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RESUMO 

Os relatos dos primeiros viajantes, missionários, cronistas e cientistas apresentam a 
Amazônia brasileira com características que geralmente convergem para o mesmo 
ponto: a perspectiva de cultura única, corroborada pela insistente negação da 
diferença e da alteridade. Consciente dessa problemática, a proposta é entender a 
maneira pela qual as formas de alteridade racial/cultural/histórica são demarcadas 
no texto literário de caráter amazônico, com a finalidade de perceber os limites do 
discurso representacional de grupos subalternos. O corpus desta pesquisa foi 
formado por uma seleção de textos literários de Milton Hatoum, Dalcídio Jurandir e 
Márcio Souza, escritores amazônicos que contrariam um tipo de literatura produzida 
na/ sobre a Amazônia, construindo narrativas que dão visibilidade a sujeitos e 
culturas subalternizados, como observado em Dois Irmãos (2000) e Cinzas do Norte 
(2005), de Milton Hatoum, em Chove nos Campos de Cachoeira (1940), de Dalcídio 
Jurandir; e em A caligrafia de Deus (1994), de Márcio Souza. A intenção é fazer o 
mapeamento de algumas vozes subalternas que permeiam a escrita desses autores 
e que auxiliam na análise do estoque de imagens criado desde o processo de 
colonização e exploração do território amazônico, isso porque se tem a consciência 
de que essas imagens são imprescindíveis nas relações de identificação desse 
espaço. Para isso, tomamos como ponto de partida as discussões de Homi K. 
Bhabha, Stuart Hall, Jacques Derrida, Walter Mignolo e Ana Pizarro, que têm 
ajudado a pensar a identidade cultural não como uma essência fixa e homogênea, 
que se mantém imutável, fora da história e da cultura, mas como um processo que 
se encontra em constante diálogo e transformação. Com o intuito de problematizar e 
desestabilizar hierarquias impostas pelo modelo hegemônico, essa tese contribui 
para que sejam ouvidas as vozes e versões silenciadas historicamente, propondo 
rediscutir epistemologias, discursos e ideias preconceituosas que mantêm estruturas 
de exclusão e impedem a manifestação da diferença. 

Palavras-chave: Amazônia. Alteridade. Subalternidade. Dalcídio Jurandir. Márcio 
Souza. Milton Hatoum 



ABSTRACT 

The accounts of the first travelers, missionaries, chroniclers and scientists present 
the Brazilian Amazon with characteristics that generally converge on the sarne point: 
the perspective of a unique culture, corroborated by the insistent denial of difference 
and otherness. Aware of this problem, the proposal is to understand the way in which 
forms of racial/cultural/historical alterity are demarcated in the Amazonian literary 
text, with the purpose of perceiving the limits of the representative discourse of 
subaltern groups. The corpus of this research was formed by a selection of literary 
texts by Milton Hatoum, Dalcídio Jurandir and Márcio Souza, Amazonian writers who 
oppose a type of literature produced in/about the Amazon, building narratives that 
give visibility to subalternized subjects and cultures, as observed in Dois Irmãos 
(2000) and Cinzas do Norte (2005), by Milton Hatoum, in Chove nos Campos de 
Cachoeira (1940), by Dalcídio Jurandir; and in A Caligrafia de Deus (1994 ), by 
Márcio Souza. The intention is to map some subaltern voices that permeate the 
writing of these authors and that help in the analysis of the stock of images created 
since the process of colonization and exploration of the Amazonian territory, because 
one is aware that these images are indispensable in the identification relations of this 
space. To this end, we take as our starting point the discussions of Homi K. Bhabha, 
Stuart Hall, Jacques Derrida, Walter Mignolo and Ana Pizarro, who have helped to 
think of cultural identity not as a fixed and homogeneous essence, which remains 
immutable, outside history and culture, but as a process that is in constant dialogue 
and transformation. ln arder to problematize and destabilize hierarchies imposed by 
the hegemonic model, this thesis contributes to the voices and historically silenced 
versions being heard, proposing to rediscuss epistemologies, prejudiced discourses 
and ideas that maintain structures of exclusion and prevent the manifestation of 
difference. 

