por sua família, por 

outro, a busca por essa cidade submersa, própria da cultura ameríndia, o conduziu a uma 

torrente de naufrágios que culminam com sua decadência econômica e sua solidão. Há, 

contudo, uma vitória moral, pois Arminto torna-se narrador da sua vida, do seu momento 

áureo.   

 Em Órfãos do Eldorado encontra-se evidente a retomada do mito de riqueza 

abundante, entretanto tal movimento de retorno estabelece-se a partir de uma imersão no 

modo irônico. Há, na história de Arminto, um rompimento com o ideal de conquista e 

progresso econômico enquanto solução para os problemas humanos, uma vez que a orfandade 

desse local paradisíaco se manifesta desde o título. Apropriando-se desses mitos a partir da 

postura irônica, Hatoum confirma o caminho cíclico que Northrop Frye (1957) atribui em 

Anatomia da Crítica para os rumos da ficção.  
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Segundo Frye, as ficções podem ser classificadas de acordo com a postura do herói em 

relação aos homens e ao meio em que ele age. Herói é, portanto, o personagem que motiva o 

desencadeamento das ações da trama e o elemento axial para a categorização dos gêneros 

literários a partir de seu relacionamento com o mundo circundante. Assim, o estágio inicial da 

narrativa é aquele em que se encontram os mitos, histórias sobre deuses e o mundo 

sobrenatural. “Tais estórias ocupam um lugar importante em literatura, mas como regra 

situam-se fora das categorias literárias normais” (FRYE, 1957, p.39). Nesses casos, os heróis 

não são homens comuns, mas seres divinos muito poderosos que se preocupam com o bem 

coletivo, vencem o mal e impedem a destruição e morte de seu povo.  

Posterior a essa fase mítica, segue-se a era romanesca da ficção, quando os homens 

retratados não são mais deuses ou semideuses, mas ainda enfrentam eventos maravilhosos no 

seu périplo, dominando os outros homens e o meio. O herói deste ciclo vive em um mundo 

onde as leis naturais estão aparentemente suspensas, possibilitando que ele possua talismãs e 

auxílios fantásticos em sua luta em prol do bem comum. É nesse estágio que se dá a migração 

do mito para a lenda, para o conto popular.  

Com as mudanças temporais que a literatura assume, os estágios seguintes, derivados 

da era romanesca, são denominados de Imitativo Elevado e Imitativo Baixo. No primeiro 

caso, o fantástico perde espaço, mas os homens ainda são superiores em sentimentos e ações 

aos demais; o Imitativo Elevado estaria, portanto, relacionado à tragédia e a epopeia. Já no 

segundo caso, o grau Imitativo Baixo, os heróis são iguais aos demais seres humanos e sua 

forma literária conectar-se-ia melhor com a comédia ou a ficção realística.  

Por último, Frye apresenta o estágio final, a fase irônica, quando o herói se mostra 

inferior em poder ou inteligência aos demais homens, fazendo com que o leitor o situe num 

nível abaixo da experiência comum. Esse sentido irônico que a literatura assume desce um 

grau além do que já descera o Imitativo Baixo. O romance moderno toma como motivo a vida 

tal qual a encontra. A ironia moderna situa essa experiência em mundos ínferos. Em sua 

forma trágica, essa ironia direciona-se para o isolamento social do herói, que sofre sua sina 

não por merecê-la, mas por estar numa situação em que a catástrofe se apresenta inevitável. 

Aquilo que acontece ao herói poderia acontecer a qualquer outro homem. Os males que lhe 

advém não se caracterizam como um destino específico, mas coletivo, ao mesmo tempo em 

que individualizante. A vítima é nada menos que um bode expiatório: culpado no sentido em 

que integra uma sociedade culpada.  

Nessa perspectiva, o mito, mesmo estando fora das categorias literárias normais, 

jamais deixa de se fazer presente na literatura, pois os modos de ficção transitam entre os 
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espaços do mítico, imitativo baixo e irônico. O mito expressa-se como identidade metafórica 

implícita, ao passo que todas as outras estruturas são produtos de sua ‘deslocação’. Tal 

conceito assim se define: “o que pode ser identificado metaforicamente num mito pode 

apenas ser vinculado, na estória romanesca, por alguma forma de símile: analogia, associação 

significativa, imagem incidental agregada, e semelhantes” (FRYE, 1957, p.139).  Dessa 

forma, o autor apresenta três estágios da organização literária: primeiramente o mito não 

deslocado; em seguida, a tendência romanesca que abarca os graus Imitativo Elevado e 

Imitativo Baixo e, por fim, o ‘realismo’ que descarrega a sua ênfase no conteúdo e na 

representação. Importa salientar que a literatura irônica inicia-se com tal realismo e tende a 

voltar para o mito. Para Frye (1957), a ironia é uma técnica onde se consegue obter o máximo 

de significação a partir de um mínimo de informação. Num contexto de ironia exigente, para 

que ela seja eficaz, importa objetividade no assunto e ausência de juízos de valor explícitos 

por parte do autor. Cabe ao leitor compreender o que está sendo dito nas entrelinhas do texto e 

acrescentar o tom irônico a ele.  

Esse é o ciclo pelo qual se move a ficção. Embora sejam estágios crescentes, 

remontando desde a literatura primeva até os dias atuais, ao atingir o estágio irônico, a 

Literatura moderna novamente teria que se reaproximar do mito. Quando a representação 

irônica deixa-se invadir por contornos obscuros e sacrificais fica visível a inclinação para o 

mito. Em muitos casos, a ironia alimenta-se da inversão das promessas contidas no mito. De 

todo modo, a ânsia de retornar ao mito é uma das características do mundo contemporâneo, a 

realidade racionalista perde espaço, pois não pode sozinha responder as constantes indagações 

suscitadas pelos paradoxos que a vida impõe. É esse movimento de retomada que Hatoum 

empreende em seu romance Órfãos do Eldorado, cuja trama está centrada no personagem-

narrador Arminto Cordovil, um velho solitário e decadente, anti-herói no sentido irônico que 

o termo pode abarcar. Ele narra sua história de vida para um transeunte, explicando-lhe por 

que vive em condições deploráveis, tendo sido, no passado, um jovem abastado e integrado ao 

mundo. 

Em Órfãos do Eldorado, há uma ‘deslocação’ extrema do mito, chegando ao nível da 

ironia e, depois, no final, uma volta ao mito. Apesar de a narrativa iniciar-se com uma gama 

de lendas da Amazônia desfiadas pelo narrador, como se sua história pertencesse ao ciclo 

romanesco, onde mulheres são seduzidas por animais, cabeças são separadas do corpo e 

vagam à noite etc, há um movimento em direção ao realismo eivado de ironia. O Eldorado 

buscado pelo personagem central como local paradisíaco de segurança e conforto apresenta-se 

como uma miragem composta de águas fluidas que querem arrastá-lo para um afogamento de 
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suas ilusões. No final, há o mergulho nas águas míticas como expressão das dimensões 

humanas que o discurso racional não pode enfrentar.  

Segundo Mircea Eliade (2011), ao longo dos tempos, os mitos deixaram de ser 

entendidos como ‘fábulas’ ou ‘invenções’, para serem aceitos por seu caráter exemplar e 

significativo. Tal concepção semântica do termo remete a, pelo menos, duas possibilidades de 

significação: mito enquanto ilusão e mito enquanto tradição da revelação primordial, divina e 

sagrada. Logo, “compreender a estrutura e a função dos mitos nas sociedades tradicionais não 

significa apenas elucidar uma etapa na história do pensamento humano, mas também 

compreender melhor uma categoria dos nossos contemporâneos" (ELIADE, 2011, p.8). O 

autor prossegue, afirmando que, ao estudar os mitos, interessa captar o sentido das formas de 

conduta que ele perpetua, especialmente em civilizações onde ainda permanece vivo. Assim, 

compreender tais comportamentos equivaleria a um reconhecimento desses fenômenos 

humanos e culturais, abandonando a concepção iluminista e racionalista que desvalorizava o 

mito.  

As múltiplas acepções que esse significante evoca não são suficientes para abranger a 

completude e as particularidades práticas do mito em si, todavia, segundo Eliade (2011), o 

conceito que mais lhe agrada, dada a amplitude que confere ao termo, é que mito se refere, 

latu sensu, àquilo que:  

 

conta uma história sagrada; ele [o mito] relata um acontecimento ocorrido no tempo 

primordial, o tempo fabuloso do “princípio”. Em outros termos, o mito narra como, 

graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja uma 

realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmentos de ilha, uma espécie vegetal, um 

comportamento humano, uma instituição (ELIADE, 2011, p.11). 

 
  

Os mitos são, portanto, uma realidade cultural bastante complexa, expressão que pode 

ser interpretada a partir de vários prismas e perspectivas complementares. Ao contar uma 

história sagrada, essas narrativas mitológicas se colocam num tempo primordial. Seus 

personagens são Entes Sobrenaturais conhecidos, sobretudo, pelos seus feitos in illo tempore. 

Importa também salientar que a história narrada pelo mito deve ser encarada enquanto 

‘sagrada’ e ‘verdadeira’, pois explica realidades perceptíveis: conhecendo-se o mito, conhece-

se a ‘origem’ das coisas. Então, toda história mítica é, em certa medida, um prolongamento da 

cosmogonia, pois implica a criação e a modificação do mundo. Nas civilizações pré-

modernas, o mito “exprime, enaltece e codifica a crença; salvaguarda e impõe os princípios 

morais, garante a eficácia do ritual e oferece regras práticas para a orientação do homem” 

(ELIADE, 2011, p.23).  
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A partir de uma profusão de exemplos, Eliade (2011) demonstra a importância vital 

dos mitos para o funcionamento das engrenagens da dinâmica social dos povos aos quais eles 

pertencem. O autor indica que, para tais indivíduos, não basta conhecer os mitos, mas urge 

também seguir seus ensinamentos a fim de fazer parte ativa da realidade. Por isso há um 

interesse em reatualizá-los a partir de ritos, a fim de estabelecer uma conexão com o sagrado e 

reviver a experiência primordial.  

O mito do Eldorado é exemplar no sentido em que deriva de um outro mito criador de 

uma realidade paralela. Ao analisar os motivos edênicos subjacentes ao descobrimento e 

colonização do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda (2010) recompõe, em sua obra com o 

sugestivo título Visões do Paraíso, o imaginário dos europeus entusiasmados com a 

descoberta de uma nova terra. Ele narra a existência de mitos e o empreendimento de ações 

que confirmavam um interesse transcendental pelo novo Continente. O autor pontua que o 

mito do Eldorado foi ainda mais divulgado entre os colonizadores hispânicos do que entre os 

portugueses. Ainda assim, a persistência de alguns exploradores em encontrar esse paraíso 

perdido em algum lugar da selva amazônica acaba por influenciar a cultura brasileira, 

principalmente o norte do país.  

 Com um tom melancólico e memorialístico, Arminto Cordovil – homem do Norte – 

começa a sua catarse. Mas, ao invés de iniciá-la por sua infância, sua vida, seu pai ou sua 

amada, ele abre seu relato com a história da índia que quer se jogar nas águas do rio. Logo no 

princípio, é apresentado ao leitor o mito da cidade submersa. O relato começa com uma 

mulher que quer fugir: 

 

A voz da mulher atraiu tanta gente, que fugi da casa do meu professor e fui 

para a beira do Amazonas. Uma índia, uma das tapuias da cidade, falava e apontava 

o rio. (...) 
Florita foi atrás de mim e começou a traduzir o que a mulher falava em língua 

indígena; traduzia umas frases e ficava em silêncio, desconfiada. Duvidava das 

palavras que traduzia. Ou da voz. Dizia que tinha se afastado do marido porque ele 

vivia caçando e andando por aí, deixando-a sozinha na Aldeia. Até o dia em que foi 

atraída por um ser encantado. Agora ia morar com o amante, lá no fundo das águas. 

 Queria viver num mundo melhor, sem tanto sofrimento, desgraça. Falava sem olhar 

os carregadores da rampa do Mercado, os pescadores e as meninas do colégio do 

Carmo. Lembro que elas choraram e saíram correndo, e só muito tempo depois eu 

entendi por quê. 

De repente a tapuia parou de falar e entrou na água. Os curiosos ficaram 

parados, num encantamento. E todos viram como ela nadava com calma, na direção 
da ilha das Ciganas. O corpo foi sumindo no rio iluminado, aí alguém gritou: A 

doida vai se afogar. Os barqueiros navegaram até a ilha, mas não encontraram a 

mulher. Desapareceu. Nunca mais voltou.  

(...). 

Eu tinha uns nove ou dez anos, nunca mais esqueci. Alguém ainda ouve essas 

vozes? (OE, p.11-3).  
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Nas reticências do excerto estão outros mitos e lendas que o narrador evoca, 

mostrando como sua infância fora recheada com a cultura indígena na cidadezinha de Vila 

Bela. Embora Arminto não falasse a Língua Geral19, Florita traduzia para ele. Traduzido, esse 

imaginário mítico será presença constante na narrativa, chegando a confundir-se com ela em 

alguns aspectos. O próprio narrador confirma essa influência, afirmando que “há um 

momento em que as histórias fazem parte da nossa vida” (OE, p.13) e, definitivamente, as 

águas da cidade submersa o seguiriam.  

A índia decide se refugiar na Cidade submersa, mas Arminto declara só ter entendido 

a razão do desespero das meninas do colégio muito tempo depois. O narrador se refere a algo 

que só lhe será revelado anos mais tarde: Florita mentira. Ela mesma o confessa muitos anos 

mais tarde: “traduzi torto, Arminto. Tudo mentira. Mentira? E eu ia contar para uma criança 

que a mulher queria morrer? Dizia que o marido e os filhos tinham morrido de febre, e que ela 

ia morrer no fundo do rio porque não queria mais sofrer na cidade” (OE, p.90). A tradução 

torta de Florita era uma mentira piedosa que objetivava ocultar da criança a tragédia social. 

Florita mente para poupar a criança de uma realidade trágica exposta a seus olhos. A índia que 

se joga nas águas está órfã, porque se encontra desamparada pela sociedade e pelo Estado. Ela 

perdera sua família e decide morrer. Florita usa o mito como uma forma de socorro, de 

misericórdia com a criança. O modo como ela traduziu aquele lamento constituiu uma forma 

de fazer com que a cultura da vítima – a índia esmagada pela estrutura social – ganhasse força 

e mantivesse-se viva, numa sociedade que não se importava em preservá-la.  

Essa ação tomada por Florita resgata o que Mircea Eliade (2011) explica como sendo 

crucial para a propagação dos mitos nas culturas arcaicas. Para este autor, o mito está 

diretamente ligado aos indivíduos de determinada cultura e os constituem existencialmente. 

Por isso, eles são impelidos a não apenas rememorar tais histórias, mas também reatualizá-las 

periodicamente. Trazendo o mito da cidade submersa no exato momento em que a índia 

comete suicídio, Florita mente, mas também evita que, com a índia, sua cultura sucumba 

frente a uma realidade que ignora suas necessidades e desrespeita a sua dor. A voz da 

tradutora, entrecortada pelo silêncio, é legitimada por sua pertença a essa cultura. Embora 

distanciada compulsoriamente da cultura indígena desde a infância, ela insiste em preservá-la.  

                                                
19 Conforme lembra José Ribamar Bessa Freire (2003), a Língua Geral foi a principal língua da Amazônia 

durante pelo menos dois séculos e meio, sendo falada como língua franca entre os índios, mestiços, negros e 

portugueses. Também conhecida como nheengatu, a língua geral era estimulada pelo Estado Monárquico e 

difundida amplamente pelos missionários. Todavia, em meados do século XVIII, foi proibida pela Coroa, que 

obrigava o uso da língua portuguesa.  
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De fato, não há propriamente mentira nas palavras de Florita. Analisando essa 

tradução ‘torta’ a partir dos pressupostos benjaminianos, sua versão pode ser entendida como 

uma reinvenção à qual o tradutor tem direito, a fim de conduzir as palavras originais a um 

nível mais poético da língua alvo. Walter Benjamin (2008), em seu ensaio A Tarefa do 

Tradutor, de 1923, discute a problemática da tradução das obras de arte, colocando, em 

primeiro lugar, a desnecessidade de traduzi-las a fim de atingir um público específico. Para 

ele, uma obra artística não se faz em acordo com quem terá acesso a ela, mas sim, pelo seu 

potencial poético e misterioso. De forma consonante, a tradução dessa obra não deverá 

preocupar-se em comunicar aquilo que a original almejava, uma vez que ela não almejava 

comunicar coisa alguma. “Com isso, admite-se evidentemente que toda tradução é apenas um 

modo de alguma forma provisório de lidar com a estranheza das línguas” (BENJAMIN, 2008, 

p.73). Uma tradução deve, sim, assemelhar-se à original no tocante à ideia central, roçando-a 

tangentemente, mas deve fazer seu próprio caminho e seguir seu rumo próprio, em busca do 

infinito.   

A tarefa do tradutor é, portanto, redimir a língua de seu cativeiro, libertando-a desses 

grilhões linguísticos comparativos por meio da arte da recriação. É uma tarefa autônoma e 

diferenciada da tarefa do escritor. O que importa realmente é encontrar o ponto infinitamente 

pequeno do sentido presente no texto e não desviar-se dele. O tradutor deve manter-se fiel ao 

cerne da obra, aproveitando-se, contudo, de sua liberdade criativa para fazê-lo. Apenas as más 

traduções ficam paralisadas na transcrição literal de uma língua para outra. O bom tradutor, 

por sua vez, encontra as esquinas relevantes da obra original e as ecoa em seu texto recém-

criado. 

 É essa a função da tradutora de Arminto. Embora o que a mulher que se joga no rio 

profira seja antes um lamento, Florita escuta aquelas palavras e reconstrói, no mito, os 

sentidos da tragédia social. A essência do texto original, todavia, não se esquiva: a mulher era 

uma índia desesperada que se joga nas águas do rio para fugir de uma realidade funesta; 

queria viver num mundo onde não houvesse tanto sofrimento e dor, e poderia encontrá-lo no 

fundo do rio, nas águas da morte. A intenção de Florita era poupar a criança, dando-lhe, ao 

invés de uma cruel realidade, uma esperança que a suplantasse. Mas, anos depois, ao atribuir 

falsidade à sua versão, Florita reconhece que o mito perdera a eficácia, restando ao seu 

ouvinte, agora já envelhecido, apenas sua própria voz, isolada e trágica.  

Há, portanto, em Hatoum, o reconhecimento de um processo que se encerra na 

primeira versão de Florita. Testemunha de um mundo que agoniza e que se condensa na índia 

suicida, Florita é, em seu hibridismo, a última remanescente de uma cultura esmagada e 
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sacrificada. Embora sua versão contamine a memória de Arminto, ele não pertence mais a 

essa cultura e fala apenas como testemunha indireta do massacre. A voz de Arminto já não é a 

condensação da cultura que, na segunda versão de Florita, sucumbe; evidenciando-se, também 

ela, submersa, encoberta pelas águas do tempo e da violência.  

Apesar disso, assim como as estruturas míticas permanecem na ficção, ainda que 

deslocadas, a cultura que sucumbe deixa marcas na testemunha que a viu sucumbir.  Com o 

intuito de explicar a persistência do mito da Cidade Encantada, o autor diz, em seu posfácio:  

 

Muitos nativos e ribeirinhos da Amazônia acreditavam – e ainda acreditam – que no 

fundo de um rio ou lago existe uma cidade rica, esplêndida, exemplo de harmonia e 

justiça social, onde as pessoas vivem como seres encantados. Elas são seduzidas e 

levadas para o fundo do rio por seres das águas ou da floresta (geralmente um boto 

ou uma cobra sucuri), e só voltam ao nosso mundo com a intermediação de um pajé, 

cujo corpo ou espírito tem o poder de viajar para a Cidade Encantada, conversar 

com seus moradores e, eventualmente, trazê-los de volta ao nosso mundo (OE, 

p.106). 

 

  

Diferentemente dos romances anteriores, que ambientam suas tramas em meados do 

século XX, e trazem a questão da Ditadura militar como pano de fundo, os acontecimentos 

essenciais que compõem a trama de Órfãos do Eldorado passam-se na transição entre os 

séculos XIX e XX. Em seu enredo centrado no fracasso econômico e existencial de Arminto, 

Hatoum evoca o período transcorrido entre a decadência do ciclo da borracha no norte do país 

e a I Grande Guerra que assolou o mundo. Entretanto, se considerado o tempo integral do 

relato feito por Arminto com todas as suas alusões, pode-se perceber o desencadeamento de 

eventos que abrangem desde a Revolta dos Cabanos, ocorrida em meados do século XIX e 

alcançam até a II Guerra Mundial e os primeiros tempos da chamada Guerra Fria, já em 

meados do século XX. Assim, a narrativa gira em torno das mudanças que aconteceram em 

um século de história brasileira.  

Órfãos do Eldorado lida com o sonho da cidade submersa ainda presente na cultura 

amazônica, ao mesmo tempo em que cria uma relação simbólica entre esse paraíso tão 

largamente procurado e o lugar onde os europeus depositaram seus anseios: a América e, em 

particular, o Brasil. Se o Eldorado significa paraíso onde reina a felicidade e a justiça e a 

busca por esse local se mostra vã, pode-se assumir que o país se afirma como uma miragem, 

cujas promessas de amparo institucional não se cumprem em plenitude. Com uma trama que 

se desenvolve num período efervescente para a economia do país, o ciclo da borracha, a obra 

retoma os problemas sociais que assolam o norte do Brasil desde então, estendendo-os 

metonimicamente para o país como um todo.  
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O escritor Márcio Souza (2005), em seu artigo Modernidade e Atraso, traz algumas 

considerações importantes acerca do processo histórico de anexação de territórios que hoje 

compõem o Brasil. Ele explica que, até 1822, a Amazônia não fazia parte do Brasil e sequer 

se chamava Amazônia. Na verdade, os portugueses possuíam duas colônias distintas nas 

terras recém-descobertas. A primeira, o Brasil, fruto da descoberta de Cabral, no ano de 1500. 

A segunda, uma colônia inicialmente conhecida como Grão-Pará e Maranhão e, 

posteriormente, Grão-Pará e Rio Negro, descoberta pelo espanhol Vicente Iañez Pinzon, em 

1498, mas ocupada pelos portugueses em 1630. Os habitantes da colônia mais ao sul eram 

chamados de ‘brasileiros’. Aqueles da colônia do norte eram denominados ‘portugueses-

americanos’. A existência dessas duas colônias separadas se justificava dada a dificuldade 

geográfica de mantê-las sob um único regimento. Uma viagem de Lisboa para o Rio de 

Janeiro durava cerca de noventa dias. De Lisboa para Belém, trinta dias. Mas o percurso entre 

o Rio de Janeiro e Belém podia ultrapassar cinco meses, devidos às correntes marinhas que os 

barcos seguiam.  

Assim, com duas colônias com características tão peculiares na América do Sul, não é 

de se estranhar que elas tomassem rumos tão diferenciados. No Brasil, o desenvolvimento 

industrial era medíocre, por isso, essa colônia dependia basicamente da agricultura e da 

agroindústria, necessitando para isso recorrer à mão de obra escrava. Por outro lado, no Grão-

Pará, muito beneficiado pela natureza circundante, havia pequenas fazendas, onde juntos, 

patrão e empregado iam lavrar a terra. Márcio Souza (2005) acrescenta que, além disso, havia 

nessa colônia um forte investimento na indústria naval e no manejo, extração e 

beneficiamento dos produtos da selva, especialmente tabaco e castanha-do-pará, que eram, 

desde aquela época, exportados para a Europa, conferindo ao Grão-Pará certa autonomia em 

relação à metrópole.  

Entretanto, com o advento da Independência do Brasil em 1822, a situação da colônia 

nortista ficou incerta. Embora tal fato a princípio tenha tido pouca repercussão no Grão-Pará, 

ele começou a acalentar nos portugueses-americanos o desejo de também se desligarem de 

Portugal. Duas correntes diferenciavam quanto à forma de fazê-lo: uma, a nacionalista, 

desejava tornar-se livre da metrópole e firmar-se enquanto nação. A outra desejava juntar-se 

ao Império do Brasil. Em 1823, em uma intervenção violenta, o Brasil acaba por anexar o 

Grão-Pará aos seus domínios.  

Embora a Amazônia tenha sempre sido associada a um local habitado por 

comunidades ribeirinhas e tribos indígenas vivendo em parcas condições de miséria e 

isolamento social, sem acesso ao desenvolvimento e ao progresso, esse retrato não confere 
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com a realidade da região. Entre as duas colônias portuguesas, o Grão-Pará sempre esteve à 

frente do Brasil quando se tratava de modernização. Desde o século XIX, com o crescimento 

da exportação da borracha, entre outras atividades lucrativas, uma verdadeira vida urbana, e 

uma população culta que teceu laços estreitos com o mundo começaram a se desenvolver ali. 

Márcio de Souza chega mesmo às seguintes afirmações: 

 

Nos 500 anos de presença da cultura européia [sic], [a Amazônia] experimentou os 

métodos mais modernos de exploração. Cada uma das fases da história regional 

mostra a modernidade das experiências que foram se sucedendo: agricultura 

capitalista de pequenos proprietários em 1760 com o Marquês de Pombal, economia 
extrativista exportadora em 1890 com a borracha, e estrutura industrial 

eletroeletrônica em 1970 com a Zona Franca de Manaus. Os habitantes da 

Amazônia, portanto, não se assustam facilmente com problemas de modernidade, o 

que vem provar que a região é bem mais surpreendente, complexa e senhora de um 

perfil civilizatório insuspeito pela vã ingenuidade (2005, p.76).  

 

 

No século XIX, as pessoas migravam para o Norte, na esperança de conseguirem 

melhores condições de vida para si, uma vez que o país parecia estar vivendo ali um período 

áureo. Todavia, esses indivíduos que buscaram tal Eldorado, acabaram descobrindo que ele 

era apenas uma miragem. O próprio governo não se empenhava em impulsionar o 

desenvolvimento que ali se iniciara, relegando a região a um papel menor, mantendo-a 

afastada de suas prioridades e perfazendo projetos que não correspondiam à realidade local. 

Tais atos de indolência na região colaboraram para a imagem de uma região debilitada. Essa 

postura reafirma uma dicotomia falsa de que existe no Brasil contemporâneo um Norte e 

Nordeste arcaicos que dependem de um Centro Sul moderno que possa ampará-los. Na 

verdade, a decadência da Amazônia se justifica pelo descaso dos governantes. 

Órfãos do Eldorado retrata essa queda brusca que a região sofre. É uma narrativa que 

se insere no limiar entre essas duas eras. Embora sua primeira assunção temporal seja 1839 – 

quando já era território brasileiro – as mudanças sociais e econômicas levam certo tempo para 

se consolidarem. Edílio Cordovil era o representante de um mundo pré-moderno, patriarcal, 

mas seu filho, Amando, comanda um período de efervescência econômica na cidade de Vila 

Bela. A postura desse homem pode, em muito, ser associada ao comportamento do herói 

Fausto, de Goethe, em sua terceira transformação, tal como o lê Marshall Berman (1986). 

Apresentando a figura do empreendedor, Berman nele situa o desejo de dominar a natureza e 

de transformá-la.  

Época de grandes transições no mundo inteiro, o século XIX também trouxe para o 

Brasil o seu potencial transformador, quando uma sociedade moderna tomava a cena e 

propalava o seu desejo por desenvolvimento. Entretanto, esse movimento acaba por se 
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mostrar trágico, uma vez que o custo desse sonho fáustico de crescimento intelectual, moral, 

econômico e social é bastante alto. Em Fausto, Mefistófeles dirá que o ato criativo somente 

pode advir de um gesto destruidor. O homem apenas é capaz de criar algo no mundo se 

submeter-se aos poderes destrutivos. Além disso, ele deve ter consciência de que o fruto de 

sua criação será um dia destruído para abrir espaço para outras criações ainda mais 

grandiosas.  

Essa é a dialética que envolverá e impelirá a sociedade moderna tal como ela 

apresentou-se a partir dos séculos XVIII e XIX. O crescimento urbano e social tem custos 

humanos e esse preço teve que ser pago para a obtenção do progresso. O homem moderno 

precisa saber destruir para construir alguma coisa. Na Amazônia do romance de Hatoum, o 

alvo principal dessa destruição foi a natureza, cujos despojos serviram de combustível para 

alimentar novos projetos: destruição da floresta, extração do látex, exportação da castanha, 

entre outras ações espoliadoras. Naquele momento, foi forte aquilo que Berman (1986) 

definiu como ‘maldade moderna’: atos indiretos e impessoais que, perpetrados por 

organizações de forma terceirizada, afetam o cidadão comum, que paga o preço pelo 

progresso.  

A anexação da Amazônia ao Brasil é um fato que fará com que esse sonho de 

grandeza da região feneça gradualmente. Curiosamente, o representante dessa era moderna na 

narrativa é Amando Cordovil: sua morte, em 1912, aponta para a falácia desse sonho fáustico 

de modernização. Ludibriados com a perspectiva de um mundo melhor, os brasileiros 

começam a perceber que a destruição inicial fora maior que os benefícios que o progresso 

trouxera e, então, compreendem sua orfandade. 

Em meio às suas reminiscências, Arminto levanta questionamentos sobre a situação 

em que a população vivia naquela época que se propunha promissora para o país. Embora 

todos dissessem que o “paraíso estava aqui, no Amazonas” (OE, p.95), as pessoas apenas 

sofriam o desgaste de prepará-lo. Em contraponto às expectativas progressistas, o narrador 

prossegue discorrendo que o único paraíso inesquecível era um barco ostentando esse nome, 

que “trouxe dos seringais do Madeira mais de cem homens, quase todos cegos pela 

defumação do látex. Lá onde ficava a Aldeia, o prefeito mandou derrubar a floresta para 

construir barrancos. E um novo bairro surgiu: Cegos do Paraíso” (OE, p.95). A ironia 

constante no nome do bairro dá margem à interpretação dupla, uma literal: homens cegos, que 

atracaram no porto e desceram pelo barco homônimo, e ainda, numa leitura mais simbólica, 

homens que, embora tentassem, não conseguiam ver esse Paraíso tão propalado. Essa imagem 

é um retrato do Eldorado: a busca por um lugar perfeito e a impossibilidade de enxergá-lo, 
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mesmo onde todos dizem que ele está. O sofrimento das pessoas é a mola propulsora das 

roldanas do progresso.  

O nome desse bairro, Cegos do Paraíso, também pode ser lido como uma referência 

irônica ao título do livro de Sérgio Buarque de Holanda (2010), Visões do Paraíso. Essa obra 

do historiador, cujo subtítulo é ‘motivos edênicos da colonização do Brasil’, se propõe a 

discutir a forma promissora com que o Brasil era visto durante o período de sua descoberta e 

colonização, abrangendo um período que vai desde o século XV ao século XVIII. Hatoum, 

então, cria um bairro na selva, que vem atestar que aquelas visões não eram mais suficientes. 

A procura desenfreada pelo ouro, pelas riquezas e pelo dinheiro que o látex poderia trazer, 

tinha um brilho tão ofuscante que deixara os brasileiros cegos e, consequentemente, 

descrentes em relação ao potencial econômico redentor que o país poderia oferecer. Por isso, 

Arminto Cordovil tem muitos motivos para não acreditar no Eldorado como força do dinheiro 

– visão dos colonizadores – mas sim, almejar o prazer de uma vida mais feliz no fundo do rio 

– visão do mito indígena. Esses mitos misturam-se, não apenas na história das Américas, mas 

também na vida de Arminto Cordovil, como verso e reverso de uma única moeda de ouro.  

De fato, a narrativa está repleta de alusões ao Eldorado como possível fonte de riqueza 

e progresso socioeconômico que não se cumpre. Além de ostentado no título, Eldorado, no 

contexto ficcional, é um barco que naufraga. O cargueiro Eldorado, barco da família, é um 

elemento que, na trama, tem forte teor simbólico. Comprado por Amando Cordovil como 

ostentação de sua riqueza e poder, é assim descrito pelo filho: “Um barco a vapor, fabricado 

no estaleiro alemão Holtz. Um cargueiro de verdade, os outros dois eram batelões, barcaças” 

(OE, p.15-6). A aquisição desse novo barco apresentava-se como uma esperança de glória, 

uma realização que se destinava a perpetuar a grandiosidade daquela família. Mas Arminto 

parece ficar distante dessa miragem: “Sentei no cais flutuante e li a palavra branca pintada na 

proa: Eldorado. Quanta cobiça e ilusão” (OE, p.21). Esse mito perpassará toda a trama, 

fazendo-se presente em nomes e alusões a cidades e navios naufragados. Eldorado fulgurará 

como um indicativo fantasmagórico do inevitável destino do personagem-narrador: a busca 

pela felicidade intangível que leva à insanidade. Nesse sentido, Arminto é também o 

representante de uma era de frustrações quanto à possibilidade de crescimento e progresso 

social. Particularmente no Brasil, esses sonhos e expectativas foram continuamente 

frustrados, ao longo do século XX. 

Arminto, em certo momento da trama, diz que “a minha vida dependia daquele 

cargueiro [Eldorado] navegando no Amazonas” (OE, p.30). Eis o momento fulcral que alude 

à sua orfandade: esse navio, conduzido por um comandante bêbado, colide com bancos de 
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areia, carregando consigo a possibilidade de uma vida plena e confortável, ao mesmo tempo 

em que sinaliza o princípio do naufrágio que o próprio narrador sofrerá. Posteriormente, 

Eldorado surge como um outro barco que, de maneira retroespecular, também naufragou. 

Numa lápide de cemitério em Belém, Arminto descobre o nome de um parente, Cristóvão 

Cordovil, que morrera vítima desse acidente na costa da Guiana Francesa. Esses naufrágios 

indicam que qualquer Eldorado que surgir no caminho de Arminto Cordovil está fadado a 

sucumbir. Não há margem segura para esse narrador. Qualquer caminho o conduz para o 

fundo do rio. 

 

 

4.2 A SOLIDÃO DO ELDORADO 

 
“Tudo somado, devias 

Precipitar-te de vez nas águas. 

Estás nu na areia, no vento... 

Dorme, meu filho.” 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

Proveniente de uma família abastada, Arminto Cordovil fracassa. De fato, sua 

condenação começava por seu local de pertença. Mantendo a Amazônia como cenário da 

narrativa, Hatoum situa em primeiro plano, em vez de Manaus, a pacata Vila Bela – associada 

simbolicamente, segundo o próprio romancista (HATOUM, 2011), à atual Parintins, cidade 

amazonense que, cercada por rios e belezas naturais, se encontra na divisa com o estado do 

Pará. Todavia, Manaus e Belém, bem como a Fazenda Boa Vida e a imensidão misteriosa da 

floresta e dos rios serão ambientes que também sediarão alguns acontecimentos no decorrer 

da trama.  

Com um palacete branco suntuoso na cidade de Vila Bela e uma fazenda denominada 

Boa Vida, a família central do romance apresenta-se como um referencial da tradição 

patriarcal na comunidade ali constituída. Curiosamente, sob esse antropônimo familiar 

presente na narrativa – Cordovil – encontram-se as bases reais da fundação da cidade de 

Parintins.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2011), em seu 

histórico sobre as cidades brasileiras, durante a segunda metade do século XVIII a região do 

vale amazônico já se encontrava em grande atividade agrícola. No ano de 1796, com a 
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finalidade de organizar um desses núcleos produtores, o Capitão de Milícias português José 

Pedro Cordovil instalou-se ali, juntamente com seus escravos e agregados; entretanto, essa 

ocupação ocorreu de maneira bastante violenta. A Coroa Portuguesa ordenara que ele 

utilizasse os nativos no manejo da agricultura, e esse Cordovil irascível dispunha deles de 

maneira exploratória e repressora, a seu bel prazer.  No ano de 1848, essa localidade, que já 

havia sido reconhecida pelos nomes de ‘Ilha de Tupinambara’ e ‘Vila Nova da Rainha’, muda 

seu topônimo para ‘Vila Bela da Imperatriz’ e, depois, em 1880, elevada à condição de 

cidade, passa a ser denominada ‘Parintins’.  

Além dessas referências histórico-administrativas evidentes, percebe-se no texto a 

semelhança entre as cidades a partir dos aspectos geográficos e religiosos mencionados, como 

a presença das irmãs carmelitas, da Santa Padroeira Nossa Senhora do Carmo e da sua festa, 

no dia 16 de julho. Essa recomposição da história de Parintins assemelha-se ao retrato que 

Hatoum faz da ocupação e criação da homônima cidade de Vila Bela.  Em referência ao avô 

Edílio Cordovil, o narrador assim comenta: 

 

Amando contava atos heróicos [sic] de Edílio: a coragem com que ele e seis 

soldados derrotaram mais de trezentos revoltosos na batalha do Uaicurapá. Mas 

outras vozes desmentiam esse heroísmo, diziam que em 1839 Edílio havia 

comandado um massacre contra índios e caboclos desarmados. Depois dessa 

matança, ele tomou posse de uma área imensa na margem direita do Uaicurapá. Um 

sobrevivente deve ter gravado os crimes do tenente-coronel Edílio Cordovil no 
tronco de uma árvore secular. Amando queria escrever um livro, “Façanhas de um 

colonizador”, uma elegia ao pai dele, um dos líderes da contra-revolta [sic]. (OE, 

p.71).  

 

 

Ambíguo, o nome Cordovil indica uma família multifacetada. Em uma justaposição de 

vilania e cordialidade, essa família se mostrará, ao longo dos tempos, inserida em uma 

atmosfera de enganos, conflitos e mentiras. O patriarca, Edílio Cordovil, era um homem cruel, 

cujos desmandos na região ficaram gravados na memória dos habitantes da cidade. Em 

entrevista, Hatoum (2008c) revela esse pendor histórico na constituição dessa família: “Eu me 

inspirei em um militar de Parintins que caçava índios, homem temível que provocou 

matanças. E a situação não mudou: ainda hoje há grileiros que comandam latifúndios na 

Amazônia”.  

Outra característica que liga José Pedro Cordovil a Edílio está neste trecho: “no fim da 

guerra dos Cabanos, plantou cacau na fazenda Vida Boa” (OE, p.14). Nilciana Dinely de 

Souza (2013), em sua tese de Doutorado em Geografia Humana, relata que foi durante a 

ocupação de José Pedro Cordovil que se iniciaram os plantios de tabaco, cacau e guaraná 

naquela região. Iniciando-se com o Capitão de Milícias Cordovil, o ciclo do cacau foi o 
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responsável por grandes fortunas feitas por coronéis naquela região. O desenvolvimento dessa 

atividade econômica fora o responsável pela vinda de inúmeros imigrantes para Parintins. Tal 

produção foi, durante um longo tempo, extremamente lucrativa na Amazônia, todavia, ela 

declina por falta de incentivo financeiro do governo, grandes enchentes na região e, 

principalmente, as grandes produções de cacau na Bahia – ironicamente, esse cacau fora 

levado de Parintins. O nome Edílio ecoa, até determinado ponto, um idílio. Esse homem forte 

sonhava em encontrar naquelas terras um lugar idílico, espécie de que pudesse abrigar a 

felicidade. Mas, os meios que ele empregava para conseguir tal intento eram extremamente 

violentos e usurpadores.  

Um exemplo da brutalidade de Edílio Cordovil é sua ativa participação numa revolta 

popular, em que ele lutava do lado contrário ao povo da região. O ano citado no excerto – 

1839 – coincide com a Revolta dos Cabanos, que acontece entre os anos de 1835 a 1840. Esse 

movimento revolucionário, que começa em Belém e se estende por toda a região Amazônica, 

era uma reação dos habitantes daquela região contra os desmandos de um governo repressor, 

que lhes negava o direito à cidadania. Embora não tenha tido os resultados esperados pelos 

revoltosos, a Cabanagem se consolidou historicamente como o primeiro movimento popular a 

almejar uma tomada efetiva do poder.  