Keywords: Amazon. Alterity. Subalternity. Dalcídio Jurandir. Márcio Souza. Milton 
Hatoum 
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INTRODUÇÃO 

Escrever sobre as vozes subalternas que figuram na literatura de 

expressão amazônica não é uma tarefa simples, considerando que essa atividade 

envolve colocar em evidência não só os sujeitos que foram e ainda são silenciados e 

problematicamente representados, mas, também, num campo de observação mais 

amplo, implica pensar nesse espaço que também é historicamente marcado por 

essa condição de exclusão. Além disso, a indiana Gayatri Spivak (2012), de maneira 

incisiva, também alerta para a impossibilidade de requerer algo em nome do ser 

colonizado, o subalterno, situando o intelectual que julga poder falar pelo outro em 

um lugar bastante "incômodo". 

É a partir desse campo problemático que se fazem importantes e 

necessárias as discussões dessa pesquisa. E, antes de qualquer coisa, é preciso 

deixar claro que apesar de a ficção ser o ponto de partida para se chegar a essas 

vozes subalternizadas, a intenção não é utilizar o texto literário simplesmente para 

fazer enxergar aquilo que não tem sido visto, mas sim servir-se dos textos de 

escritores amazônicos (que nasceram e falam de um lugar periférico) para entender 

como se formam as imagens e discursos em torno desse espaço, pois, tomando de 

empréstimo as reflexões de Foucault: "A ficção consiste não em fazer ver o invisível, 

mas em fazer ver até que ponto é invisível a invisibilidade do visível" (FOUCAUL T, 

1990, p.30). Além disso, o esforço não está em construir novas verdades e legitimá 

las, pelo contrário, a ideia é dar ênfase para a potencialidade inesperada do real e, 

dessa maneira, oferecer outros enredos possíveis, capazes de nos libertar da nossa 

própria cegueira diante do caráter artificial, cultural e histórico da realidade. 

Essa pesquisa origina-se a partir do desejo de valorização e 

conhecimento da região em que vivemos e trabalhamos. Cada análise e formas de 

percepção estão fortemente atreladas às minhas experiências enquanto moradora 

da região amazônica assim como pelas atividades que desenvolvo como professora 

do Instituto federal do Pará, na cidade de Marabá-PA. O Grupo de Pesquisas e 

estudos Linguísticos, Literários e Culturais da Pan-amazônia (GPELLC - PAN), do 

qual faço parte desde o período da graduação, também contribuiu muito na 

ampliação dos estudos sobre as especificidades dessa região, em especial, às 

questões ligadas à literatura, cultura e identidades dessas comunidades 
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Através de contínuas reflexões acerca de processos de identificação 

cultural é que surge a ideia de pesquisar a maneira pela qual as formas de 

alteridade racial/cultural/histórica são demarcadas no texto literário de caráter 

amazônico, com a finalidade de perceber os limites do discurso representacional de 

grupos subalternos. Para isso, selecionamos textos literários de Milton Hatoum, 

Dalcídio Jurandir e Márcio Souza, escritores amazônicos que contrariam um tipo de 

literatura produzida na/ sobre a Amazônia, construindo narrativas que dão 

visibilidade a sujeitos e culturas marginalizados. De Milton Hatoum, escolhemos as 

obras Dois Irmãos (2000) e Cinzas do Norte (2005); de Dalcídio Jurandir, o romance 

Chove nos Campos de Cachoeira (1940); e de Márcio Souza, o livro A caligrafia de 

Deus (1994 ). 

Nessa pesquisa, o objetivo não é analisar exaustivamente todos os 

elementos que ajudam a compor esses textos ficcionais, mas tentar fazer um 

mapeamento das vozes subalternas que permeiam a escrita desses autores. A 

pergunta que se faz é: como povos indígenas, negros, ribeirinhos, mulheres são 

pensados e representados na literatura amazônica brasileira? Quais fatores foram 

determinantes para a formação dessas imagens? De que modo é retratada a 

condição de subalternidade e silenciamento desses povos? Os autores que 

compõem esse corpus contribuem de alguma forma para evitar a homogeneização e 

estereotipização desses seres e desse espaço que são tão problematicamente 

representados? 