Magda Ricci (2006) comenta esse movimento que nasce em Belém e se estende por 

toda a região da Amazônia, além de influenciar as fronteiras do Brasil central e a região 

litorânea do Norte e Nordeste. Em primeira instância, a Cabanagem era uma revolta que unia 

indígenas, negros e mestiços numa luta contra o mandonismo branco e português e a favor 

dos direitos e da liberdade. Tendo sido enxergado durante o Império como um movimento 

sedicioso, no século XX é compreendido como uma investida nacionalista em que 

revolucionários populares partidários de ideais libertários conseguiram tomar o poder. 

Portanto, essa revolta popular armada de cunho anti-imperialista foi um grito da população 

carente e desgostosa contra o governo de então e contra as formas de colonização no Pará e no 

Brasil. Segundo Ricci (2006), tais práticas tinham legado à região Amazônica e ao país 

inúmeras heranças enodoadas e dívidas sociais imensuráveis.  

Como a Amazônia encontra-se num local estratégico, longe da capital do Império e 

rodeado por fronteiras inglesas, francesas e hispânicas, havia na região um forte tráfico de 

ideais: “a Amazônia brasileira estava permeada por idéias [sic] liberais, capitalistas e 

escravistas, mas também recebeu muito mais rapidamente influências socialistas, com a 

presença constante de ex-revolucionários” (RICCI, 2006, p.11).  Assim, a população local 

revidou às ordens da Corte e criou o seu próprio governo, aclamando um novo Presidente da 
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província a partir da decisão popular no ano de 1835. Pautados em seus próprios ideais e 

seguindo aquilo que achavam justo e bom, investiram numa tomada patriótica do poder. 

Tomaram a cidade de Belém e depois avançaram pelo interior, carregando suas bandeiras e 

aprendendo novas formas de guerrear, utilizando a natureza a seu favor. Em cinco anos de 

lutas, os cabanos aprenderam a odiar os brancos e amar a aclamação popular, fomentando 

seus próprios conceitos de cidadania e justiça. Todavia, esse governo ali instaurado não se 

mostra coeso e o que se segue são confusões e divergências dentro do próprio movimento, 

que o enfraquece. Somem-se a isso outras mazelas às quais os revoltosos estavam sujeitos, 

como doenças, fome, morte e instabilidades, o saldo negativo que essa revolução deixou 

foram mais de 30 mil mortos.  

Finda a Revolução, muitas mudanças se fizeram na estrutura agrária amazônica, uma 

vez que a criação de latifúndios foi uma prática estimulada e muito difundida entre os cabanos 

que migraram para as cidades e outras áreas de criação de gado e produção de cana de açúcar. 

Na contramão, os presos cabanos foram utilizados como mão de obra na reconstrução 

produtiva da região, abrindo espaço para a tão propalada época da borracha. Ricci ainda 

acrescenta: 

 

Ao lado disto, desde os anos de 1870, vieram outros migrantes nordestinos para a 
Amazônia. Durante os anos áureos da borracha, a Amazônia tornou-se internacional, 

recebendo todo tipo de pessoas, misturando culturas e criando novas identidades. 

Tudo parecia abafar as antigas lutas cabanas. Mas a cada nova crise política ou 

econômica, a memória cabana era acionada. (2006, p.29).  

 

 

Tendo lutado contra os revoltosos, Edílio Cordovil afirma-se como um homem 

mesquinho e sequioso por dinheiro e poder, ao invés de se importar com o interesse da 

coletividade regional. Em contraposição, seu filho Amando sempre fora benquisto por seus 

conterrâneos, ajudava financeiramente o convento das carmelitas e gozava de um bom 

relacionamento com a população da cidade. Amando carrega em seu nome um gerúndio 

poético que remete ao seu estado de espírito: ele amava. Amava sua esposa, Angelina, que 

morrera há muitos anos, amava seu trabalho, sua cidade, o povo. O verbo ainda se reforça na 

reciprocidade de relacionamentos: ele também era amado e benquisto por quantos o 

conheciam. Sua imagem construída socialmente era a de um homem bondoso e preocupado 

com o bem-estar do próximo.  

A cordialidade presente no sobrenome da família – Cordovil – não é aleatória. Essa 

insinuação alude a um epíteto recorrentemente utilizado para definir o homem brasileiro, 

desde a noção de homem cordial, apresentada por Sérgio Buarque de Holanda (2012). 
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Calcada no patriarcalismo, a sociedade brasileira sentiu certa dificuldade em desarraigar-se 

dos contextos próprios ao ambiente rural e migrar para um sistema moderno, urbano e 

industrial. Assim, mesmo passando pelo processo de urbanização, a sociedade apegada às 

estruturas patriarcais da colônia, teria projetado a ideia de família no seio das relações 

interpessoais, criando entre os brasileiros uma atmosfera de intimidade que nem sempre se 

mostra condizente com a realidade. Para esse historiador, o brasileiro é um indivíduo eivado 

de emotividade, o que lhe gerou bastante dificuldade em diferenciar os limites entre o privado 

e o público, em respeitar normas burocráticas e em manter relações interpessoais mais 

formais. Assim, o homem brasileiro acostumou-se a recorrer a expedientes facilitadores para 

conseguir os seus intentos, como a amizade e o apadrinhamento, práticas comuns no país.  

Entretanto, o termo ‘cordialidade’ pode gerar certo equívoco em sua interpretação, 

uma vez que o Sérgio Buarque de Holanda (2012) não se refere a esse conceito de acordo com 

o senso comum, no qual cordialidade significa civilidade e bons modos. Mais que isso, 

cordialidade, na perspectiva do historiador, refere-se a atitudes que, ao invés de serem 

tomadas em consonância com a racionalidade, encontram sua origem nos sentimentos, no 

coração. Para o autor, “na civilidade há alguma coisa de coercitivo – ela pode exprimir-se em 

mandamentos e sentenças” (HOLANDA, 2012, p.52). Segundo Sérgio Buarque de Holanda, 

armado dessa aparência cordial, o indivíduo consegue manter intacto seu local privilegiado na 

sociedade, pois sua polidez e ‘boa vontade’ geram uma cadeia de dependências que 

asseguram sua soberania social. Assim: 

 

No “homem cordial”, a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira 

libertação do pavor que ele sente em viver consigo mesmo, em apoiar-se sobre si 

próprio em todas as circunstâncias da existência. Sua maneira de expansão para com 

os outros reduz o indivíduo, cada vez mais, à parcela social, periférica, que no 

brasileiro – como bom americano – tende a ser o que mais importa. (HOLANDA, 

2012, p.53).  

 

 

Amando Cordovil é um exemplo evidente desse homem cordial.  Sua postura na 

cidade de Vila Bela é a de um homem caridoso e prestativo, sempre pronto a auxiliar os mais 

desprivilegiados. Além de ajudar os mais necessitados, também fazia favores políticos a quem 

recorria a ele. Era comum ouvir de pessoas influentes perguntas retóricas como: “Mano, quem 

não deve favores para Amando?” (OE, p.61).  Entretanto, esse interesse que ele mostrava para 

com seus conterrâneos não era mera preocupação com o seu bem estar. Antes, servia para que 

ele se consolidasse como o homem mais rico e influente da cidade. Apesar das aparências, 

Amando era um homem arrogante e inescrupuloso, que não media esforços para conseguir 
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alcançar seus intentos: contratos fraudulentos, concessões vantajosas, negócios escusos etc. A 

partir desses embustes, ele mantinha a aparência de um homem honesto e justo.  Um exemplo 

notório de sua violência disfarçada de familiaridade está na relação que ele travara com 

Florita e sua família. Em uma tarde:  

 
Amando se embrenhou na floresta para trazer de volta uma família de empregados 

fugidios. Voltou de mãos vazias. Quase vazias: uma moça mal vestida e descalça 

vinha atrás dele. Tinha sido capturada por Almerindo (...). Pobre e corajosa, dizia 

Amando. Não quis fugir com os preguiçosos, largou a família para trabalhar e viver 
melhor (OE, p.69).  

 

 

Após separar Florita de sua família, ele oferece-lhe um lugar em sua casa, compra-lhe 

roupas e sandálias, providencia-lhe um carinhoso nome cristão e aparentemente cede-lhe 

espaço em sua família. Toda essa intimidade para com a índia raptada cria uma aura de 

intimidade forçada para que ela sinta-se acolhida no seio de uma nova família. Assim, fica 

mais fácil para Amando apresentar-se como seu salvador e protetor e, consequentemente, essa 

‘dívida’ gera na órfã um sentimento de gratidão e devoção para com aquele que fora, na 

verdade, o seu algoz.  

 Curiosamente, a bondade e o carisma que Amando esbanjava para com os habitantes 

de Vila Bela só não se revelam evidentes na relação de alheamento que ele estabelece com 

seu único filho. Privado de um convívio familiar saudável com o pai, Arminto crescerá com a 

mágoa de ter sido abandonado. Talvez por isso, Arminto Cordovil seja o sucessor que 

renegará toda a tradição legada pela sua genealogia e arruinará, por capricho, a herança 

deixada por seu pai. Ele fora criado pela índia Florita, trazida ainda pequena para o seio 

daquela família para cumprir esse papel. Angelina, a mãe de Arminto, morrera durante o parto 

e Amando transferira para a indiazinha o dever de cuidar da criança recém-nascida. Essa 

morte fatídica parece ser o motivo fulcral do desentendimento entre o pai e seu filho. Amando 

Cordovil culpa Arminto pela morte de sua esposa. Ao narrar sua história, o filho ressentido 

lastima: “Aqui em Vila Bela diziam a Florita que meu pai era feliz ao lado de minha mãe. 

Quando ela morreu, Amando não sabia o que fazer comigo. Até hoje, recordo as palavras que 

me destruíram: Tua mãe te pariu e morreu” (OE, p.16).  

A voz narrativa do romance se faz a partir da oralidade desse terceiro Cordovil, 

Arminto. Seu nome, todavia, leva o leitor a questionar a veracidade das informações contidas 

nesse relato. Parece haver uma atmosfera mítica e fantasiosa naquilo que ele conta. Suas 

palavras reverberam um mundo repleto de imaginação: sua história é entrecortada por mitos e 

lendas, misturadas a uma realidade de pujança e opulência que não combinam com sua vida 
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atual. Um velho que vive em condições de miséria narra sua experiência juvenil em busca de 

felicidade. Em sua história de herdeiro amaldiçoado pode ser associado à voz que fala no 

poema Os bens e o sangue, de Carlos Drummond de Andrade (2003). Neste poema, que 

integra Claro Enigma, o eu-lírico expõe a dissipação dos bens da família ao longo dos 

séculos. No lugar do ouro e das fazendas, resta apenas um herdeiro que, por sua vez, renegará 

a tradição rural e agrária para abraçar a modernidade urbana. Ao repelir o campo, trocando-o 

pela vida da metrópole, esse homem moderno se coloca em posição contrária à história de 

seus antepassados. Ao tornar-se funcionário público e poeta, o eu drummondiano representa 

uma sociedade que vira as costas ao passado. Mas esses novos rumos tomados pelos herdeiros 

farão com que eles olhem os passados de suas famílias com sentimentos ambíguos, oscilantes, 

entre a repugnância e o fascínio. O filho que toma outros rumos sentirá, no poema de 

Drummond, certa saudade do caminho que não lhe fora permitido trilhar. 

Em consonância com a perspectiva oferecida pelo poeta, Arminto Cordovil é também 

o herdeiro amaldiçoado, decaído.  Sua decadência resulta de um despojamento que ele busca 

com intensidade. Ao radicalizar a negação feita pelo herdeiro de Os bens e o sangue, Arminto 

arquiteta o seu próprio fracasso. Resta-lhe contar a própria vida como exemplo negativo, pois 

essa é a única escolha possível, tendo em vista a derrocado do racionalismo moderno. 

Ironicamente, nem o mito será capaz de preencher-lhe o vazio, e esse sentimento de 

desnorteamento o conduzirá à palavra, último refúgio contra o mundo hostil.  

Arminto é o terceiro na linha de sucessão de uma família abastada; todavia, é a partir 

dele que a decadência daquele clã se dá, pois não fora – e jamais quisera ser – um continuador 

dos negócios do pai. Tal história de decadência familiar é tema recorrente na Literatura 

mundial e encontra uma forte matriz em Língua Portuguesa, no romance Os Maias, escrito 

por Eça de Queirós. No entanto como representação das contradições internas do sistema 

capitalista, Os Buddenbrooks, de Thomas Mann, parece oferecer uma comparação mais direta 

com a literatura de Milton Hatoum. Escrita no alvorecer do século XX, essa narrativa conta a 

história de ascensão e queda de uma abastada família de comerciantes da cidade de Lübeck, 

na Alemanha. Partindo do avô, Johann Buddenbrook, Mann passa pelo homônimo pai, por 

Thomas Buddenbrook, centro das contradições que impõem dor à família, e chega a Hanno, 

artista que, afinado à morte, encerra a linhagem.  

O motivo literário de decadência familiar ecoa nas palavras de Hatoum, que também 

sentencia um declínio inevitável. No caso da sua narrativa, trata-se do declínio das estruturas 

patriarcais, fadadas ao desaparecimento em meio às transformações do Brasil e do mundo. 

Thomas Buddenbrook, diferentemente de Arminto, tenta defender um legado, mas sua 
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ineficiência encontra-se no fato de que, apesar de sua postura inicialmente arrojada, ele não 

consegue exercer com eficácia as novas posturas impostas pelo capitalismo cada vez mais 

voraz e menos ético, tendo sua família sido sobrepujada pelos Hagenström, que, justamente 

por se distanciarem dos padrões herdados pela antiga aristocracia, tornam-se mais capacitados 

ao exercício do poder.  

Por ser parte de uma família tradicional, Thomas Buddenbrook embasava-se em sua 

história e genealogia para sustentar uma empresa em processo de decadência. Nessa trama, 

empresa e família mesclam-se de maneira tão profunda que os integrantes não conseguem 

individualizar-se, vivendo em prol de um sobrenome. Entretanto, a morte dos familiares da 

primeira e segunda geração, da irmã Klara, a loucura do irmão Christian e os casamentos 

desfeitos da irmã Tony, bem como a inaptidão extrema de Hanno, único herdeiro, foram 

insuportáveis a Thomas. Ao tomar consciência dos novos tempos que se abatem sobre os 

Buddenbrooks, Thomas desabafa com sua irmã uma angústia que se refere à sua própria vida 

e à sua crescente impotência de controlar as coisas: 

 

Mas, nestes últimos tempos, sinto-me mais velho do que sou. (...) Tenho a impressão 

de que algo começa a escapar-me, como se eu não mais segurasse com a mesma 

força de outrora aquela coisa indeterminada... (...) Desde que, aqui dentro, alguma 

coisa começou a afrouxar, desentesando-se e tornando-se cansada, em redor de nós, 

tudo se liberta, faz oposição, se rebela e se subtrai à nossa influência. (MANN, 

2000, p.470).  
 

 

No nível simbólico, a indicação mais forte da decadência familiar ocorre, quando 

Hanno, o último herdeiro, estando em posse dos manuscritos que narravam a história e 

genealogia da família Buddenbrook, desenha, embaixo de seu próprio nome, uma linha dupla. 

Ao ser arguido pelo pai, responde medrosamente: “Eu pensava... pensava... que não vinha 

mais nada” (MANN, 2000, p.566). No final da narrativa, a morte prematura do garoto, aos 15 

anos, corrobora esse vaticínio funesto.  

Existem alguns traços comuns às tramas de Mann e Hatoum. Um deles situa-se na 

relação que o patriarca Johann Buddenbrook travava com seu filho mais velho, Gotthold, 

fruto do primeiro casamento: 

 

Mas então nascera Gotthold, e a criança matou Josephine... A respeito desse fato 

havia no papel áspero observações estranhas. Parece que Johann Buddenbrook 

sentira um ódio franco e encarniçado pelo novo ente, desde que os seus primeiros 
movimentos atrevidos começaram a causar à mãe dores terríveis. Odiara-o quando 

nasceu vivo e de boa saúde, ao passo que Josephine falecera, enterrando no 

travesseiro a cabeça exangue. Nunca perdoara o assassínio da mãe a esse intrujão 

sem escrúpulos que crescia vigorosa e despreocupadamente... (MANN, 2000, p.68).  
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Tais palavras são totalmente pertinentes para explicar o sentimento que Amando nutria 

contra seu filho. Por isso, toda a dor e revolta de Arminto começam a partir desse sentimento 

de rejeição que atribuía ao pai. Amando e Arminto mantinham uma relação de frieza e 

distanciamento desde o nascimento do menino. Essa situação se agravou, quando o pai soube 

que o filho deitara-se com Florita. Depois desse evento, Arminto foi expulso de casa e passou 

a viver em Manaus, tentando sobreviver às suas próprias custas, mas com a sombra e a mão 

do pai sempre a tolher-lhe os movimentos. Graças à intervenção do único amigo de Amando, 

Estiliano, pai e filho cogitam uma possibilidade de reconciliação, que não se concretiza, pois 

Amando morre, nos braços do filho.  

 É depois desse evento que as coisas se complicam na vida do jovem Arminto. Mais 

cedo do que havia esperado, ele assume os negócios da família. Despreparado frente à 

empresa de exportações, ele não consegue êxito. Em meio ao turbilhão de eventos que o 

atingem, conhece a órfã Dinaura, a índia sedutora e silenciosa que, depois de uma única noite 

de amor, foge da cidade e da vida do rapaz. Apaixonado, Arminto não se concentra em mais 

nada, senão em encontrar a namorada. Alheio a tudo que o cerca, e sem conter a falência 

absoluta dos negócios da família, Arminto tem que vender todas as suas posses, pois a grande 

empreitada de seu pai, o recém-adquirido cargueiro Eldorado, naufraga, deixando-lhe apenas 

as dívidas.  

  Como visto anteriormente, no nível simbólico, a imagem do Eldorado comenta uma 

busca incansável e infrutífera por uma felicidade que jamais poderia ser atingida. De modo 

similar, cada passo dado na direção de Dinaura revela-se infrutífero: ela desloca-se. Depois da 

morte do pai e do naufrágio do barco, Arminto transfere sua expectativa de felicidade para 

outro tesouro: “Esqueci o barco no dia em que meu olhar encontrou a moça no enterro de 

Amando” (OE, p.30-1). Assim, na trama, a imagem fugidia e ambivalente do ouro, além de 

materializar-se nos barcos, encontra reflexos em Dinaura, a mulher amada.  

Para Florita, Dinaura “parecia uma dessas loucas que sonham em viver no fundo do 

rio” (OE, p.31). Essa menção à cidade submersa completa a sua ligação com o mito do 

Eldorado, ligação explicitada em seu nome: Dinaura é áurea, ouro.  Órfã que vivia sob os 

cuidados da madre Caminal, da ordem das carmelitas, essa moça de traços indígenas, mas 

sem passado que denote suas origens, será a fixação de Arminto. O primeiro encontro dos 

dois fora durante o velório de Amando e o namoro entre ambos fora rápido e marcado por um 

silêncio sepulcral, principalmente por parte da garota, que não se deixava revelar. Arminto 

descreve esse relacionamento da seguinte forma: “Foi um namoro silencioso. Às vezes eu 

escutava a voz de Dinaura nos sonhos. Uma voz morna e um pouco cantada, que falava de um 
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mundo melhor no fundo do rio” (OE, p.41). Sempre que pensava na namorada, Arminto 

evocava a imagem da cidade submersa.   

Depois de um único encontro de amor com Arminto, Dinaura foge, fazendo com que 

ele a busque nos lugares mais longínquos durante anos, dilapidando sua herança e sua lucidez. 

Arminto transforma-se num velho maltrapilho e louco, desacreditado pelos habitantes de Vila 

Bela, por contar sempre a mesma história de amor e veneração por uma mulher que o 

abandonara.  

Depois do sumiço de Dinaura, todos diziam ao rapaz apaixonado que ela se refugiara 

na Cidade Encantada, no fundo do rio: “Quem sonha com o outro mundo não pode estar aqui 

(...). Dinaura foi morar no fundo do rio” (OE, p.32). Sem conseguir controlar a saudade e o 

desejo de ter Dinaura consigo, Arminto envia barqueiros para encontrá-la em algum lugar da 

selva. Um deles traz a notícia de que Dinaura estaria viva, mas não nesse mundo: vivia com 

regalias de rainha na cidade encantada, mas era muito infeliz. Ulisses Tupi, esse barqueiro, 

diz que Dinaura “morava numa cidade que brilha de tanto ouro e luz, com ruas e praças 

bonitas” (OE, p.64), e insiste para que Arminto “conversasse com um pajé: o espírito dele 

podia ir até o fundo das águas para quebrar o encanto e trazer Dinaura para nosso mundo” 

(OE, p.64).  

Dinaura parece ser uma pessoa perdida, sacrificada. Ela pode evocar simbolicamente o 

mundo mítico sacrificado na colonização pela imposição de uma cultura racionalista. E, no 

entanto, há uma espécie de correspondência, uma vez que as águas convergem sempre para o 

mesmo lugar: o Eldorado, como ânsia de riqueza, a Cidade Encantada, como ânsia de 

encantamento. São duas formas de sonhar com a felicidade.  

Décadas depois desse sumiço, Estiliano, fiel companheiro de Amando e único amigo 

do narrador, revela, finalmente, o paradeiro de sua amada e o segredo da sua partida. Como 

seu próprio nome já diz – Estiliano da Cunha Apóstolo – ele é o portador das boas novas, o 

responsável por desvendar o segredo do Eldorado: Dinaura e Amando tinham um elo muito 

forte. Sem saber elucidar, contudo, se seu pai e sua amada eram amantes ou pai e filha, 

Arminto percebe-se enredado numa teia incestuosa da qual não consegue se livrar. 

Apaixonado pela mulher do pai ou pela própria irmã, vê num mapa o local onde ela est ivera 

escondida durante todos aqueles anos, um nome que atesta o caráter onírico de sua busca: 

Eldorado.  
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Estiliano abriu uma folha de papel e me mostrou um mapa com duas palavras: 

Manaus e Eldorado. (...) Já foram sinônimos, disse ele. Os colonizadores 

confundiam Manaus ou Manoa com o Eldorado. Buscavam o ouro do Novo Mundo 

numa cidade submersa chamada Manoa. Essa era a verdadeira cidade encantada. E o 

mapa? Dinaura está em Manaus ou na ilha? Ela foi morar no povoado da ilha, o 

Eldorado, disse Estiliano. 

 

 

 Assim, nesse lugar toponimicamente utópico morava o que se supunha ser a 

felicidade, o fim de uma procura: em Eldorado morava Dinaura. Mesmo tardia, a revelação de 

Estiliano encontrou eco no coração de Arminto, mas ela vinha carregada de um pessimismo 

semântico. A relação entre Manaus – Manoa – e o mito do Eldorado já fora estabelecida há 

muitos anos pelos colonizadores, que julgavam estar ali submersa a cidade de ouro. 

Magasich-Airola e De Beer fazem uma relação entre essas duas localidades. Em suas 

palavras: “Há ouro por toda a parte: na cidade, nos templos, sob a forma de ídolos, de placas, 

de armaduras e de escudos. É por isso que essa região foi chamada de ‘Eldorado’. Sua capital 

é a fabulosa cidade de Manoa, construída nas margens do não menos fabuloso lago Parima” 

(2000, p.132). A notícia trazida por Estiliano traz consigo a desilusão, a desconstrução de um 

sonho que envolve crença em um mundo melhor. Manaus – com sua realidade histórica e sua 

materialidade – ocupa o lugar onde, segundo os vetores míticos, deveria estar a cidade 

encantada, capital de um paraíso inexistente. Vê-se que, presente na cidade que irradia suas 

imagens, o mito está, de fato, em lugar nenhum. 

Mesmo com todos os indicativos de um desfecho trágico, Arminto empreende todas as 

suas forças e ruma em direção a esse Eldorado. Sua busca pela selva, desbravando lugares 

desconhecidos, rememora a de muitos exploradores que fizeram o mesmo caminho na procura 

incansável pelo ouro e só encontraram o silêncio, a solidão e a morte. O paraíso tão almejado 

pelo rapaz fenece com a imagem do local que ele encontra. Apesar das belezas da paisagem, 

do contato com uma natureza edênica, a felicidade não se encontra ali. O Eldorado é, no final 

das contas, uma miragem. A floresta é instância viva, cruel e pronta a destruir seus sonhos 

míticos.  

No seu livro A vingança de Hileia, Francisco Foot Hardman (2009) discute o papel 

que a Amazônia tem na escrita do jornalista e escritor Euclides da Cunha. Depois de escrever 

Canudos, ele parte oficialmente, em 1905, numa expedição ao norte no país, com a intenção 

de ajudar a delimitar as suas fronteiras com o Peru, depois de uma guerra entre os dois países.  

Interessante que Euclides da Cunha dizia que escreveria um segundo romance, com o 

sugestivo nome ‘Um Paraíso Perdido’, numa espécie de vingança contra o desleixo que a 
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região vinha sofrendo ao longo de séculos de exploração. Não escreveu. Quem se vinga é a 

própria selva.  

A hileia, termo cunhado pela primeira vez por Humboldt em expedição à Amazônia, é 

visualizada por Euclides e, consequentemente, por Hardman (2009), como gigantesca e 

disforme, natureza indeterminada e sujeita à transformação. Por conta de sua extensão, o 

conhecimento sobre ela é fragmentário, fazendo da selva um local de excessos, desmedido e, 

portanto, perenemente cheio de mistérios e segredos. A alusão a essa floresta como um 

‘Inferno Verde’ é bastante corriqueira, uma vez que a mata cerrada infinita, os labirintos de 

rios indômitos, a diversidade de ilhas solitárias e os animais selvagens promovem 

ambiguidade no seio das representações. A floresta surge, via de regra, como fascinante, mas 

também como a geradora de males e do sofrimento para aqueles que se perdem em suas 

trilhas.  

Por mais que o progresso tenha tentado destruir a natureza amazônica, ela não se deixa 

apreender. A selva constitui-se como uma fortaleza e abrevia as chances humanas de 

permanência em suas paragens. Hardman (2009) ainda acrescenta que a imagem de uma 

natureza mansa se desfaz frente a essa hileia que se vinga dos desejos de vingança dos 

homens; ela escraviza em sua solidão os que tentam duplicá-la como arte ou rito; fragmenta 

as palavras dos que tentam descrevê-la, e assim os afasta da integração que o próprio mito de 

nacionalidade exige. A floresta não se deixa ser sentida como locus amoenus, terra mãe 

acolhedora. Antes, ela devora-se a si mesma num ciclo ininterrupto de águas correntes por 

terras internacionais, que carregam em sua correnteza árvores e terra, enfim, vida, para longe 

do território brasileiro. Além de focalizar Euclides da Cunha, Hardman fala sobre Hatoum e o 

insere na tradição dos escritores da selva, destacando a importância que ela tem em sua obra.  

É com essa selva hostil que Arminto se encontra, quando parte para Eldorado em busca de 

Dinaura: 

 

A caminhada de mais de duas horas na floresta foi penosa, difícil. No fim do atalho, 

vimos o lago do Eldorado. A água preta, quase azulada. E a superfície lisa e quieta 

como um espelho deitado na noite. Não havia beleza igual. Poucas casas de madeira 
entre a margem e a floresta. Nenhuma voz. Nenhuma criança que a gente sempre vê 

nos povoados mais isolados do Amazonas. Os sons dos pássaros só aumentavam o 

silêncio (...), me agachei e vi um ninho de baratas-cascudas. Senti um abafamento; o 

cheiro e o asco dos insetos me deram um suadouro. Lá fora, a imensidão do lago e 

da floresta. E silêncio. Aquele lugar tão bonito, o Eldorado, era habitado pela 

solidão (OE, p.102). 

 

 

Depois dessa jornada inevitável, Arminto se encontra na cidade encantada, Eldorado. 

Ao chegar ao ponto crucial de sua vigem, ele percebe que muita coisa ficara subentendida, 
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sem explicação: “A gente quer entender uma coisa, só encontra silêncio” (OE, p.47). Mas, 

uma moça que morava ali afirma saber o paradeiro de Dinaura. Nesse instante a história entra 

em suspensão. Não é dado ao leitor saber como foi o encontro com Dinaura e se ele, de fato, 

aconteceu. Na história narrada por um velho com fama de louco, subjaz a dúvida ao final da 

narrativa: o narrador deixa subentendido que trouxera Dinaura consigo daquele lugar ermo em 

uma frase: “Por isso as pessoas ainda pensam que moro sozinho. Eu e minha voz de doido” 

(OE, p.103). Todavia, ele é Arminto, e mesmo que não esteja mais sozinho naquela tapera, 

sua companhia pode ser apenas uma alucinação. Como Florita certa vez dissera: “E tu lá 

moras sozinho? Moras com uma visagem” (OE, p.92). Assim, a orfandade da obra está 

simbolizada pelo fracasso do narrador em encontrar sua felicidade, a prosperidade num 

paraíso que só deixa cegos.  

Embora Órfãos do Eldorado esteja centrado nessa imagem de perene busca da 

felicidade que Arminto empreende, num lugar além de sua cidade natal, na epígrafe do 

romance, Hatoum já sinaliza a impossibilidade dessa fuga. O poema A cidade, de 

Konstantinos Kaváfis, constitui um vaticínio que possibilita a compreensão antecipada da 

inutilidade dessa partida. O poema é composto por duas estrofes. Na primeira, o eu-lírico 

empresta a voz para aquele que quer partir, pois acredita na possibilidade de uma vida num 

mundo melhor. Através do artifício das aspas, abre-se o espaço para a confissão desses seus 

sentimentos: 

 

Dizes: “Vou para outra terra, vou para outro mar. 

Encontrarei uma cidade melhor do que esta. 

Todo o meu esforço é uma condenação escrita. 

E meu coração, como o de um morto, está enterrado. 

Até quando minha alma vai permanecer neste marasmo? 

Para onde olho, qualquer olhar que meu olhar alcança, 

Só vejo minha vida em negras ruínas 

Onde passei tantos anos, e os desperdicei”  

 
 

Esse lamento pode ser ouvido na voz de Arminto. Sua necessidade é partir de Vila 

Bela, de Manaus e fugir para encontrar-se com a felicidade, mesmo que ela esteja com 

Dinaura no fundo do rio. Sua vida está despedaçada, destruída e desperdiçada e, somente 

além, ele pode ver uma reestruturação. Mas, já nesse momento, Hatoum indica aos seus 

leitores que Arminto jamais vai embora. Destituído da plena fé que alimentava os antigos 

crentes da Cidade Encantada e do Eldorado, ele também não sucumbe ao desespero, com faz a 

índia cujo suicídio inicia a narrativa. Arminto ficará na margem, isto é, na própria palavra, 

pois nem mesmo a visão da cidade mítica pode garantir um mundo melhor. Não há salvação 
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nas águas, como não há possibilidade de reestruturação de sua sociedade circundante. Isso 

pode ser percebido na segunda estrofe do poema de Kaváfis, em que uma espécie de maldição 

acompanha simetricamente o desejo de fuga: 

 

Não encontrarás novas terras, nem outros mares. 

A cidade irá contigo. Andarás sem rumo 

Pelas mesmas ruas. Vais envelhecer no mesmo bairro, 

Teu cabelo vai embranquecer nas mesmas casas. 

Sempre chegarás a esta cidade. Não esperes ir a outro lugar. 

Não há barco nem caminho para ti. 

Como dissipaste tua vida aqui 

Neste pequeno lugar, arruinaste-a na Terra inteira.  

                                                                       Konstantino Kaváfis 

 
 

Essa segunda estrofe do poema parece um retrato de Arminto frente à sua 

incapacidade de partir. Mesmo indo para Manaus, ele volta para Vila Bela. Ainda que 

procurasse Dinaura nos rincões mais distantes, inclusive no povoado de Eldorado, ele acaba 

retornando para sua cidade natal. Afinal, ‘não há barco’ para ele. Todos os Eldorados 

naufragaram.  No corpo da narrativa, esse mesmo poema apresentado na epígrafe é repetido 

por Estiliano para Arminto, reafirmando a impossibilidade que o rapaz teria se decidisse 

realmente partir.  

Arminto fica, então, preso em Vila Bela. Ele não consegue chegar ao fundo do rio, 

onde, em acordo com o mito, há a felicidade. O mito de que só existe descanso e repouso em 

uma cidade submersa vem para explicar que o dinheiro e a posição social do jovem não foram 

capazes de resgatar Dinaura. Essa mulher mítica, que condensa em si toda riqueza e todo 

poder alquímico, só pode ser alcançada na natureza em estado bruto, que também sabe se 

vingar.  O velho Arminto sabia disso. Despojado de tudo, resta-lhe talvez, reconhecendo o 

poder da selva, buscar salvação nas águas. Mas aí também ele fracassa, pois não consegue 

entregar-se à morte, permanecendo vivo para narrar.   

Sua história está entrecortada de palavras que aludem ao seu medo de naufragar, de 

morrer afogado. Apesar de buscar essa cidade Encantada, ele temia ir para o fundo do rio, 

como foram os barcos, como metaforicamente fora Dinaura. Em A água e os sonhos, 

Bachelard (1997) comenta a força imagética que a água produz subconscientemente no ser 

humano. Para ele, por ser esse um símbolo maternal, a água é ambivalente. Geradora de vida, 

possui em si o potencial de absorção, de morte. Em combinação com a terra, outro elemento 

indicador de vida, a água a modela, fomentando a fluidez e maleabilidade. Ao analisar as 

possíveis variações do tema, o autor insere os Complexos de Caronte e de Ofélia, para melhor 

exemplificar o fascínio que a água gera nos sonhadores. O primeiro complexo volta-se para a 
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questão da travessia: morte como viagem ao desconhecido, aventura desbravadora. Assim o 

autor descreve: 

 

A Morte é uma viagem e a viagem é uma morte. "Partir é morrer um pouco." Morrer 

é verdadeiramente partir, e só se parte bem, corajosamente, nitidamente, quando se 

segue o fluir da água, a corrente do largo rio. Todos os rios desembocam no Rio dos 

mortos. Apenas essa morte é fabulosa. Apenas essa partida é uma aventura. 

(BACHELARD, 1997, p.77).  

 

 

O Complexo de Caronte revela uma navegação eterna pelas águas. A morte enquanto 

viagem infindável. Já o Complexo de Ofélia retoma o suicídio do personagem 

shakespeariano. Ao lançar-se inocentemente em águas profundas, Ofélia decide por um 

afogamento voluntário. Ela escuta o chamado triste das águas e mergulha nessa melancolia. 

Sua morte, para Bachelard, é uma morte florida, jovem, bela, desprovida de qualquer 

vingança, apenas doação. Assim, arremata o autor, “A água é então um nada substancial. Não 

se pode ir mais longe no desespero. Para certas almas, a água é a matéria do desespero” 

(BACHELARD, 1997, p.95).  

A água exercia enorme fascínio sobre Arminto Cordovil. Ele próprio confessa que 

passava as tardes de frente para o Amazonas. Bachelard (1997) aponta que o sofrimento da 

água é contínuo, uma vez que ela não descansa em seu fluxo. A água sempre corre, sempre 

cai, por isso, o rio é a imagem de um sofrimento eterno simbolizado em sua morte horizontal. 

Nessa perspectiva, o autor sinaliza que apenas as almas extremamente perturbadas deixam-se 

enganar pelas miragens dos rios.  E nessa inquietação do narrador revela-se uma prova 

concludente de que seu espírito não estava quieto diante de tantos chamados que ele ouvia 

vindo das águas do rio. Se todo barco é uma projeção da barca de Caronte, há um apelo 

constante na narrativa para que ele se entregue a essa viagem deletéria. A navegação para o 

desconhecido se materializa no naufrágio do Eldorado, prenúncio de morte. Todavia, ao 

esquivar-se desse chamado sombrio de Caronte pelas águas da morte, ele depara-se com a 

entrega às águas profundas proposta por Dinaura constantemente.  Ela parece trazer consigo o 

anseio de sucumbir ao apelo do rio. Em seus sonhos, único local onde escuta a voz dessa 

mulher misteriosa, Arminto reconhece esse chamado: “Quando vi o rosto, reconheci Dinaura, 

e ouvi sua voz dizer com calma que só poderíamos viver em paz numa cidade no fundo do 

rio” (OE, p.50). Mas ele é sempre salvo por Florita, que ao acordá-lo, defende-se: “Ouvi uns 

gritos de afogado e vim te socorrer” (OE, p.50). Os sonhos, sabe-se, são feitos de imagens 

fluidas, são feitos de água.  
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Esse medo das águas esconde uma obsessão ainda maior. A natureza é uma projeção 

da imagem materna e a água é o elemento que insufla esse reflexo, pois é o único que, num 

movimento tipicamente maternal, pode embalar: “A água leva-nos. A água embala-nos. A 

água adormece-nos. A água devolve-nos a mãe” (BACHELARD, 1997, p.136). Para 

Bachelard (1997), a morte nas águas é a mais maternal de todas as mortes. Assim, ao sonhar 

com uma fuga para o fundo do rio, Arminto busca reconciliar-se com a mãe, Angelina, e 

reconectar-se com ela na morte. Se Angelina é a primeira mulher amada, mãe natural, Dinaura 

é sua substituta como amante, segunda mulher em seu coração. Dinaura é um elo entre ele e o 

rio, a morte e o reencontro com sua mãe. Mas, subjacente a esse, esconde-se um pedido de 

perdão ao pai. Nas águas, Arminto pode encontrar Angelina para remir-se da culpa frente a 

Amando.  

Eldorado é uma busca que, embora tenha nessa mulher fantástica sua imagem 

emblemática, esconde um desespero ainda maior. Ao procurar desesperadamente por Dinaura, 

a felicidade, Arminto parece buscar também um reencontro com sua mãe e seu pai. Sua 

história depende dos mitos da região amazônica e ele é um dos muitos órfãos do Eldorado. 

Arminto depositara em Dinaura uma frustração e o anseio de suplantá-la. Procurando essa 

mulher com tanta ânsia, Amando nela deposita a sua felicidade, o vínculo resgatado com e o 

perdão que apenas ele pode oferecer. Isso fica evidente quando se percebe que seu amor e 

fixação por Dinaura acontecem justamente no momento em que se abre uma grande lacuna 

em seu espírito: a morte de Amando. Buscar Dinaura, a felicidade, a mãe, o Eldorado, é, 

acima de tudo, procurar o pai. Ele mesmo ratifica essa transferência: “Perguntava por minha 

amada e ouvia o nome de Amando” (OE, p.61). Assim, a busca por Eldorado é uma busca 

pelo pai, por um lugar de pertença que o pai lhe negara.    

 

 

4.3 RUÍDOS DE UM RIO QUE NUNCA DORME 

 

 “e o menino crescerá 

sombrio, e os antepassados no cemitério 

se rirão porque os mortos não choram.” 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

 A paternidade em Órfãos do Eldorado é posta em xeque desde o título. Existe uma 

orfandade que permeia a narrativa e se projeta simbolicamente no fracasso de encontrar o 
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Eldorado, símbolo mítico de uma vida feliz e próspera.  Arminto narra sua vida, seus sonhos e 

frustrações. É por meio de sua voz que o leitor o conhece: “Muita gente conhecia meu nome, 

todo mundo tinha ouvido falar da riqueza e da fama do meu pai, Amando, filho de Edílio” 

(OE, p.13). Ele se apresenta com as credenciais que sempre portara, ainda que com certa 

repulsa: antes de qualquer outra coisa, ele era o filho do Amando.  

 Órfãos do Eldorado é uma narrativa em que os contadores da história se superpõem 

em três níveis: o narrador/autor, seu avô e um velho aparentemente louco. Existe, evidenciado 

no posfácio, um narrador que confunde sua voz com a do autor. Esse narrador/autor 

argumenta ter ouvido a história de seu avô, quando ainda era criança e depois relata sua busca 

pelo dono de uma vida tão dramática: “Anos depois, ao viajar pelo Médio Amazonas, 

procurei o narrador na cidade indicada. Ele morava na mesma casa que meu avô tinha 

descrito, e estava tão velho que nem sabia sua idade. Ele se recusou a contar sua história” 

(OE, p.106). Logo, na voz deste primeiro narrador, podem-se ouvir os ecos da história 

contada por esse avô, “num domingo de 1965” (OE, p.105). Finalmente, a principal voz 

narrativa do texto encontra-se no terceiro nível: Arminto Cordovil. Assim, essa colcha de 

modos narrativos constrói a obra. A narrativa oral que um velho transmitira ao viajante 

alimenta, no plano ficcional, a escrita do narrador/autor.  