Essas escritas pertencem ao século XX, sobretudo à segunda metade, e 

também o século XXI, falam de uma Amazônia plural, heterogênea, espaço 

entrecortado de culturas, saberes, porém, também espaço de desigualdades sociais, 

injustiças e exploração humanas. Ademais, percebe-se que existe nesses projetos 

literários uma preocupação com os processos de modernidade e modernização, 

visto que progresso e civilização são elementos constantes nos discursos sobre o 

moderno, mas que, pensados a partir de um único parâmetro, atuam sem levar em 

consideração as pessoas e suas culturas. 

Nesse sentido, o princípio básico da reflexão sobre cultura na 

contemporaneidade é de que o universalismo quase sempre esconde projetos e 

intenções que marcam propósitos das elites ocidentais. Então o politicamente 
correto, aqui, será falar em culturas no plural, e não em cultura abstrata, e no 
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singular. Em vez de espaços de conciliação ou lutas por uma cultura em comum, o 

que se pretende é abrir espaços para disputas entre diferentes identidades 

nacionais, étnicas, sexuais ou regionais. Como se vê, a cultura não é o espaço da 

neutralidade e da passividade, e sim um lugar de disputas políticas, de conflitos e de 

diferenças. 

Em um olhar mais específico em relação aos autores, nota-se em Dalcídio 

Jurandir e Márcio Souza, uma abordagem do ponto de vista mais sociológico e 

também um enfoque no sentido de escancarar relações sociais e culturais desiguais. 

Milton Hatoum também mostra essa desigualdade que perturba como um "cisco no 

olho", mas vai além disso ao colocar em evidência também conflitos do campo do 

individual, de profundidade psicológica e seu desejo maior seria o de desenterrar 

passados não ditos e narrativas ainda não contadas. Os três questionam parâmetros 

de análise e compreensão da Amazônia, assim como problematizam os discursos 

construídos sobre o Norte do Brasil, e que produzem processos de identificação 

estabilizados em perspectivas que inferiorizam culturas e sujeitos dessa região. 

A reflexão em torno das narrativas desses três autores envolve questões 

sociais, étnico-raciais e culturais, assunto cada vez mais discutido e presente na 

pauta atual, tendo em vista as intensas transformações ocorridas na modernidade, 

em especial, o aumento considerável dos deslocamentos realizados desde as 

últimas décadas do século XX, que fizeram com que entrassem em circulação novos 

conceitos de cultura, já que as ideias iniciais não conseguiam mais representar e 

acompanhar as velozes transformações desse novo contexto. 

Aqui, pretende-se discutir a cultura em sentido amplo e abrangente, pois a 

intenção é problematizar a nossa formação cultural medida pelo modelo 

hegemônico, que sempre esteve ligado a uma perspectiva de negação do Outro, 

estabelecendo hierarquias culturais. Com o intuito de desestabilizar essas 

hierarquias, essa pesquisa pretende fazer ouvir as vozes e versões que foram 

silenciadas historicamente, propondo rediscutir epistemologias, discursos e ideias 

preconceituosas que mantêm estruturas de exclusão e impedem a manifestação da 

diferença. A proposta central da pesquisa assume propositadamente um caráter de 

pesquisa implicada, por problematizar a pseudo-neutralidade do discurso ocidental 

que se propõe discutir a natureza do literário apenas pelo viés estético, 

negligenciando o político e o ideológico. 
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Desenvolver um estudo que contemple o espaço amazônico enfatizando 

os seus aspectos identitários e culturais na contemporaneidade é uma atividade 

relevante e necessária. Em primeiro lugar, porque é uma forma de conhecer a 

diversidade de grupos indígenas, de migrantes internos e imigrantes que possuem 

formas de vida e trabalho, fracassos e expectativas que de certo modo se articulam. 

Segundo, porque é uma maneira de re-conhecer que essa região não é apenas 

"patrimônio ecológico estratégico", mas também abrigo de uma série de vozes que, 

mesmo em grande parte silenciadas, contribuíram e ainda contribuem para a 

formação de uma consciência nacional. Em outras palavras, para nós, essa região 

apresenta-se não apenas como centro de importância ecológica, uma vez que é 

também centro de elaboração constante de culturas e imaginários. Estudá-la, nesse 

sentido, é como afirma Ana Pizarro "uma forma de apropriá-la para o continente que 

a olhou sem vê-la" (2004, p.34, grifos nossos). 