Walter Benjamin (1994) destaca a verdadeira arte de narrar, colocando a experiência 

intercambiável como elemento basilar para transmissão de sabedoria à comunidade. Em suas 

considerações sobre a obra do russo Nicolai Leskov, ele diz que a arte de narrar se perde no 

mundo moderno, cuja expressão é o romance. Forma ligada à escrita isolada, o romance 

expressa, segundo Benjamin, uma ‘migração tateante’ em busca do sentido da vida. Assim, 

Órfãos do Eldorado ficcionaliza uma situação de oralidade. Lavo e Nael – narradores dos 

romances anteriores – inserem-se numa linhagem de escrita romanesca: na solidão de seus 

pensamentos, eles juntam os cacos dispersos e montam quebra-cabeças, em busca de uma 

direção, um sentido, um rumo. Arminto parece-se com eles em alguns aspectos: ele é o 

remanescente de uma história de fracassos e desilusões. Ele conta a sua história para 

sobreviver, para “expulsar esse fogo da alma” (OE, p.103). Todavia, diferentemente dos 

outros dois narradores, que recorrem ao texto escrito, escrevendo na solidão de suas casas, 

juntamente com seus fantasmas, Arminto narra com sua voz e memória para um ouvinte 

atento, que tenta discernir o que há de verdade e o que há de loucura em suas palavras. Ele 

conta sua história com paciência, na medida em que a sua memória de velho alcança. 

Conforme pontua Benjamim, “o narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria 

experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus 
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ouvintes” (1994, p.200). Assim, o narrador é alguém que troca suas experiências e tece o 

conselho na substância viva de sua história. Essa lição, extraída da sua própria dor, é ensinada 

por Arminto no final de sua catarse: contar e cantar a sua história faz com que a própria dor 

pareça diminuir, por isso, sua dignidade encontra-se em contá-la.  

Ecléa Bosi em seu estudo Memória e Sociedade: Lembranças de velhos (1994) traz à 

luz a forma como a velhice é tratada na contemporaneidade. A autora explica que, enquanto a 

função dos adultos é ser uma força produtiva nas engrenagens da sociedade, a função social 

dos velhos é lembrar. Quando ele deixa de ser ativo socialmente, confere-se a ele o papel de 

guardião da memória da família, de um grupo, instituição, enfim, a memória da própria 

sociedade. Tal função é desempenhada pelo velho com prazer, uma vez que esse exercício de 

lembrar não acontece nos intervalos de suas lides cotidianas. É uma tarefa desempenhada 

conscientemente e atentamente, pois revela o seu passado e o faz reviver a substância real da 

sua própria vida.  

Assim, através de sua memória, os velhos têm o poder de ressuscitar membros 

ausentes, rememorar acontecimentos festivos e manter vivas tradições importantes. Uma 

conversa evocativa com um idoso revela-se uma experiência profunda, permeada de nostalgia, 

dor, revolta, desespero e resignação. Todavia, na sociedade industrial, por não ser mais 

considerado como produtor economicamente relevante, esse lugar que o idoso ocupa é 

desconsiderado e ele tem sido marginalizado. Ninguém continuará sua obra, e ele sabe disso: 

seu conhecimento não será transmitido para seu filho e, certamente, seu trabalho tenderá a ser 

desfeito. No advento da contemporaneidade, as pessoas não dispensam seu tempo para ouvir, 

por isso, os velhos têm sido ignorados e discriminados, o que faz com que eles se sintam 

inúteis.  

 

O velho sente-se um indivíduo diminuído, que luta para continuar sendo um homem. 

O coeficiente de adversidade das coisas cresce: as escadas ficam mais duras de 

subir, as distâncias mais longas a percorrer, as ruas mais perigosas de atravessar, os 

pacotes mais pesados de carregar. (BOSI, 1994, p.79).  

 

 

O homem tem que conhecer não apenas o seu passado, mas também refletir sobre o 

seu presente para ser capaz de evocar lembranças. Seu intento final é unir o início ao fim, para 

que com isso possa tranquilizar-se com sua atual situação e alargar suas possibilidades. Mas, 

nessa época de informação, a sabedoria que antes era transmitida, perde seu valor. O homem 

moderno tende a abreviar as coisas e poupar seu tempo: ele não cultiva aquilo que pode ser 
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simplificado. Por isso, na era moderna, os velhos passaram a ser exilados, relegados ao 

ostracismo de clínicas de repouso ou em algum canto da casa, sem direito a voz.  

“Quando os velhos se assentam à margem do tempo já sem pressa – seu horizonte é a 

morte – floresce a narrativa” (BOSI, 1994, p.88). Em Órfãos do Eldorado, Hatoum faz uma 

nítida homenagem a Walter Benjamim, aludindo, ficcionalmente, a uma situação em que se 

dá uma narrativa oral. Tal alusão tem, em seu centro, o encontro entre Arminto e o avô do 

autor que escreveu o posfácio. Considerando que, no Brasil, é possível a convivência entre 

etapas diferenciadas da história, Hatoum situa essa cena em que se dá a transmissão de uma 

vida vivida, em 1958. Numa época anterior à televisão no Amazonas, 1965, a oralidade 

permanece. Contudo, esses dois encontros estão perdidos. Ao recompor a história que, em 

acordo com seu posfácio, ouvira do avô, o autor irá optar pelo modelo da escrita biográfica, 

modelo que está no cerne do romance moderno. Assim, não é possível saber se, ao contar a 

sua vida, Arminto transmitiu valor algum ao seu ouvinte. De igual modo, e ainda seguindo o 

jogo ficcional arquitetado por Hatoum, não é possível saber se o autor, em 1965, foi portador 

de alguma sabedoria. Procurado pelo autor do posfácio, o velho recusa-se a falar. Com esse 

dado ficcional, Hatoum indica que, na era dominada pela televisão, o contador de histórias 

emudecera, sua memória ‘apagara-se’. Escrito em acordo com os moldes do romance 

moderno, o relato final só transmite um saber negativo. Negando validade à busca de 

progresso e à hegemonia da razão, dois princípios fundamentais da cultura moderna, a história 

de Arminto não chega a afirmar nada que os substitua. O leitor fica com o vazio que cerca 

Arminto, com a sua memória individual e com o encantamento legado pela presença/ ausência 

do mito encarnado por Dinaura.  

Arminto jamais fora um jovem com força produtiva e potencial criativo para sua 

cidade natal. Pelo contrário, através de suas mãos, a riqueza da família Cordovil fora 

dilapidada, fazendo com que toda a comunidade sofresse a falência desse império, inclusive 

Florita, a índia que sempre cuidara dele e era uma espécie de mãe postiça. Entretanto, quando 

ancião, ele tinha uma história para narrar. À sua narrativa, pode ser atribuída uma finalidade: 

segundo Ecléa Bosi: “o ancião não sonha quando rememora; desempenha uma função para a 

qual está maduro, a religiosa função de unir o começo ao fim, de tranquilizar as águas revoltas 

do presente alargando suas margens.” (BOSI, 1994, p.82). Vista sob esse prisma, a narrativa 

de Arminto tem como intuito atar sua vida à do pai. Ele narra num último movimento de 

busca. Sua memória resgata com a força que apenas o distanciamento temporal consegue ter: 

“naquela época as lembranças apareciam devagar, que nem gotas de suor. Eu me esforçava 
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para esquecer, mas não conseguia. E, mesmo sem saber, desejava me aproximar do meu pai. 

Hoje as lembranças chegam com força. E são mais nítidas” (OE, p.21).  

Essa empreitada desesperada que ele empreende depois da morte do pai tem suas 

raízes em acontecimentos muito anteriores a isso. O distanciamento entre pai e filho acontece 

já no momento do nascimento do garoto, pois foi nesse fatídico dia que Amando perdera sua 

esposa, culpando o filho por essa fatalidade. Essa hostilidade se faz visível no desabafo do 

filho: “Entre nós dois havia a sombra da minha mãe: o sofrimento que ele suportava desde a 

morte dela. Para Amando eu era o algoz de uma história de amor” (OE, p.27).  

A família de Arminto se reduzia, então, a esse pai ausente e a uma índia que cuidava 

dele, Florita; seu avô e sua mãe eram apenas nomes e fotografias.  Com esses antepassados 

assombrando-o desde o seu nascimento, o jovem Arminto carrega em si dois fardos muito 

pesados: a morte da mãe e a tarefa de perpetuar o nome da família Cordovil, pois era seu 

único herdeiro. Da mesma forma que, em Cinzas do Norte, Trajano Mattoso era sequioso por 

ter um continuador dos negócios da família e é burlado em seus planos por Mundo, a família 

Cordovil sofrerá as penas de ter um jovem despreparado para assumir prematuramente os 

negócios do pai. Entretanto, o que, no caso de Mundo, é revolta contra o pai e o mundo que 

ele simbolizava, no de Arminto inicia-se como mero capricho. Para Arminto, ser filho de 

Amando e neto de Edílio era um suplício. Quando jovem, ele via seu pai e seu avô como 

homens fortes e corajosos, destemidos e valentes que construíram a fortuna da família 

Cordovil com suor e trabalho. Para outras pessoas, a história de sua família era fascinante. 

Assim, imbuído desse sentimento pueril, ele diz: 

 

Eu não tinha a obstinação do meu pai. Nem a esperteza. Amando Cordovil seria 

capaz de devorar o mundo. Era um destemido: homem que ria da morte. E olha só: a 

fortuna cai nas tuas mãos, e a ventania varre tudo. Joguei fora a fortuna com a 
voracidade de um prazer cego. Quis apagar o passado, a fama de meu avô Edílio. 

Não conheci esse Cordovil. Dizem que ele ignorava o cansaço e a preguiça, e 

trabalhava que nem um cavalo no calor úmido desta terra. (OE, p.14).  

 

 

Com o passar dos tempos, Arminto assume uma postura de ojeriza quanto à tarefa de 

continuar os negócios da família. Ele descobre que o seu avô era um aproveitador de 

mulheres, prometendo-lhes casamento para abandoná-las assim que elas se entregassem a ele. 

Ainda, Arminto toma conhecimento de que toda a riqueza que pensava ser fruto de um 

trabalho árduo provinha de atos de covardia contra os nativos e da posse indevida de terras. 

Essa má fama de Edílio Cordovil ainda estava viva nas lembranças dos mais velhos da cidade, 

que faziam questão de propalá-las. A imagem de seu avô rui juntamente com sua crença na 
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legitimidade de sua própria fortuna. Sendo ele o último representante desse clã, aprazia-se 

com a ideia de matar uma estirpe. “Eu, sozinho, era o passado e o presente dos Cordovil. E 

não queria futuro para os homens da minha laia. Tudo vai acabar neste corpo de velho” (OE, 

p.94).  

Além da figura do avô estava o pai, Amando.  Diferentemente de Edílio, seu filho 

gozava de muito boa reputação entre os cidadãos de Vila Bela, por ser aparentemente caridoso 

e ter uma postura filantrópica para com os habitantes daquela cidadezinha. Amando ajudava 

nos festejos da Virgem, doava roupa e comida para o orfanato, ajudara a construir a casa 

paroquial, a reformar a cadeia municipal, pagava os carcereiros, entre outras ações que o 

caracterizavam como “o homem mais generoso desta cidade” (OE, p.28). Mesmo com sua 

morte, a imagem de bondade que ele evocava contrastava com o perfil do seu filho arrogante 

e perdulário. Arminto era visto como “um solteirão sem uma gota de honra do meu pai” (OE, 

p.36). Por seu comportamento despreocupado e promíscuo, as pessoas o perguntavam: “Como 

podes ser filho de Amando Cordovil?” (OE, p.59). Em Vila Bela, ele era visto como um filho 

fraco, desprezado e sem o perfil de um Cordovil. O pensamento corrente na cidade era o de 

que Arminto não fazia jus à memória honrada de seu pai. 

Mas a imagem benevolente que esse homem gozava entre os seus concidadãos não 

condizia com as lembranças que o filho guardara. Tendo em mente um pai sempre esquivo, 

Arminto só conseguia recordar-se da falta de afeto e de amor que sofrera em seu próprio lar. 

O homem que conseguia ser bondoso com um desconhecido era incapaz de um gesto de 

ternura para com o próprio filho. Ainda criança, sua angústia em ser reconhecido pelo pai era 

aumentada por essa frieza glacial: “Eu esperava por Amando na banqueta do piano. Uma 

espera angustiada. Queria que ele me abraçasse ou conversasse comigo, queria ao menos um 

olhar, mas ouvia sempre a mesma pergunta: Passearam? Aí ele se aproximava da parede e 

beijava a fotografia da minha mãe” (OE, p.18). O beijo no retrato funcionava como um 

gatilho para ativar a culpa filial pela morte de Angelina e pela tristeza do pai. Ver Amando 

perpetrar aquele gesto de ternura vingativa era lembrar-se de que, para nascer, ele matara sua 

própria mãe.  

Amando era, na concepção do filho, um homem austero, prático, de poucos amigos e 

não afeito a imagens poéticas. Empresário do final do século XIX que negociava a exportação 

dos produtos da Amazônia, especialmente a borracha, sua imagem remete ao ideal de 

enriquecimento ligado ao país de então. Enquanto criança, Arminto vê o pai como um 

exemplo de conduta e retidão e tenta, de todas as formas, conectar-se com ele, entender as 

razões de alheamento entre ambos:  
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Em Manaus, eu não fazia nada, apenas lia na sala das refeições, depois cochilava no 

calor da tarde, acordava suado, pensando no meu pai. Eu esperava alguma coisa, 

sem saber o quê. Minha maior dúvida naquela época era saber se o silêncio hostil 

que nos separava era culpa minha ou dele (OE, p.16).  

 

 

Apesar de seu carisma, o único amigo que Amando manteve foi Estiliano, o querido 

‘Stelios’, homem de caráter bonachão, vestindo sempre um paletó branco com o emblema da 

Justiça na lapela e, apesar de advogado, um poeta da província. Estiliano tentará ser o elo  

entre pai e filho.  Depois da ruptura definitiva no relacionamento entre os dois, quando 

Amando descobre o envolvimento sexual entre Florita e Arminto, o filho deve viver às suas 

expensas em Manaus. Nesse meio tempo, Estiliano media o contato entre ambos, 

incentivando o garoto a estudar Direito com a promessa de que seu pai teria outro 

comportamento com relação a ele. Com o intuito de surpreender o pai, Arminto concorda. 

Mas seu intento não produz o efeito desejado. Por isso, o filho de comportamento indolente e 

fraco acaba abandonando os estudos. 

A última tentativa de restabelecimento de um vínculo entre pai e filho terminou de 

maneira trágica. Estiliano incentivou um encontro pacífico em Vila Bela, convencendo 

Arminto com os seguintes argumentos: “É a oportunidade de tua vida. Ele está envelhecendo, 

e tu és o único filho. Deves desembarcar em Vila Bela antes do Natal” (OE, p.23). Ao chegar 

naquela cidade, ainda jovem, após o exílio em Manaus, Arminto se sente revitalizado: 

 

Mas o fato é que viajei com a expectativa de conversar com meu pai. Desembarquei 

em Vila Bela às duas horas da tarde em 24 de dezembro e, quando avistei o palácio 

branco, senti a emoção e o peso de quem volta para casa. Aqui eu era outro. Quer 
dizer, eu mesmo: Arminto, filho de Amando Cordovil, neto de Edílio Cordovil, 

filhos de Vila Bela e deste Rio Amazonas (OE, p.25). 

 

 

Entretanto, esse sonho de felicidade ante uma possível reconciliação esvai-se. Ao 

chegar em Vila Bela, Arminto procura por seu pai e acaba por vê-lo morrer, diante de seus 

olhos, sem que possa fazer coisa alguma além de abraçar o corpo inerte. Interessante a forma 

como esse motivo é recorrente na obra de Milton Hatoum:o Natal é sempre a data escolhida 

para a morte paterna. Essa data festiva para o Cristianismo surge na obra como o vaticínio da 

impossibilidade de pactos. Em Cinzas do Norte, romance de 2005, Trajano Mattoso e Mundo 

têm o seu embate fatídico na véspera natalícia e o pai acaba por sucumbir. Em Dois Irmãos, 

romance de 2000, Halim morre calmamente na noite de Natal e a revolta de Omar se abate 

sobre o pai morto, num enfrentamento póstumo. Finalmente, em Órfãos do Eldorado, a cena 

se repetirá: a última tentativa de reaproximação entre pai e filho não se concretiza graças a um 
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infortúnio que se dá em pleno dia 24 de Dezembro. Na cultura ocidental cristã, o Natal 

representa a esperança de redenção da humanidade através do Filho. Ao escolher essa data 

para a morte dos pais, talvez Hatoum indique o momento mais desafiante para os filhos. Cabe 

agora ao herdeiro remanescente dar continuidade a um legado, ou iniciar uma nova era. 

Entretanto, Arminto claudica diante do desafio. Depois de morto, o pai torna-se ainda mais 

presente na vida do filho. Insuflando-lhe um sentimento de culpa, o pai afirma-se ainda mais 

enquanto presença repressora. A morte de Amando Cordovil é a sentença de orfandade literal 

de Arminto, que já vivia nessa condição desde seu nascimento, e é também o seu desafio e o 

princípio de seu declínio.   

Durante aquela época, “as pessoas só falavam em crescimento. Manaus, a exportação 

de borracha, o emprego, o comércio, o turismo, tudo crescia. Até a prostituição.” (OE, p.33). 

Manaus, cidade onde Amando mantinha seus negócios, era uma cidade com todas as 

facilidades de uma grande metrópole, tinha luz elétrica, telefone, jornais, cinema, teatro, 

ópera. Supunha-se estar ali o paraíso e a possibilidade de crescimento do país. Por isso, 

muitas pessoas migravam de outros lugares do Brasil para tentar prosperar no Norte. Mas, 

revela o narrador, o único problema que o país enfrentava “eram os pobres, o governo não 

sabia o que fazer com eles. As praças amanheciam com famílias que dormiam sobre jornais 

velhos” (OE, p.21-2). Da mesma forma que esses homens e mulheres vinham para o Norte 

com a expectativa de mudar de vida e enriquecer, Amando também acreditava no potencial de 

crescimento do Brasil, embora para o filho, ele tenha sido “mais um brasileiro que morreu 

com a expectativa de grandeza” (OE, p.15).  

O Brasil parecia um país promissor, com todas as características edênicas que os 

colonizadores julgaram no passado que ele deveria ter. Repentinamente, esse ideal é 

subvertido e a Belle Époque nos trópicos, que fez Manaus crescer sem planejamento urbano 

na época do surto da borracha, entrou em declínio já nos primeiros anos do século XX. A 

cidade sofre uma devastadora estagnação econômica. Isso se deu porque sementes de 

seringueiras haviam sido exportadas e plantadas na Malásia e começavam então a frutificar, 

fazendo com que o Brasil perdesse a primazia na exportação da borracha.  

Animado com a possibilidade de, enfim, criar laços com seu pai, Arminto chega em 

Vila Bela cheio de esperanças. Mas a tragédia que ele enfrentará ali atesta a impossibilidade 

definitiva de uma vida pacífica. Órfão desde seu nascimento, o filho assiste ao falecimento do 

pai em seus próprios braços, e sente-se abandonado terminantemente além de ver-se 

impossibilitado de recompor a única oportunidade de vínculo familiar que fora criada por 

Estiliano.  
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No fim da praça, parou, e as mãos cruzadas agarraram o ombro, como se ele 

abraçasse o próprio corpo. Dobrou as pernas lentamente e ficou de joelhos. A cabeça 

brilhava no canto da praça. O homem ia cair de boca, mas ele se contorceu, arriou de 

costas. Gritei o nome dele e corri. Deitado, ele me olhava, o rosto engelhado de dor. 

Fiquei atrapalhado, massageando seu peito. Depois, o único abraço, no pai morto. O 

homem que eu mais temia estava nos meus braços. Quieto. (OE, p.27).  

 

 

A morte de Amando é seguida pelo naufrágio do cargueiro Eldorado. A morte desse 

Cordovil equivale ao soterramento de uma época de desenvolvimento econômico, que, ao 

mesmo tempo em que urbanizava a selva, espoliava o meio ambiente e empobrecia ainda mais 

a população local, sem, todavia, prejudicar os interesses de grandes empresas, que ficavam 

cada vez mais ricas. Ainda, sugestivamente, ele morre no ano de 1912, justamente o ano em 

que se finda a época áurea do ciclo da borracha e pouco tempo antes de estourar no mundo a 

Primeira Grande Guerra. 

A morte de Amando é também a morte de uma era. Da mesma sorte que o narrador 

enfrentará a partir daí uma orfandade mais concreta, o país também se sentirá lesado, pois, 

com o declínio do ciclo da borracha, fenece o crescimento econômico e social que se 

projetava para a região Norte. No entanto, o Brasil ainda se empolgará com ilusões de novos 

Eldorados, como é o caso do projeto Vargas e, depois, da construção de Brasília, inaugurada 

em 1960, quando as roldanas da modernização voltaram a circular no país com o governo do 

presidente Juscelino Kubitschek. Nos fins da década de 50, o Brasil passava por um momento 

histórico de grande entusiasmo em relação aos projetos desenvolvimentistas numa ânsia de 

progresso que culminaria com a inauguração dessa capital brasileira no cerrado. Stefania 

Chiarelli define Brasília como “emblema da mística do desenvolvimento e do progresso 

avassalador defendidos por JK naquele período do Brasil”.  Todavia, ela prossegue apontando 

o fracasso dessa ilusão, pois, na contramão de todo esse progresso desmedido, a autora 

lembra: “oferta de mais emprego, ocupação do interior, integração nacional, todas eram 

promessas desse arrojado projeto, que acabou fracassando em muitos aspectos de sua euforia” 

(2007, p.116-7). 

O local de Brasília fora cuidadosamente escolhido, no interior do Brasil, a fim de 

integrar todas as regiões nacionais e fugir da obsessão portuguesa de erigir cidades nas costas 

litorâneas. A intenção política era chamar a atenção dos países estrangeiros para o potencial 

de modernidade do país. A cidade foi planejada de forma que, vista do alto, parecesse um 

avião em voo, representando o progresso de que o país se mostrava capaz. Entretanto, 

também essa promessa de Eldorado mostrou-se uma esperança transitória e vã, já que não 
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conseguiu responder satisfatoriamente aos anseios da população. Novamente, o povo 

brasileiro viu-se órfão de mais um sonho, o naufrágio de mais um Eldorado.  

Em consonância com essa perspectiva, as figuras paternas nos romances de Hatoum 

são bastante ambivalentes, pois podem despertar fascínio em certas pessoas, ao mesmo tempo 

em que simbolizam o autoritarismo e o patriarcalismo que tanto reprimiram a população 

brasileira. Numa entrevista para a revista eletrônica Floema (2010), ao responder a uma 

pergunta de Mirella Márcia Longo20 acerca dessa ambivalência do mundo patriarcal 

decadente em Cinzas do Norte e em Órfãos do Eldorado, o autor assim se pronuncia: 

 

A figura do pai pode muito bem sinalizar, no núcleo familiar, o velho patriarcalismo 
brasileiro, latino-americano. A loucura autoritária, tirânica do pai, que nós 

encontramos na figura do político, do burocrata de vários escalões, dos ricos 

arrogantes, da polícia, dos jornalistas que querem exercer o poder, dos homens que 

espancam as mulheres... Mas essas figuras podem ser ambivalentes, como você 

assinalou. Ou seja, podem exercer fascínio em certas pessoas (...). São essas 

ambiguidades ou ambivalências que devem ser exploradas nessas personagens 

(HATOUM, 2010, p.28).  

 

 

Depois da morte do pai, cabe a Arminto cuidar dos negócios da família, todavia, a 

lacuna deixada por Amando em sua vida deveria ser preenchida. É então que ele conhece 

Dinaura.  

O jovem herdeiro abandona a empresa e os negócios do pai, deixando tudo nas mãos 

de terceiros. Mesmo sabendo de todos os entraves econômicos pelos quais o país passava, ele 

mantinha-se alheio aos negócios da família: “Fazia tempo que eu não pisava em Manaus, e eu 

sabia que a Guerra na Europa prejudicava a exportação da borracha. A Guerra e as mudas de 

seringueira plantadas na Ásia” (OE, p.38). Envolto pela moça nessa atmosfera de sonho e 

mito, Arminto abandona a herança da família e dedica-se a esse amor irracional. Sentindo-se 

abandonado pelo pai, o filho revolta-se contra a imagem bondosa que os outros tinham dele e 

tenta romper definitivamente seus laços familiares, dizendo: “Não me interessava o sonho de 

Amando nem a lembrança dos Cordovil. Eu me debatia agora com a falta de dinheiro” (OE, 

p.57).  

Ao analisar a situação de sociopatia, aversão ao trabalho e propensão à delinquência 

dos jovens do Brasil pós-ditadura militar, Hélio Pellegrino (1983) escreve sobre as bases do 

                                                
20 A pergunta feita por Mirella Márcia Longo contém considerações tão valiosas acerca dessa ambivalência que 

cabe ser transcrita: “Cinzas do Norte e Órfãos do Eldorado põem em cena pais autoritários. Embora contemplem 

a ambivalência dos sentimentos que esses pais despertam em seus filhos e, assim, ganhem em complexidade, os 

dois romances não lastimam explicitamente a decadência desses patriarcas cujos poderes declinam, mesmo que 

mantidos na memória e, no caso de Cinzas, projetados nas instituições (...). Gostaria de ouvi-lo falar sobre essa 

ambivalência em relação aos mundos patriarcais; e também sobre íntimo de suas personagens, eles tornam-se 

importantes em sua obra” (LONGO, IN: HATOUM, 2010, p.28). 
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pacto que a juventude deveria firmar com seu país. Para ele, essa base é um pacto edípico. 

Assim, o autor pontua uma distinção que deve ser estabelecida desde o início, quando se 

pensa no mito de Édipo: ele tinha dois pares paternos. Os seus genitores eram os reis de 

Tebas, Laio e Jocasta, que o abandonam, mas cujos laços jamais foram cortados, 

simbolizando a morte. Seus pais adotivos eram os reis de Corinto, Políbio e Mérope – os 

quais, por sua vez, o respeitavam e amavam, dando-lhe condições de desenvolver-se e viver 

em liberdade. Esse amor constitui o elemento necessário e suficiente para sustentar a 

independência do filho, quando ele decide partir em busca da verdade sobre sua origem. 

Entretanto, são os laços mal cortados da relação com os pais biológicos que o conduzirão à 

morte.  Por ignorar sua ascendência, Édipo mata Laio e, após derrotar a Esfinge, sagra-se rei 

de Tebas e desposa Jocasta. O elo mal cortado com sua família biológica recompõe-se, 

todavia, de maneira bastante violenta e trágica, uma vez que a mãe suicida-se e o filho, com 

os olhos vazados para encobrir sua vergonha, deve perambular para expurgar seus crimes, 

cometidos com inconsciência.  

Com base nesse mito, Freud propôs o Complexo Edipiano, estágio do 

desenvolvimento infantil em que a criança sente desejos sexuais pela mãe e, em decorrência 

disso, deseja suprimir o pai, rival nessa relação incestuosa. A forma como o pai se portará 

nesse momento será bastante relevante no processo de formação da subjetividade do filho. 

Temendo a castração, numa hipótese mais favorável, o filho pactua: ele abre mão de seus 

desejos pela mãe para permanecer com seu falo, assimilando, assim, os valores paternos. 

Nesse instante, ele cumpre uma importante etapa no processo de tornar-se parte da sociedade 

humana. Vale salientar que esse pacto é bilateral: ao renunciar aos seus desejos primitivos, a 

criança recebe em troca um lugar na sociedade, “tem o direito de receber nome, filiação, lugar 

na estrutura de parentesco, acesso à ordem do simbólico, além de tudo o mais que lhe permita 

desenvolver-se e sobreviver – vivendo” (PELLEGRINO, 1983). Assim, a superação do Édipo 

é uma etapa imprescindível para a inserção da criança na sociedade. A Lei do Pai é a Lei da 

Cultura, e ela inicia-se com um temor: o da castração. Sem esse temor, a lei poderia ser 

considerada falsa e impotente. Mas somente o temor não é suficiente para uma saudável 

assimilação da cultura. 

Sobrepujando o temor inicial contido no pacto edípico, o amor e a liberdade serão 

capazes de permitir uma relação positiva e vivificadora entre o filho e a lei. O dever do pai é 

libertar a criança de seus desejos incestuosos e parricidas e, afetivamente, transportar o filho a 

um local de segurança na realidade. Por isso, esse pacto acordado inconscientemente na 

infância do indivíduo inevitavelmente se tornará a base para um pacto social saudável na sua 
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idade adulta. Calcado por um pacto primordial, esse novo pacto instituído tem o trabalho 

como elemento fundamental para sua efetiva solidificação. Nesse contexto, Pellegrino (1983) 

assim conceitua o trabalho:  

 

Trabalhar é inserir-se no tecido social por mediação de uma práxis aceitando a 

ordem simbólica que o constitui. Trabalhar é disciplinar-se, é abrir mão da 

onipotência e da arrogância primitivas, é poder assumir os valores da cultura com a 

qual, pelo trabalho, nos articulamos organicamente. 

 

 

A inserção da criança na Cultura deve ser feita pelo pai. Ao assimilar seus valores, o 

filho projeta-se socialmente, tornando-se elemento produtivo e necessário nas engrenagens da 

coletividade. Por isso, conclui-se que, “A má integração da Lei da Cultura, por conflitos 

familiares não resolvidos, pode gerar conduta antissocial” (PELLEGRINO, 1983). Quando 

ocorre uma ruptura nesse pacto edípico, destrói-se, no mundo interno, a imago paterna, o 

lugar destinado à lei.  

A lei da cultura deve trazer benefícios para o infante, o pacto social deve trazer 

garantias que estabilizem o adulto numa situação de segurança. Ele abriu mão de seus desejos 

e sublimou-os para inserir-se na cultura através do trabalho enquanto força produtiva. 

Todavia, uma vez que o primeiro pacto se mostrou incapaz de cumprir seus deveres, não há 

garantias para o adulto de que o segundo possa ser favorável. Então, tudo o que ficou 

reprimido e recalcado no pacto com o pai ressurge como forma de conduta delinquente e 

antissocial.  

Essas considerações aplicam-se bastante convenientemente a Arminto Cordovil. 

Desde sua infância, ele encontrava-se fixado em uma lei paterna espúria e repressora. Com 

laços mal cortados com pai, Arminto vive sob a égide de uma segunda família emocional, que 

lhe dispensa afeto: Florita e Estiliano ocupam um posto parental longe dos laços de sangue. 

Angelina, sua mãe, era um fantasma. Presença angelical, seu retrato na parede e seu rosto 

esculpido numa pedra, rememorando lugubremente a Esfinge mítica, aparecem como sintoma 

de um complexo de Édipo mal resolvido. Arminto jamais conseguira cortar os laços com a 

figura da mãe. Pellegrino (1983) reforça o papel do pai nessa ruptura: cabe ao pai, de maneira 

decisiva, auxiliar na formação da subjetividade do filho através da imposição de limites que o 

desfusionam da mãe. Amando não consegue fazer isso. Pelo contrário, ele liga a imagem da 

mãe ao filho pelo laço da morte. A presença constante dessa mãe morta ressignifica-se em 

Florita, a mãe postiça viva, com quem ele comete um incesto simbólico, afrontando o pai.  
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Assim, percebe-se que a passagem do filho para a Lei da cultura dera-se de modo bastante 

conturbado.  

Ainda que tenha gozado das prerrogativas civis que a filiação de Amando lhe dava, 

como nome, casa e reconhecimento social, o pacto edípico tornou-se claudicante. Arminto 

revela-se um adulto incapaz de pactuar socialmente, através de seu trabalho. Embora ele não 

tenha sucumbido a uma delinquência legal, sua aversão aos parâmetros sociais manifestou-se 

na maneira como ajudou a corrosão da herança. O abandono dos bens e dos negócios foi uma 

retaliação, uma vingança póstuma do filho ao pai morto – que jamais o abandona, como uma 

espécie de obsessão fantasmática.  

Arminto sentia-se um filho indesejado e incapaz de corresponder às expectativas que 

ele supunha que o pai alimentasse. Durante a leitura de um livro emprestado por Estiliano, 

projeta-se no personagem que dizia: “Não quero um filho inútil, triste, sem brilho. Filho assim 

não será capaz de continuar nosso nome nem de prosperar a empresa” (OE, p.54). Tais 

palavras serviram como uma sentença para o rapaz que, por se sentir inútil, triste e sem brilho, 

acaba por sentenciar a família Cordovil à extinção.  

A relação de frieza, distanciamento e medo que se estabelece entre pai e filho evocam, 

em alguma medida, a Carta ao Pai, de Franz Kafka (1997). Tal obra literária ganha contornos 

de documento autobiográfico, pois o autor a escreve com o intuito de entregá-la ao pai como 

elemento remediador do relacionamento tenso que eles mantinham. A carta é um desabafo do 

escritor contra a influência nefasta que o pai havia exercido no desenvolvimento de sua 

subjetividade, prejudicando-o ainda no que tange ao fomento da liberdade necessária para 

conseguir alçar seus próprios voos. Ironicamente, a carta jamais chegou ao seu destinatário de 

direito.   

Nessa carta, Franz descreve seu pai, Hermman Kafka, como um homem 

assustadoramente forte, autoconfiante e manipulador, cujas atitudes o faziam enxergá-lo, 

quando criança, como um ser quase perfeito. Em seu desabafo, comenta que nada que ele 

fizesse era bom o suficiente para agradar a esse pai, fazendo, inclusive, com que ele passasse 

por constantes humilhações públicas. Reprimido, o filho cresce fraco, subjugado pela força 

arrebatadora do pai e incapaz de fazer-se dono de sua própria vida. Hermman era um pai 

austero e rigoroso e a educação que ele infligiu aos filhos, desprovida de arroubos 

sentimentais, parece ter tido um efeito traumatizante na vida de Franz e de alguns de seus 

irmãos.  

Ao longo desse manifesto catártico de sua vida, que se tornou axial na literatura do 

século XX, Franz Kafka apresenta o pai como um homem alegre e simpático para com os 
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outros que estão além do círculo familiar, mas sua postura mudava quando se tratava da 

família. Esse pai impunha regras e limites que ele próprio não era capaz de cumprir; seu 

modelo de conduta era baseado em palavras, não em exemplos práticos. Além disso, seu 

despotismo acabou por emudecer o jovem que, na presença do pai, era incapaz de proferir 

palavras sem que gaguejasse: o pai era voz para ser obedecida sem questionamentos.  

O texto é carregado de um sentimento de culpa. Embora inicialmente o autor tente 

dividir o fardo de um relacionamento incompleto com o próprio pai, dizendo que nenhum 

deles é responsável direto por esse desencontro de afinidades, Kafka parece sentir-se sempre 

culpado por não ser o filho forte, brilhante, e seguidor das leis do pai. Culpava-se pela vida 

confortável que recebia graciosamente, pela aversão aos negócios da família, por seu caráter 

moroso contraposto ao vigor paterno. Ainda, num movimento reacionário, culpava o próprio 

pai por ter desenvolvido nele certa pusilanimidade e covardia. A figura de Hermman, tal qual 

é retratada pelo autor em sua Carta, apresenta-se como emblema de repressão que persegue o 

filho, mantendo-o sempre sob seu manto.  

Em Kafka, Para uma literatura menor, Deleuze e Guattari (2003), apontam que as 

interpretações de Carta ao Pai perdem muito em possibilidades de leitura se estas tomarem 

apenas a psicanálise como base. Para esses autores, Kafka sabia que as suas frustrações 

poderiam ter sido plenamente realizáveis do ponto de vista da libido e que, portanto, não fora 

o pai quem o castrara e o impedira de casar-se, que o atormentara quanto à sua sexualidade ou 

mesmo quem influenciara o seu ato de escrita: o pai era inocente. 

 Contudo, o interesse maior da carta centra-se na transição de um Édipo neurótico para 

um Édipo muito perverso, que faz com que a imagem de pai odiado, culpado e acusado seja 

ampliada demasiadamente. Kafka sente a dureza desse exagero a tal ponto que dá voz ao pai 

em seu próprio texto. Mas, ao exacerbar a culpa do pai, o que ele deseja é ampliar essa 

imagem de forma que ela se universalize e passe a simbolizar outros atores sociais: judeus, 

checos, alemães etc. O que de fato importa para o filho é descobrir como ele pode encontrar 

seu caminho quando o pai não encontrou nenhum para si. Para Deleuze e Guattari, a hipótese 

da inocência paterna é, no ensejo da Carta, a mais sofrida de todas, pois atesta a fragilidade e 

a incapacidade paternas. O pai não criara para si um ambiente favorável aos seus desejos e, 

portanto, surge como uma figura incapaz de oferecer ao filho a proteção e o amparo: 

 

O pai aparece como o homem que teve de renunciar ao seu próprio desejo e à sua 

própria fé, nem que seja para sair do «ghetto rural» onde nasceu e que só convoca o 

filho a submeter-se porque ele próprio se submeteu a uma ordem dominante numa 

situação aparentemente sem saída” (2003, p. 29-30).  
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Para esses autores, portanto, em Kafka, não é o Édipo quem produz a neurose, mas a 

neurose que produz o Édipo. Assim, ampliar esse complexo de tal forma já é um indicativo de 

insubmissão e de insurreição que o filho projeta contra a figura do pai. Por isso a inocência do 

pai é trágica: porque ele se submete a um poder exterior a si próprio. Embora esse movimento 

kafkiano de busca ao pai entrevisto pela óptica de Deleuze e Guattari (2003) não possa ser 

tomado ipsis litteris no contexto dessa análise, ele fornece algumas pistas para uma 

compreensão mais abrangente de como um filho pode portar-se em sua relação com um pai 

austero.  

Em muitos aspectos, Amando retoma a imagem de Hermman: um pai forte e 

autoritário, culpado, ao mesmo tempo em que acusador, ostentando uma imagem social 

diferenciada de seu comportamento no seio doméstico. Ainda assim, ele é subjugado por 

outras forças ainda mais poderosas que ele e, portanto, se apresenta tão culpado quanto 

inocente no que diz respeito às frustrações do filho. Da mesma forma, Arminto se parece com 

Franz na sua descrição de fraqueza e inércia, além do evidente ressentimento por não ser 

aceito pelo pai como gostaria. A renúncia de Franz à loja de seu pai torna-se um emblema da 

negação filial. Igualmente Arminto, quando quer desfazer-se dos negócios de Amando, tenta, 

na verdade, livrar-se do próprio pai.   

No fechamento da Carta, Franz decide-se por ‘perdoar’ o pai pelos seus excessos e 

lacunas e constituiu para si, na literatura, um espaço longe do espaço paterno. De forma 

análoga, Arminto transcende a busca pelo pai em Dinaura. Arminto abandona os negócios da 

família à deriva. Ao fazê-lo, julga estar afastando-se das lembranças de Amando. 

Aparentemente, ele volta-se para uma outra busca: Dinaura.  Todavia, essa empreitada é ainda 

uma transmutação de sua obsessão paterna. Cada passo que ele dá com o intuito de encontrar 

a sua amada irá conduzi-lo a um novo encontro com o pai. 

 

Comecei a procurar Dinaura na cidade. Ia de porta em porta, os moradores ainda se 

lembravam dos presentes e favores de Amando: o emprego numa repartição pública, 

um vestido de noiva, um brinquedo, uma rede, uma passagem de barco e até 

dinheiro. Perguntava por minha amada e ouvia o nome de Amando (OE, p.62). 