Nota-se, portanto, que a ciência convencional é um modo de produção, 

de transformação e também de dominação que historicamente consolidou um 

pensamento unitário comprometido com determinado ponto de vista, de feição 

eurocêntrica. Ela tem excluído inteiramente, dela e de suas teorias científicas, 

qualquer outro tipo de pensamento que destoe de sua lógica, de sua racionalidade, 

desconsiderando os saberes criados e reproduzidos no interior das comunidades e 

grupos étnicos diversos. Essa forma de ciência universal, baseada e fundamentada 

nos moldes europeus, reforça de maneira excludente a sua forma de verdade que 

acaba por naturalizar os modelos canônicos, reservando para as outras formas de 

pensar a "qualidade" de irrelevante e inferior. 

Contrariando essa ideia, nosso estudo parte de uma valorização de 

pessoas, histórias e vozes soterradas e subalternizadas no espaço amazônico. 

Observam-se saberes que, antes de qualquer coisa, estão sempre atrelados à 

história, à sociedade e ao mundo. Há um tipo de saber hegemônico que se 

apresenta como inquestionável e absoluto, apropriação do projeto colonialista, e 

outros saberes, outras epistemes que não aparecem nos currículos, nas escolas, 

nas academias, são formas de pensamento organizadas fora dos parâmetros 

hegemônicos e representam formas de ser e fazer de grupos historicamente 

subalternizados. Diante disso, surge um questionamento que impulsiona toda a 
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nossa pesquisa: como pensar a ciência de forma heterogênea e diversa, em que a 

alteridade seja considerada não como problema, mas como valor? 

Após esta Introdução, o primeiro capítulo dessa pesquisa, denominado "A 

construção discursiva da Amazônia", coloca em xeque as formas de "dizibilidades" 

do espaço amazônico brasileiro, ou seja, busca analisar o estoque de imagens 

criado desde o processo de colonização e exploração desse território e como essas 

imagens são imprescindíveis nas relações de identificação desse espaço. Tendo 

como principal referência as discussões de teóricos como Stuart Hall e Homi K. 

Bhabha, desenvolvemos os conceitos de estereótipo e representação com o intuito 

de demonstrar que o espaço amazônico constitui-se a partir de uma cruel estratégia 

de estereotipização. Ademais, são essenciais as contribuições do médico psiquiatra 

Frantz Fanon, uma vez que suas reflexões têm ajudado a pensar nas máscaras 

impostas pelo colonialismo e que forçam o apagamento de identidades, culturas 

saberes, o que tem contribuído para proliferação de pessoas em condição de 

subalternidade. 

Em continuidade às discussões, ainda nesse capítulo, e com a finalidade 

de melhor compreender como certos estereótipos, discursos e sistemas de 

representação ganharam lugar privilegiado nas formas de dizibilidades do espaço 

amazônico, abordamos o processo de ocupação dessa região, tendo como enfoque 

as reflexões de Ana Pizarro quando constata que a Amazônia é uma construção 
discursiva, que vem carregada de um ponto de vista, de uma intenção e de um valor 

pré-existentes. Outrossim, estamos elaborando uma discussão sobre os autores que 
compõem nosso corpus, observando a maneira como eles contribuem para deslocar 

essas imagens e promover rupturas na continuidade temporal da história, 

desestabilizando essas estratégias de dominação. 

No segundo capítulo, intitulado "Literatura, modernidade e 

subalternidade", a partir de reflexões propostas pelos Estudos Culturais e Estudos 

pós-coloniais, colocam-se em questão teorias e experiências que mostram que o 

colonizador elaborou esquemas e estratégias políticas com o objetivo de manter a 

sua ideologia cultural, política e econômica. Como uma maneira de estabelecer 

novas formas de resistência política e cultural, propomos a discussão em torno da 

contribuição teórica da América Latina, visando contrapor ao projeto de imposição 
cultural. 
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A ideia é pensar em grupos subalternos e questões que afligem a 