 

  

Dinaura o guia à vitória sobre a opressão paterna, porque o conduz à posição de 

narrador. Dinaura é o mito, logo, ela é a fonte que alimentará a sua narrativa. Então, ela o 

conduz ao pai, mas seu papel não se reduz a isso. Ela também o remete ao lugar do narrador, 

inclusive de algo que não pode ser inteiramente representado em palavras. Ela o leva ao pai e 

depois ao encantamento. Somente como narrador Arminto torna-se o dono de sua própria 
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história. Vista retrospectivamente, a dissipação da herança pode perder o sentido de vingança 

e apresentar-se como libertação.  

 Quando Amando morre, a possibilidade de vínculo se perde e ele se dá conta de que 

jamais seria filho do Amando Cordovil que todos conheciam. Por isso, quando descobriu uma 

outra parte da vida de Amando, sofreu uma segunda perda. A figura perfeita do pai começara 

a ruir, na medida em que ele descobria deslizes nos campos sentimentais, econômicos e 

políticos. Também fora de casa, Amando revelara-se negativo.  

  Primeiro, Amando cai no nível afetivo. A veneração que Amando demonstrava por sua 

mãe o impedia de acreditar que o pai pudesse se envolver nos relacionamentos amorosos que 

ele descobriu postumamente. Enquanto o pai ainda estava vivo, ele o vê em uma situação 

comprometedora em Manaus, mas não consegue aceitar a cena que presenciara.  

 

Uma vez, à noite, vi um homem muito parecido com Amando no Boulevard 

Amazonas. O mesmo jeito de andar, a mesma altura, os braços caídos, mãos 

fechadas. Caminhava ao lado de uma mulher, e pararam na frente do reservatório da 

Castelhana. Duvidei se o homem era meu pai quando as mãos dele alisaram a cabeça 

da mulher (OE, p.17).  

 

 

Essa dúvida, todavia, se esvai quando o pai morre. Dinaura é um dos mistérios em que 

esse Cordovil se envolvera: ela era amante ou filha dele, “tinha idade para ser as duas coisas 

(...) [Dinaura] foi um erro de Amando. Um erro moral” (OE, p.98).  Ironicamente, a paixão de 

Arminto volta-se, inconscientemente, para esse ‘erro’. Talvez por isso ele busque Dinaura, 

por que, em suas próprias palavras, a história de uma mulher é a história de um homem. 

Encontrando-a, anos depois, em Eldorado, ele encontrava e reconstituía um pedaço secreto da 

vida de Amando.  

Além de Dinaura, Arminto narra outras possíveis aventuras amorosas do pai que 

tiveram consequências graves: o relacionamento de Amando com Florita sempre permaneceu 

nebuloso para o narrador. Uma vez que a grande ruptura entre pai e filho se deu pelo 

envolvimento do segundo com a índia, isso poderia ser explicado se Amando estivesse 

sentindo ciúmes de Florita.  

Uma suposição de Arminto envolve outro aspecto da vida afetiva de Amando. 

Becassis, o homem que comprou o palacete branco e a Fazenda Boa Vida, ao invés de 

conservar esse patrimônio, fez questão de vendê-lo para os inimigos da família Cordovil. Esse 

homem tinha uma filha, Estrela, por quem Arminto também se encanta. Mas a remissão a 

Amando está no filho de Estrela, Azário, cujos olhos Arminto associa aos de Amando. Para 

Arminto, Azário poderia ser seu irmão, filho de Amando: “O rapaz azedo que nem Amando. 
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As mãos grandes, o mesmo olhar do meu pai” (OE, p.83). Mas essa sua postura de Dom 

Casmurro, que encontrava em Ezequiel um reflexo de Escobar, essa similaridade discutível 

pode ser apenas uma miragem do pensamento conturbado do narrador. Por isso, Arminto 

entende que tudo foi uma vingança de Becassis contra Amando, que teria se aproveitado de 

Estrela da mesma forma que seu avô Edílio fizera com tantas outras moças de Vila Bela.  

Tudo é dúvida. Angelina teve o corpo compartilhado por pai e filho. Os demais 

compartilhamentos – vividos com Florita, Dinaura, Estrela – são suposições, neblina. Tudo é 

Angelina. E em sua sombra, Dinaura.  

Arminto não consegue sair da sua terra natal, pois fincara suas raízes nas terras 

compartilhadas com o pai. De forma analogamente metafórica, ele só ama as mulheres na 

medida em que pode partilhar dos corpos que já pertenceram ao pai, numa tentativa 

incestuosa e doentia de conectar-se com Amando.  A harmonia entre pai e filho somente 

poderia ser refeita a partir de um encontro com o feminino. Fora com Angelina que esse elo se 

rompera, por isso, Arminto buscará em outras mulheres: Florita, Estrela e, principalmente, 

Dinaura, recuperar o corpo materno que supostamente destruiu. Curioso notar como essas 

figuras femininas apresentam-se na narrativa. Cada uma delas simboliza um elemento da 

natureza: Ar, Terra, Fogo e, por fim, Água.  

A primeira delas é sua mãe, Angelina. Como o próprio nome evoca, essa mulher se 

apresenta a partir da imagem fugidia e etérea de um anjo. Ligada ao Ar, pelo próprio papel 

volátil e intangível que detém, sua existência para o filho é espiritual, sem corpo físico, ela 

pode ser entrevista apenas em representações artísticas: um retrato na sala, objeto de perene 

contemplação; uma cabeça de pedra numa fonte, símbolo do amor de Amando, que mandara 

esculpir essa estátua como reverência à sua memória. Para o filho, esse rosto jovem de olhar 

pétreo era o símbolo da presença materna. Angelina enquanto pedra é mineral, terra morta, 

incapaz de florescer e produzir. De certa forma, Arminto carregava em si a culpa pela morte 

da mãe, que era reforçada pelas palavras do pai: “Ela viveu para mim até o momento em que 

te pariu” (OE, p.67). Mas, num movimento especular, o filho recusa esse matricídio e se 

questiona também sobre a causa mortis: “Não sei se ela morreu para se livrar do meu pai” 

(OE, p.71).  

Órfão, Arminto reconhece uma mãe postiça em Florita. Essa índia é uma 

representação do elemento Terra, por isso é Flor e é base, sustentação. É sempre Florita quem 

o traz de volta para a realidade, evitando-o de se perder nos ventos da culpa pela morte da 

mãe. De forma consoante, simbolicamente, é a terra quem se contrapõe ao céu, e também ela 

tem uma função maternal. Florita desempenha essa função em seu cuidado perene com o 
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menino, mesmo depois que ele cresce. Chevalier (2009), ao descrever a Terra, alude à sua 

fertilidade e consequentemente, associa-a ao ato sexual. A alusão à Flor no nome dessa 

mulher indica o potencial de fertilidade desse solo. Em certa medida, Florita rememora Flora, 

personagem machadiano do romance Esaú e Jacó, que é o motivo da querela entre os gêmeos 

Pedro e Paulo. Ambas parecem constituir uma alusão à capacidade de reprodução do meio 

natural, à fertilidade, potência de florescimento em abundância. Nesse sentido, elas 

transcendem, no plano simbólico, os limites da natureza, parecendo aludirem a um meio já 

transformado. Flora morre sem poder escolher entre os gêmeos, mas Florita escolta seu 

protegido até o momento de sua própria morte. Arminto confunde Florita com a imagem 

materna, ao mesmo tempo em que acredita que ela pode fincá-lo ao chão. Isso explica o 

segundo ato gerador de discórdia entre pai e filho.  Embora a narrativa não esclareça o 

envolvimento afetivo entre Florita e Amando, esse pai ressente-se do ato do filho e o expulsa 

de casa. Por desfrutar de um corpo que também pode ser usufruto do pai, ao mesmo tempo em 

que reconhece a mãe, Arminto incorre em um incesto simbólico. Ainda, seguindo a óptica 

irônica que Machado, Hatoum retrata em Florita uma potência fértil que, entretanto, fenece, 

sem germinar.  

A terceira mulher a representar um elemento da natureza é Estrela. Essa mulher, 

associada ao Fogo, tem passagem fugaz na história do narrador. Ela é apenas uma suspeita do 

filho de que seu pai tenha tido relacionamentos afetivos desconhecidos. Seu nome, símbolo 

ígneo dos corpos celestes, numa associação ao Antigo Testamento e ao Judaísmo, revela a 

vontade divina. “E daí para que se começasse a ver na estrela o símbolo do anjo era só um 

passo” (CHEVALIER, 2004, p.404). Na Bíblia, esse passo cumpre-se no Apocalipse, quando 

estrelas caídas são anjos caídos. A descrição que Arminto faz dessa mulher evoca a figura de 

Estela, personagem do romance Iaiá Garcia, de Machado de Assis: uma mulher altiva e bela, 

de olhos plúmbeos e misteriosos e que jamais se deixava revelar. A companhia constante do 

pai reforça a imagem que aproxima essas duas mulheres. Estela e Estrela são mulheres que se 

mantêm nas sombras e projetam-se sempre como espectro nas almas de Jorge e Arminto. Elas 

são fogo-fátuo. A noção de fogo implica também o indicativo potencial de destruição do 

personagem: embora já estivessem em estágio avançado de declínio social e econômico, 

Arminto, depois de conhecer Estrela, chega à bancarrota. Nessa mulher misteriosa que surge 

no momento de sua decadência, Arminto enxerga subconscientemente sua mãe morta.  

A mulher dos seus sonhos é, contudo, Dinaura. Ela tem o potencial de transformar a 

pedra bruta – Angelina – em ouro. Também em afinidade com a água, que sempre irá buscar, 

essa moça encontra espaço na vida e na alma de Arminto, por compartilhar com ele uma 
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condição trágica: a orfandade. Bachelard (1997, p.94), comenta que: “Cada um dos elementos 

tem sua própria dissolução: a terra tem seu pó, o fogo sua fumaça. A água dissolve mais 

completamente. Ajuda-nos a morrer totalmente.” A associação dessa mulher à água encontra-

se no mito, na busca de Eldorado, nos sonhos de um mundo melhor no fundo do rio. Para 

Arminto, está em Dinaura a sua última chance de resgatar a mãe para restabelecer uma aliança 

com o pai morto, num movimento de oferenda.  O jovem tentara, em todas as mulheres que 

julgara ter partilhado com o pai, trazer Angelina de volta, mas não obtivera êxito. Em 

Dinaura, estava a possibilidade final: buscava a mãe para devolvê-la ao pai. De fato, Dinaura 

cumpre essa função. Ela é também a restauração dessa aliança. Se, em Florita e Estrela, existe 

uma sugestão de partilha do corpo, em Angelina e Dinaura fixa-se uma certeza. Pai e filho 

partilharam o corpo de Angelina – um enquanto amante, o outro como filho gerado em seu 

ventre. Pai e filho compartilharam o corpo de Dinaura – seja ela amante ou filha de Amando. 

De alguma forma, a morte de Amando gera Dinaura que, ofertada às águas da morte ou do 

mito, sugere uma espécie de pagamento da dívida do filho com o pai.  

Os erros que Amando cometera não se restringiam à sua vida pessoal. Após a sua 

morte, Arminto lê papéis e documentos que o apontam como um contrabandista e sonegador 

de impostos. De posse dessas informações, decide confrontar o único amigo de Amando, 

Estiliano:  

 

 ... a carne verde e a castanha que Amando exportava para Manaus. Transportava a 

carga até outras freguesias para não pagar impostos em Vila Bela; depois 

desembarcava tudo numa ilha perto de Manaus e sonegava outra vez. Subornava o 

empregado da mesa-de-rendas, subornava até o diabo.  

Os políticos faziam chantagens com teu pai, disse Estiliano. 

Eram os aliados, os sócios dele, eu disse. Meu pai sonegava e depois dividia 
o lucro com eles; aí ajudava a prefeitura, dava carroças para recolher lixo, dava 

cavalos e bois que puxavam as carroças, pagava os reparos do matadouro e da 

cadeia, o salário dos carcereiros. Depois fez a mesma coisa com o frete das barcaças 

e do Eldorado: escrevia para o governador do Amazonas, para um funcionário do 

Ministério da Viação Pública. Morreu porque perdeu uma licitação vantajosa, a 

grande concorrência antes da Primeira Guerra: borracha e mogno para a Europa. O 

coração não aguentou, a ganância era maior que a vida (OE, p.77). 

 

 

 Revoltado com as insinuações de Arminto, o advogado rebate todas as acusações, 

dizendo que Amando era obrigado a fazer esse tipo de concessões, se quisesse fazer algum 

bem para sua cidade. “Estiliano só conhecia uma face de Amando, e com essa face ele 

idealizou o homem inteiro e sua alma” (OE, p.81). Reforçando que o amigo era um homem 

bom, ouve como resposta do filho um lamento cheio de revolta: “Não conheci esse homem” 

(OE, p.78). 
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 Carlos Eduardo Leal (1997), em seu artigo A arca dos homens, discute a falência da 

figura paterna, quando esta é conhecida como um todo pelo filho. O autor baseia-se na 

passagem bíblica de Gênesis 9, que narra o  encontro entre Cam e seu pai, Noé, em estado de 

embriaguez. Na história, Noé bebe vinho em demasia e bêbado, fica nu. Seu filho, Cam, ao 

ver o pai naquele estado, chama os outros irmãos. Estes, todavia, viram-se de costas para não 

verem o pai e cobrem-no com um manto. Depois disso, Cam é amaldiçoado por Noé, e 

condenado a servir seus irmãos.  

A força imagética da narrativa bíblica encontra-se na função representativa do manto, 

o qual serve para encobrir a nudez do pai, funcionando como um escudo, que protege e 

resguarda a aura beatífica em que este se esconde. Em sentido místico e religioso, o manto é o 

que encobre o pecado, entretanto, dialeticamente, ao fazê-lo, ao invés de revelar a pureza, ele 

ostenta a força da Lei. Noé fora degradado em sua função paterna ao apresentar-se nu aos 

olhos do filho. Para Carlos Eduardo Leal, numa leitura psicanalítica do mito bíblico, “o 

manto, mais que encobrir a nudez do pai, serve para idealizá-lo enquanto figura de adoração” 

(1997, p.106).  

Assumindo uma perspectiva psicanalítica, o autor prossegue, afirmando que, se o 

sujeito constrói um pai imaginário a fim de encontrar o pai simbólico, aquele que não morre 

nunca, ele o fará na tentativa de construir um ‘totem’; para isso, não se importará com a 

quantidade de ‘tabus’ que necessitará para erigi-lo. Todavia, nesse processo, quando ele 

menos espera, surge o pai real, “o pai da castração, para fazê-lo lembrar da eficácia da lei que 

incidirá diretamente sobre a culpa de haver matado o pai da horda” (LEAL, 1997, p.112). Mas 

essa dívida é impagável, e isso torna o sujeito neurótico, um indivíduo consumido pela culpa. 

Por isso há sempre essa queixa contra o pai, por sua tirania, insuficiência e impotência. É 

sempre nesse embate com a figura paterna que o indivíduo revela seus problemas e 

idiossincrasias, ainda que sempre apareça em seu discurso o primeiro Outro, isto é, a mãe. 

Maldizer ou adorar o pai é sempre uma maneira de invocá-lo, na tentativa de preencher em si 

as lacunas que não são preenchíveis.  

Ao retirar o manto sobre o qual Amando envolvia-se, Arminto depara-se com a nudez 

de seu pai, seu estado de imperfeição. É então que a figura paterna entra em colapso, pois, 

embora jamais tenham tido um relacionamento saudável, o filho culpava-se pela ineficiência 

desse elo. A culpa do neurótico, resultante da herança do complexo de Édipo em articulação 

com o processo de castração, está em que ele não consegue enxergar-se como aquilo que 

supõe que o Outro gostaria que ele fosse. Ao dar-se conta da falta de escrúpulos e moral de 

Amando, Arminto constata uma falência definitiva da figura paterna e vaga numa torrente 
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indefinida de sensações em relação a esse homem que jamais conhecera de fato. 

Diferentemente de Cam que, finalmente, ouve a maldição do pai sem fazer objeções e se cala, 

Arminto não lacra em si a palavra. Pelo contrário, ao tentar transcender a influência que 

Amando tinha sobre si, a sua voz será a instância em que ele tentará sublimar a sua culpa, 

numa tentativa última de escapar do legado funesto deixado por seu pai.  

 Para que a imagem do pai permaneça aceitável de modo que o filho possa reconhecer-

se nela, faz-se necessário que este não veja o limite do pai, sua nudez. Sem o manto, o filho 

não mais o reconhece. Todavia, para Arminto, esse homem desconhecido seguia seus passos. 

Mesmo morto, era uma espécie de totem que não o deixava em paz. Amando era presente na 

vida de Arminto como sintoma de repressão. O filho não conseguia encará-lo nem mesmo em 

um quadro na parede: “O retrato do meu pai parecia me desafiar. Covarde. Não serves para 

nada. Era a voz de Amando Cordovil. As mesmas palavras. Ou minha memória repetia o que 

tinha ouvido tantas vezes?” (OE, p.56). Essa voz ditava o comportamento do rapaz, que se 

deixava guiar por ela desde sua infância, pois ela detinha um poder muito característico: 

“Voz, mesmo, só a de Amando: voz para ser obedecida” (OE, p.68). Ouvindo sempre que era 

um fracassado, Arminto segue sua vida, julgando já ter seu destino traçado pelo pai. Por isso, 

é como narrador que ele liberta-se, adquirindo voz própria. 

Antes da narrativa, o pai tem total controle sobre a vida do filho. “Amando não estava 

em nenhum lugar, mas parecia seguir meus passos” (OE, p.80). Mais do que isso, Amando 

parecia ser o farol que guiava seus passos. Era em busca dessa paternidade que Arminto 

seguia, ainda que por caminhos tortos, por isso, via, em todos os olhos, Amando a observá-lo. 

Em uma foto, numa lápide de cemitério, ele julga estar sendo observado: “Como podia estar 

morto se me olhava com o mesmo olhar de meu pai?” (OE, p.81).  

Tentando esquivar-se dessa presença fantasmática do pai, Arminto refaz um ritual de 

passagem, para tentar enterrá-lo definitivamente: “Cavei dois buracos entre a sumaumeira e o 

rio, e num deles enterrei a caixa com a papelada; no outro, o chapéu, o rifle e as botas. Ia 

enterrar também a fotografia de Amando, o rosto voltado para o fundo da terra. Mas Florita 

quis guardar o retrato” (OE, p.70). Mesmo essa tentativa de desapego soa incompleta, já que a 

foto permanecera intacta. Por mais que tentasse, o filho não conseguia livrar-se do pai.  

Com toda a submissão que sempre dedicou ao pai, ele sentencia: “Impossível reagir: 

meu pai era um Cordovil pesado, os dedos grossos nas mãos grandes” (OE, p.43). Embora 

tenha dito essa frase acerca de uma bofetada que levara do pai, essa postura de inação frente 

às atitudes de Amando regia sua vida. Nesse excerto, a imagem de Amando Cordovil 

desenhada pela imaginação do filho assemelha-se à descrição que Paulo Honório faz de si 
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mesmo no romance São Bernardo, de Graciliano Ramos. Ao defrontar-se com seu lado mais 

animalesco, quando tomado pelos ciúmes infundados que sentia por Madalena, sua esposa, 

ele assim se retrata: “Que mãos enormes! As palmas eram enormes, gretadas, calosas, duras 

como casco de cavalo. E os dedos também eram enormes, curtos e grossos” (RAMOS, 1976, 

p.150). Essa mesma metáfora de lobisomem será retomada pelo fazendeiro em outros 

momentos da narrativa. Ao concluir o relato de sua fatídica história, ele conclui: “Sou um 

aleijado. Devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes dos nervos dos 

outros homens. E um nariz enorme, uma boca enorme, dedos enormes” (RAMOS, 1976, 

p.198). Nesse sentido, a trama de Hatoum evoca a figura desse homem bruto para delinear o 

perfil de Amando, como Paulo Honório, um proprietário.  

Entretanto, toda a sua revolta fora vazia. Com o distanciamento que o tempo 

proporciona, o narrador consegue perceber o reflexo paterno projetado em seu espelho. Ele se 

enxerga, durante muito tempo, a partir dos olhos do pai. E, talvez por isso narre, para afastar 

esse olhar.  

 

Sem que eu percebesse, estava sendo tão teimoso e bruto quanto Amando Cordovil. 

Queria ser diferente, mas uma sombra do meu pai estava dentro de mim, como um 

caroço numa fruta podre. Eu teimava em ser a casca, queria ser jogado fora, e assim 

não faria dano a ninguém (OE, p.78).  

 

 

 A ideia de parecer-se com seu pai assombrava-o de tal sorte que, em determinados 

momentos, julgava perceber isso nos outros: “[Estiliano] me olhou com demora, com uma 

ternura que me embaraçou. Porque não era só ternura: era como se ele olhasse meu pai” (OE, 

p.97). 

Mesmo que seja um livro envolto por uma atmosfera de tragédia, é possível 

vislumbrar um lado positivo na postura de Arminto Cordovil. Perseguido pela sombra do pai, 

ele consegue acalmar sua alma ao encontrar Dinaura, no vilarejo de Eldorado. Algo se revela, 

por fim. Ao encontrar essa mulher tão cara ao pai, ele expurga-se da culpa de ter feito com 

que a outra amada se perdesse. Arminto é vitorioso, justamente porque fracassa e não repete 

as mesmas rotas que o pai e o avô. Ele condena o meio espoliador e violento com o qual 

Edílio e Amando ganharam sua fortuna e prefere viver na penúria a utilizar-se de 

estratagemas tão vis.   

Aparentemente, Arminto perdeu-se a si mesmo e toda a sua herança por causa de 

Dinaura. Contudo, ao negar um projeto que não era seu, ele começa por colocar em xeque a 

autoridade do pai.. Essa negação libertadora amplia-se no contato com o mito. Assim, a 
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narrativa negará a lógica racionalista, base da ordem. Afinal, é a partir da morte do pai e do 

momento em que ele conhece Dinaura que Arminto abandona a tradição de seus antepassados 

e troca a busca pelo Eldorado material pela imagem de encantamento nas águas.  Finalmente, 

triunfa a mulher que se afoga, pois a Cidade Encantada vence o anseio de riqueza e poder.  

Há, nas três narrativas de Hatoum analisadas no corpo deste trabalho, movimentos de 

aproximação e de distanciamento no que tange ao relacionamento conturbado entre o pai e o 

filho. Em Cinzas do Norte, Raimundo Mattoso age com repulsa frente aos três pretendentes 

paternos a partir de uma revolta íntima que se expressa coletivamente. Toda a sua vida é uma 

tentativa de despojamento da herança que lhe pudesse ser legada por qualquer um dos três 

aspirantes: Jano, Arana ou Ranulfo. Com tantos pais à sua disposição, ele opta pela a 

orfandade, pois julga ser esse o caminho mais profícuo na construção de sua própria trajetória 

e reconstrução dos despojos cinzentos deixados por esses homens. Entretanto, sua morte no 

final da narrativa indica que, talvez, essa alternativa tão radical não seja a mais adequada: ele 

sequer sobrevive para narrar sua história.  

Em Dois Irmãos, o conflito paterno é adensado pelo conflito de gerações. Se, por um 

lado, Halim não soubera ser o pai almejado por Omar e Yaqub, sua função paterna será 

redimida em seu neto. Nael, filho bastardo de um dos gêmeos, ao invés de agir rebeldemente, 

fará um inventário de sua vida, suas perdas e ganhos e, ao renegar os dois modelos 

comportamentais representados pelos possíveis pais, elegerá um casal fundador para prestar 

homenagens alusivas às suas raízes: sua mãe, Domingas, representante do indígena 

massacrado e seu avô, Halim, imigrante árabe que detém uma rica bagagem cultural. Esses 

dois legados constituem o indivíduo brasileiro, o qual deve se lembrar de que sua 

conformação atual depende de um amálgama cultural. Sua voz dita sua história. A ferramenta 

que Nael utiliza é a palavra, força criadora, capaz de reinventar-se e catalisar os danos 

causados pelas forças opressivas, representadas pelos gêmeos. Sua palavra ainda é eivada de 

mistérios e segredos. O pai não se dá a conhecer, mas não há apenas terra devastada porque há 

um avô e uma mãe. Em Halim, a paternidade é portadora de esperança. 

Por fim, em Órfãos do Eldorado, Arminto faz o caminho oposto aos outros dois filhos: 

ele quer encontrar seu pai, apesar de ter sido abandonado emocionalmente por este. Julgando-

se culpado por esse relacionamento rompido, faz o possível para restabelecer os elos 

familiares. Todavia, nessa narrativa, nem o pai e nem o avô se salvam. Ao desnudar essas 

duas figuras, ele percebe as armadilhas ocultas na representação desses dois modelos 

conjunturais. Edílio e Amando não são suficientes para gerar no último Cordovil o desejo de 

perpetuar esse clã. Embora não haja o mistério sobre a identidade do pai, ele não é, de fato, 
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conhecido pelo filho. Arminto não conclui essa procura no plano existencial, ele a transcende. 

O ouro, símbolo de riquezas almejado pelos Cordovil, é sublimado, assume aspecto espiritual. 

Seu fracasso econômico não deixa de ser uma vitória pessoal. Ele despoja-se da tradição de 

violência e opressão cordiais tão característicos de sua família e, à beira do rio, assume sua 

orfandade como insígnia de uma vida nova. Diferentemente de Mundo, ele sobrevive para 

contar, suplantando seus fantasmas.  

O retorno ao mítico que o autor propõe nessa trama remete a uma ânsia que marca o 

mundo contemporâneo. Há uma recusa atual à perspectiva puramente racionalista e 

progressista da modernidade. Assim, Hatoum ilustra, nessa busca ilusória do Ouro, uma 

estratégia que não mais satisfaz . É na realidade embotada por desejos frustrados que Arminto 

calca o que resta de sua vida de velho. Mas, se por um lado isso parece ser trágico, por outro, 

essa postura aponta para um futuro, a palavra permanece enquanto lugar onde a esperança 

remanesce, instância última de alento para Arminto, representante de todos os órfãos do 

Eldorado.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Literatura e seus mecanismos de escrita têm sido alvo de um turbilhão de 

questionamentos ao longo dos últimos tempos. O status da figura do autor, a função dessa arte 

escrita, o papel do leitor contemporâneo e os limites do mercado editorial são apenas alguns 

dos temas dessas discussões acaloradas. A babel de posicionamentos da crítica e dos 

estudiosos da área, todavia, são pertinentemente compreensíveis, dadas as transformações 

significativas e bruscas pelas quais o mundo tem passado nessa era volátil em que vivemos.  

Para Agamben (2009), o homem verdadeiramente contemporâneo não é aquele que se 

adapta à sua era, pelo contrário, é aquele que não se integra plenamente a ela e nem se adéqua 

às suas pretensões; assim, por estar fora da realidade contemporânea vigente, ele consegue 

perceber com mais clareza o seu tempo. Faz-se necessária certa distância a fim de se 

compreender os entraves e a dialética do mundo circundante; por isso, o homem 

contemporâneo está dissociado da cronologia temporal, ele é, em certo sentido, anacrônico.  

No que tange à Literatura, o escritor é aquele capaz de fixar seu olhar no tempo para 

nele perceber não as luzes do século, mas o seu escuro, uma vez que essa luminosidade cega, 

e o escuro traz certas nuances que passam sem que sejam percebidas pela maioria dos homens 

comuns. Em uma belíssima metáfora que explica a contemporaneidade, Agamben (2009) 

associa-a às galáxias, onde aquelas luzes no céu que ora são vistas, são luzes há muito 

emanadas. As novas projeções luminosas, as atuais e contemporâneas, estão sendo projetadas 

para que sejam vistas apenas daqui a alguns anos. É nesse escuro que está o verdadeiro cerne 

da contemporaneidade, que nem todos conseguem perceber.  

Edward Said (2007) também se ocupa da questão, discutindo o papel do intelectual e 

do escritor no mundo contemporâneo. Refletindo sobre o humanismo possível e desejável na 

sociedade vigente, Said propõe uma prática crítica que nele encontre seu lastro. Somente 

lastreada no humanismo não excludente, torna-se válida a crítica exercida por intelectuais 

num mundo beligerante. Tratar-se-ia portanto de uma atividade realizada por aqueles “que 

desejam saber o que estão fazendo, com o que estão comprometidos como eruditos, e que 

também desejam conectar esses princípios ao mundo em que vivem como cidadãos” (SAID, 

2007, p.16). Demonstrando grande preocupação com o humanismo na vida contemporânea, 

Said prima por situar a atividade crítica como uma postura frente a um mundo que clama por 

uma nova construção de cidadania. Para tanto, propõe a desconstrução de um humanismo 
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visto como legado patrimonial; nessa perspectiva, os fatos históricos contemporâneos devem 

servir de reflexão para a base desse humanismo novo. Na tentativa de abrir o cânone literário 

para novas abordagens culturais que ultrapassassem os limites dos clássicos ocidentais, Said 

(2007) vem mostrar como essa abordagem reducionista se torna vazia e quebradiça num 

contexto contemporâneo permeado pela pluriculturalidade. Se toda cultura está ainda 

passando por um processo de autodefinição, torna-se imprescindível incorporar um 

humanismo avesso ao cânone – quando esse termo refere-se ao que execra tudo o que esteja 

fora do tradicionalismo exclusivista de uma cultura elitista e se esquece de outras culturas e 

tradições. Humanismo não é apenas uma consolidação daquilo já sentido e experimentado, 

mas antes uma crítica ao que vem sendo desenvolvido a fim de evitar uma massificação 

arbitrária e pode ser entendido – nesse mundo democrático – como crítica, revelação, 

descoberta: e não retraimento ou exclusão. 

As reflexões de Agamben e de Said ajudam a entender a situação do autor no mundo 

contemporâneo. O conceito mais primário de escritor seria o de alguém a quem se atribui 

certa aura de criatividade e uma capacidade quase sacrossanta de ser original. Mas, essa 

perspectiva tem mudado bastante nos últimos anos, de modo que o escritor vem assumindo 

gradativamente papéis que antes eram reservados apenas aos intelectuais e críticos. Entre 

essas novas atribuições, cabe ao escritor contemporâneo não permanecer aquém da 

problemática social que está representando: ele será a voz que denuncia e os olhos que se 

abrem.  Assim, o escritor-intelectual do século XXI é também o responsável por impedir o 

desaparecimento do passado, apresentando sempre narrativas alternativas que se desvinculem 

da memória oficial preocupada em estabelecer uma identidade nacional missionária. Nesse 

sentido, a nova literatura deve fornecer perspectivas históricas diferenciadas a fim de ajudar 

na construção de um panorama histórico mais verossímil e acessível. Ao cumprir esse papel, 

um escritor estará também colaborando para que a Literatura firme-se como campo de 

coexistência ou definindo algumas esferas que dificilmente serão conciliáveis.  

Embora a nova geração literária fervilhe de escritores nascidos no bojo da tecnologia 

da rede – expressão elementar dos novos tempos –, alguns ainda há que, sem se afastar delas, 

florescem na palavra impressa, embora não se excluam das novas mídias para propalar o fruto 

de seu trabalho e evidentemente para compor uma figura autoral. E como foi de figuras 

paternas, que o trabalho tratou todo o tempo, parece essencial dizer que, seguindo um 

caminho tradicional, mesmo que trilhado sobre meios fornecidos pela tecnologia 

contemporânea, Milton Hatoum apresenta-se como figura axial, uma espécie de pai dos seus 

textos. Sua feição é portanto, ao menos até hoje, definida com estabilidade e nitidez. 



179 

 

Predomina nessa figura autoral, a imagem do escritor que, se fazendo presente nos circuitos 

mercadológicos, toma distância de uma Literatura semi-letrada, destinada ao grande consumo 

e ao rápido esquecimento. Visivelmente atento aos princípios propagados por Said, o escritor 

amazonense projeta-se na cena pública como autor comprometido com a reescrita do passado 

e com a vida de seus próprios textos, aos quais dedica cuidados paternos, zelando por eles em 

um site, em  palestras, entrevistas, apresentações públicas e mesmo lendo seus textos em Cd.  

Preocupado com uma escrita mais humanista, nos termos de Said, Milton Hatoum é o 

escritor de quatro narrativas de ficção premiados e consagrados pela crítica, – Relato de um 

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

(2008); e mais um livro de contos – A Cidade Ilhada (2009), e outro de crônicas – Um 

solitário à espreita (2013), além de outras crônicas, poesias e ensaios. Sua obra já foi 

traduzida em doze línguas e publicada em catorze países. Atualmente, é colunista de um 

jornal.  

Reconhecido como um dos grandes nomes que despontaram no Brasil durante essa 

transição de séculos, Hatoum é visivelmente leitor de romances canônicos e, por isso, um 

autor que com o cânone intensamente dialoga. Suas narrativas se nutrem na escrita de 

Flaubert, Guimarães Rosa, Machado de Assis e tantos outros. Herdeiro do romance moderno, 

ele se preocupa antes com a forma, com a estética enquanto força motriz na produção do seu 

texto, sem, entretanto desconhecer o lugar social da literatura enquanto modo indireto de 

autoconhecimento e conhecimento de mundo e do Outro.  

Milton Hatoum é um escritor bastante diferenciado dessa nova geração de escritores 

atuais que se formaram nos âmbitos virtuais, em blogs e redes sociais. Ele desempenha um 

papel mais tradicional e clássico, sendo o defensor de uma Literatura que se escreve com a 

paciência do rascunho, escrita e reescrita, tendo ficado mais de dez anos sem publicar 

qualquer romance. Ainda assim, Hatoum não se exime de exercer a função autoral que a 

contemporaneidade demanda, sendo figura presente nos espaços de visibilidade pública, um 

escritor que consegue viver do ofício de escrever.  

Para Hatoum, literatura se faz a partir de uma tradição de escrita e da experiência do 

próprio autor, tudo isso permeado, em primeira instância, pela linguagem. Sua escrita é 

paciente, sugerindo que a pressa não seria uma boa amiga desse romancista. Ele necessita 

costurar suas ideias com tempo, aliando-se à arte de cortar os excessos e reescrever em busca 

de uma estética saudável. Ampla produção e publicação não são, necessariamente, para ele, a 

marca de um bom escritor: sem o afã de produzir demasiadamente, ele se especializa em 

escrever com esmero.  
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Milton Hatoum se apresenta como um autor acessível para o seu leitor, seja ele 

convencional ou não. Preocupado em ser respeitado em todos os círculos nos quais transita, já 

é considerado um dos maiores nomes da Literatura nos dias de hoje, sem para isso, precisar se 

entregar aos ditames de um capitalismo devorador.  

Assim como o autor, seus narradores passam pela problemática de enfrentar a 

transição dos séculos. Nos três romances aqui analisados – Cinzas do Norte, Dois Irmãos e 

Órfãos do Eldorado – todos os narradores enfrentam uma difícil travessia que os leva a 

analisar suas vidas. Em Lavo e Nael, a proximidade ainda é maior, uma vez que ambos 

escrevem sobre um período de ditadura militar, quando o Brasil passa por uma profunda 

mudança na sua estruturação política. Tendo vivido os duros Anos de Chumbo, eles 

vivenciaram também os movimentos populares posteriores, o movimento pelas eleições 

diretas e o Impeachment do primeiro presidente eleito por voto popular. Assim, por mais que 

ambos assumam a responsabilidade de narrar, e pareçam confiantes nas palavras que 

proferem, eles não abandonam a cautela. Marcados pelo trauma da repressão e avessos às 

ilusões embutidas nos projetos que, ao longo do século XX, prometeram modernidade ao país, 

eles denunciam essas falácias.  

Em Órfãos do Eldorado, embora o tempo da narrativa seja outro, há em Arminto esse 

mesmo desejo de encontrar um solo fértil onde possa fincar suas raízes. O título da obra 

aponta para a decadência do narrador, mas seu fim trágico pode também ser lido como uma 

carta de alforria, uma possibilidade de encetar novos rumos: projeto que foi comprado pelo 

‘narrador do posfácio’ – esse sim, no sopro agônico do século XX. A história de Arminto 

abrange um período de tempo maior: ela se inicia com a decadência do ciclo da borracha, 

passando pelo Governo Vargas, Construção de Brasília e adentrando o período da ditadura 

militar: seu relato ilustra a falácia de cada um desses projetos, que deixaram os brasileiros 

órfãos de esperanças.  

Percebe-se que, ao longo dessas narrativas, o país delineia-se não apenas como um 

cenário, mas como um elemento nuclear para o qual convergem os diversos problemas 

levantados por essas três construções ficcionais. Há, sim, ambientado nas tramas, um declínio 

das utopias, que se deu principalmente com o fim do mundo bipolar, marca do início da era 

contemporânea. O que os romances trazem é – no plano geral – esse desamparo ideológico.  

O Brasil, desde sua emancipação política, vem lutando para se constituir enquanto 

nação e projetar-se como nação forte. Todavia, os seus conflitos internos ilustram que a 

construção desse ethos não tem sido uma tarefa fácil, quer por conta da diversidade cultural 

que a sociedade brasileira apresenta, quer pelos interesses de grupos privilegiados. 
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As três narrativas analisadas ao longo deste trabalho demonstraram que, nas últimas 

décadas do século XX, o brasileiro vê-se ante um impasse. A opção do autor amazonense 

reside na revisão crítica do passado e na urgência de escolha. Histórias de lares desajustados, 

todas trazem em seu bojo um relacionamento complicado entre o pai – aquele que impõe um 

modelo de conduta – e o filho – que a subverte, criando um ambiente de hostilidade nas 

relações familiares. Apropriando-se da representação familiar para, metonimicamente, 

fornecer um retrato da nação, Hatoum parece utilizar essa conturbada relação pai e filho para 

explorar as dificuldades de um pacto cidadão. Assim, deve-se escolher entre os elementos que 

restaram dessa decadência familiar cujas repercussões simbólicas são amplas.  

Todos esses filhos - Omar, Yaqub, Nael, Mundo e Arminto - trazem questões 

concernentes à formação de qualquer indivíduo. Em outra medida, eles evocam os problemas 

e impasses do Brasil contemporâneo; são filhos que se defrontam com imagens consolidadas 

na cultura do país. Numa escala maior, tais conflitos evocam dificuldades universais com os 

códigos de valores, isto é, com a lei.  

Em sentido oposto, cada um desses pretensos pais - Jano, Ranulfo, Arana, Halim, 

Omar, Yaqub e Amando - evocam formas de condutas, caminhos possíveis que terminaram 

por gerar fracasso. Caberia aos filhos dar continuidade a esses projetos ou, em oposição, 

‘matarem’ seus pais e iniciarem um novo caminho pavimentado em meio às cinzas. Nem 

todos os filhos conseguiram sobreviver a esses traumas: Mundo fenece em sua revolta 

infrutífera, os gêmeos encaminham-se para lados opostos e travam uma guerra de forças entre 

si. Arminto enlouquece, até que narra. Os que conseguem narrar, salvam-se: Lavo desprende-

se do medo e conta a história do amigo; Nael abandona a busca do pai e ata-se ao legado da 

mãe e do avô; Arminto, mesmo senil e louco, rememora sua vida e a faz ser recontada pelo 

jovem neto do seu ouvinte. O caminho utilizado por esses narradores é a palavra, força 

criadora, capaz de reinventar uma história e catalisar os danos causados pelas forças 

opressivas, representadas por esses pais que remetem ao passado.  

Depreende-se, pois, que o estudo da Literatura pode lançar algumas luzes para a 

compreensão da vida em um país. Obviamente, historiadores e estudiosos da literatura 

continuam em seus próprios territórios, mas, em algum momento, se encontram, sem se 

confundir em definitivo. Este trabalho não esgotou as possibilidades de estudo dos romances; 

muito pelo contrário, sua pretensão foi ser um ponto de partida. São muitos os caminhos a 

percorrer a partir desse ponto. Considerando a estética dos três livros, dificilmente se chegará 

a um ponto final... 
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