Nuestra América principalmente a partir das contribuições de Aníbal Quijano, com 

suas discussões em torno dos conceitos de colonialidade do poder e do saber e 

decolonialidade; Silviano Santiago com o conceito de "entre-lugar"; Homi K. Bhabha 

e suas reflexões sobre o conceito de nação e Terceiro espaço; Walter Mignolo com 

colonialidade e o pensamento liminar; e Boaventura de Sousa Santos que pensa a 

modernidade ocidental como um "pensamento abissal". Todos esses intelectuais 

estão afinados com um pensamento político e social que questiona binarismos como 

centro-periferia, alta e baixa cultura, metrópole e colônia, entre outros. Além disso, 
os elementos do corpus da pesquisa são utilizados para entender o conceito de 

subalternidade bem como funcionam as estratégias de silenciamento e/ou 

apagamento de culturas. 

Com base nessas teorias, também se afirma que não há modernidade 

sem colonialidade, porque, de fato, ambas fazem parte de um único projeto. Isso 

possibilita a compreensão de que a proposta da modernidade jamais poderá ser 

contemplada, e que a independência política das Colônias em relação às 

Metrópoles, também não culminou no fim do padrão de poder criado pelo 

colonialismo. Reconhecer essa colonialidade implica observar incoerências nesses 

projetos, que se sustentam em hierarquias e imposições culturais. Nesse sentido, 

quando se fala em resistência política e cultural não se está pensando nas relações 

dicotômicas entre dominado versus dominante, numa perspectiva marxista, mas em 

observar as implicações dos projetos colonialistas que se organizam em modelos 

que se reproduzem e se reafirmam vorazmente. 

Desvelar esses sistemas de manipulação é importante porque propicia o 

surgimento de novas possibilidades enunciativas e também novas formas de 

representação de sujeitos subalternizados. Neste momento da pesquisa, são 

também essenciais as discussões elaboradas por Antonio Gramsci, Gayatri Spivak, 

Edward Said e Durval Albuquerque Júnior bem como as ideias suscitadas pelos 

professores e pesquisadores José Jorge de Carvalho, Eurídice Figueiredo e Júlia 

Almeida. 

O terceiro capítulo, "Discursos, alteridade e diferença cultural", consiste 

em mostrar que mais importante do que conhecer a Amazônia é entender o 

funcionamento interno dos discursos que circulam nesse espaço e também perceber 
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suas relações identitárias, demarcadas, sobretudo, pela grande quantidade de 

migrantes vindos de várias partes do país bem como imigrantes que aqui aportam 

oriundos de muitos locais do mundo. A cultura do estrangeiro, com suas 

especificidades de costumes, sexualidade, comidas, crenças, danças, artes, etc., 

vem se mesclar à dos grupos tradicionais da região, como os indígenas, os caboclos 
ribeirinhos, seringueiros, entre outros grupos, constituindo contatos nem sempre 

amistosos, mas que se frequentam e desarticulam os conceitos de cultura e 

identidade puras. 

Esse capítulo fundamenta-se em torno do conceito de différance, 

elaborado por Jacques Derrida. Isso, porque na explanação desse conceito fica 

claro que ele está comprometido com a inclusão de vozes de povos historicamente 

subalternizados e marginalizados em nossa história, uma vez que refuta a tradição 

da metafísica do Ocidente na sua "vontade de verdade". Pensar a cultura amazônica 

sob a luz da diferença é imprescindível, pois permite inscrever vozes 

subalternizadas no cânone ocidental, não apenas com o intuito de somar, agregar, 

mas de perturbar narrativas de poder e saber. 

Além disso, esse conceito coloca em crise a noção de origem, totalidade 

e presença bem como questiona as fragilidades teóricas de toda hierarquia, de isto e 

aquilo, do eu e do outro, ou seja, de todos os binarismos existentes e tenta mostrar 

nos que a qualquer momento o centro se desconstrói, não há centro no singular, 

apenas no plural. Logo, essas teorias estão intimamente relacionadas a essa 

pesquisa, pois contribuem para desestabilizar discursos (históricos, científicos, 

literários, entre outros) produzidos na e sobre a Amazônia que soterraram diversas 

vozes e sujeitos e tentaram impor uma noção de homogeneidade e pureza a esse 

espaço. 

O quarto e último capítulo, intitulado "Reconfigurações do literário: 

figurações do negro e do indígena na literatura de expressão amazônica" é o 

momento reservado para uma discussão acerca das vozes subalternizadas 

presentes nas narrativas em análise. A intenção é, a partir da comparação entre as 

obras, apontando semelhanças e disparidades entre personagens, discutir questões 

que envolvem a representação feminina bem como a elaboração de um debate 

étnico-racial, incluindo personagens indígenas e negros da literatura da Amazônia 

brasileira. E como em todo o trabalho há uma insistência em demonstrar os efeitos 
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negativos da prática colonialista, esse será também o momento de apresentar 

subjetividades e resistências que nascem no seio dessa lógica subalterna e ganham 

força para subvertê-la, desconstruí-la. 

A adoção de um posicionamento crítico-teórico comprometido com a 

Amazônia brasileira, não representada ou negativamente representada nos mapas 

geopolíticos do Brasil, evidencia a necessidade de rompimento com epistemes do 

Ocidente que, em nome de uma racionalidade universal, tem silenciado vozes, 

saberes e formas de ser e viver. Com o desejo de percorrer novos limiares críticos, 

estamos propondo reconfigurar mapas e cartografias, desorganizar modelos 

epistemológicos estabilizados que preconizam a uniformização e a homogeneidade 

como princípio norteador de saberes e olhares. É por esse motivo que essa 

pesquisa assume um olhar crítico sobre as representações da Amazônia a partir de 

um aporte teórico vinculado aos Estudos Culturais, pós-coloniais e Subalternos, 

posicionamentos que se distanciam de saberes instituídos e são movidos por 

pressupostos de mobilidade, instabilidade e incompletude. 
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1. A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA AMAZÔNIA 

1.1 Estereótipos e representação 

A imagem é apenas e sempre um 
acessório da autoridade e da identidade; 
ela não deve nunca ser lida 
mimeticamente como a aparência de uma 
realidade(BHABHA, 2013,p.94 ). 

A tradição de discursos e escritas sobre a Amazônia brasileira aponta 

para a existência de dois projetos literários predominantes: ora fala-se dessa região 

como espaço inóspito e quase desabitado, ora como Eldorado, espaço de riquezas 

imensuráveis e que há muito tempo tem despertado a ganância e a imaginação dos 

europeus. Em ambos os casos, nota-se que a abundância da fauna e da flora e as 

riquezas minerais costumam aparecer em primeiro plano, em detrimento dos povos 

que existem e interagem nesse espaço. Essa homogeneização de olhares e 

repetição de imagens são características facilmente observáveis tanto nos relatos de 

viajantes e cronistas, nas obras ensaísticas quanto em narrativas ficcionais 

produzidas sobre esse espaço e demonstram o quanto mitos e preconceitos ditam 

as representações sobre a terra e os povos amazônidas 1, desde o século XIX até os 

dias de hoje. 

Ainda considerando as formas de "dizibilidades" dessa região, é possível 

observar que esse espaço se constitui a partir de uma natureza profundamente 

paradoxal. Para exemplificar essas contradições, em um artigo intitulado Olhares 

sobre a terra e o homem da Amazônia: um imaginário em construção, a professora 

Brigitte Thierion (2015) recorda que o espaço amazônico muitas vezes esteve 

associado à ideia de paraíso terrestre, e, na concepção cristã, esse mito é 

1 A preferência pelo termo amazônida em lugar de amazônico, para se referir aos povos da 

Amazônia, justifica-se pela compreensão de que o primeiro está mais associado ao conceito de 

amazonidade, que pressupõe as identidades não como essência, mas como construto, diálogo, 

alteridades. O adjetivo amazônico está mais relacionado ao ser, o que acaba produzindo uma ideia 

de fixidez, homogeneidade; enquanto amazônida associa-se ao sendo, um processo de identificação 

mais aberto, relacional. 
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indissociável da queda, esta sendo forjada a partir da íntima relação entre a criação 

e o pecado. Ademais, em uma perspectiva econômica, a Amazônia é entendida, por 

um lado, como o lugar da prosperidade e opulência, entretanto, por conta das 

intensas relações de estranhamento, bastante comuns devido às suas 

especificidades simbólicas, sociais e culturais, é representada também como o lugar 

do caos, como um "erro da criação". 

A partir dessas constatações, Brigitte Thierion salienta que o processo de 

colonização e exploração do território é protagonista na criação de um estoque de 

imagens que forjam a identidade da Amazônia aos olhos do mundo e, em suas 

palavras, "a percepção eufórica que acompanha a descoberta de lugares incógnitos 

cede espaço a uma visão disfórica, ligada à aproximação e estudo do homem, o 

autóctone e o imigrante dentro de um esquema de colonização" (THIERION, 2015, 

p.45). Desenvolver a consciência de que as imagens que circundam este espaço 

são instauradas a partir dessa visão "disfórica" é o primeiro grande passo para 

aqueles que se dispõem a pensar essa região e a reformular estes imaginários. 

Até aqui, o que se compreende é que as muitas viagens empreendidas 

para o Novo Mundo têm papel decisivo na formação de discursos e identidades 

tanto americana quanto europeia e mostram uma região que foi engenhosamente 

constituída a partir do olhar do outro: 

Quanto à Amazônia, ela é representada como uma terra virgem, 
inacessível, uma selva impenetrável e misteriosa, imagens que se 
prolongariam na representação de um deserto: um espaço vazio de 
civilização, associado à suposta ausência de cultura dos povos 
indígenas, o que, afinal de contas, vai materializando o 
descentramento geográfico que acaba por criar o mito de uma 
marginalidade histórica (THIERION, 2015, p.47). 

Isto posto, nota-se que as raras investidas na representação dos sujeitos 

amazônicos entrelaçam-se a uma percepção ideológica da alteridade que está 

intimamente relacionada ao conceito de fixidez, o que justifica a quantidade de 

sujeitos e manifestações culturais invisibilizados nessa região. 

O conceito de representação tem sido bastante discutido nos estudos da 

cultura e, tendo em vista as inúmeras acepções que envolvem este termo, interessa 

nos, neste capítulo, delinear quais destes significados são úteis nesta reflexão. 

Stuart Hall, um dos principais teóricos dos Estudos Culturais britânicos, em seu livro 
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Cultura e representação (2016), situa a representação como um processo 

indispensável no circuito cultural, uma vez que consiste na produção do significado 

por meio da linguagem e, para explicar como funciona essa relação, declara a 

existência de três diferentes abordagens teóricas: a reflexiva, que é quando a 

linguagem é utilizada como uma espécie de espelho do mundo e de verdades já 
existentes, um "mero meio transparente entre coisas e sentido" (2016, p.63); a 

intencional, aquela que defende que as palavras significam apenas aquilo que o 

autor pretendeu dizer; e, por último, a construcionista, cujo significado é construído 

socialmente, através das interações. 

Nesse sentido, torna-se relevante comentar que nossas discussões estão 

articuladas, sobretudo, a essa última abordagem, de modo que representar não 

significa reproduzir, duplicar ou copiar a realidade na mente das pessoas (JESUÍNO, 

2011 ), mas delineia-se enquanto atividade discursiva e, que, como tal, sofre 

influências sociais, culturais, históricas, ideológicas e é altamente marcada por 

relações de luta e sobrevivência. É preciso também ressaltar que o conceito de 

representação possui uma natureza eminentemente paradoxal, na medida em que 

contempla o ser e o não ser da coisa representada, ou seja, o ato de representar é 

subjetivo e irrompe da necessidade de tornar presente a coisa ausente, em que 

tanto representante quanto representado acomodam relações de aproximação e 

distanciamento: 

E, nesta medida, o imaginário - este sistema de idéias (sic) e 
imagens de representação coletiva que os homens constroem 
através da história para dar significado às coisas - é sempre um outro 
real e não o seu contrário. O mundo, tal como o vemos, apropriamo 
nos e transformamos é sempre um mundo qualificado, construído 
socialmente pelo pensamento. Esse é o nosso "verdadeiro" mundo, 
mundo pelo qual vivemos, lutamos e morremos. O imaginário existe 
em função do real que o produz e do social que o legitima, existe 
para confirmar, negar, transfigurar ou ultrapassar a realidade. O 
imaginário compõe-se de representações sobre o mundo do vivido, 
do visível e do experimentado, mas também sobre os sonhos, 
desejos e medos de cada época, sobre o não tangível nem visível, 
mas que passa a existir e ter força de real para aqueles que o 
vivenciam (PESAVENTO, 2006, p.50). 

Esse excerto exibe o quanto nossas formas de ver as coisas e o mundo 

são norteadas por nossas subjetividades, sensibilidades e experiências, operando, 
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portanto, como criação. Shohat e Stam, no livro Crítica da imagem eurocêntrica 

(2006), como o próprio título já antecipa, trabalham no sentido de operar uma 

desconstrução crítica em torno de termos e conceitos eurocêntricos já arraigados em 

nossas culturas, como colonialismo e descobrimento, por exemplo. E envolvidos 

nesta atividade desconstrutora, discutem a questão do estereótipo, realismo e luta 

por representação, evidenciando aspectos que oscilam em torno da substituição e a 

evocação mimética. Para esses pesquisadores, a representação é, sem dúvida, 

teatral, uma vez que o ato de representar significa atuar ou fazer um papel. É 

importante dizer que todos esses elementos compartilham o mesmo princípio: o de 

que algo "está no lugar" de outra coisa, ou de que alguém ou um grupo está falando 

em nome de outras pessoas ou grupos. 

Para Stuart Hall, as práticas de representação são elementos 

indispensáveis para se compreender como se processa e se organiza o mundo da 

cultura. O ato de representar configura-se na medida em que os sujeitos utilizam a 

linguagem para expressar algo sobre o mundo ou para mostrar as coisas desse 

mundo para alguém (o Outro), ou seja: 

( ... ) nós concedemos sentido às coisas pela maneira como as 
representamos - as palavras que usamos para nos referir a elas, as 
histórias que narramos a seu respeito, as imagens que dela criamos, 
as emoções que associamos a elas, as maneiras como as 
classificamos e conceituamos, enfim, os valores que nela embutimos 
(HALL, 2016, p.21 ). 

A linguagem funciona então como um meio privilegiado para a elaboração 

desse "sistema de representação", pois os sentidos saem da condição de 

representações mentais quando são materializados em palavra. Hall ainda 

acrescenta que se fala em "sistema de representação" porque o processo de 

significação de algo não está associado apenas a conceitos individuais, mas envolve 

um intrincado jogo de articulação, organização e classificação entre esses conceitos: 

Assim, ao fixar arbitrariamente as relações entre o nosso sistema 
conceituai e nossos sistemas linguísticos (note-se, "linguístico" em 
um sentido amplo), os códigos nos possibilitam falar e ouvir 
inteligivelmente, e estabelecer uma "tradutibilidade" entre nossos 
conceitos e nossas línguas. Isso permite que o sentido passe do 
enunciador ao ouvinte e seja efetivamente comunicado dentro de 
uma cultura (HALL, 2016, p.42). 
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Para exemplificar como essa "tradutibilidade" ocorre, Hall lembra da 

utilização de princípios de similaridade e diferença que são empregados para 

aproximar ou diferenciar os significantes e garante que essa combinação só é 

possível graças à organização desses conceitos em diferentes "sistemas 

classificatórios". Isso significa dizer, a título de exemplo, que o que se acredita saber 

sobre uma pessoa nada mais é do que a síntese construída dos vários papéis que 

esse alguém assume no meio social e cultural bem como o tipo de personalidade 

(alegre, triste, honesto, corrupto ... ) e pertencimento a grupos como sexo, raça, faixa 

etária, preferência sexual, entre outros. 

Nesse mesmo livro, em discussões um pouco mais aprofundadas em 

torno da representação, Hall relaciona esse conceito a um conjunto de práticas 

representacionais que ele denomina de estereotipagem. Para Hall, o estereótipo, 

conceito muito fecundo na esfera das ciências sociais que depois transmuta para o 

campo dos estudos literários, é um processo que fixa a "diferença", reduz grupos 

inteiros a poucas características, a traços que vão sendo reforçados 

discursivamente, garantindo que uma parte comece a representar uma totalidade: 

A estereotipagem, em outras palavras, é parte da manutenção da 
ordem social e simbólica. Ela estabelece uma fronteira simbólica 
entre o "normal" e o "pervertido", o "normal" e o "patológico", o 
"aceitável e o inaceitável", o "pertencente" e o não "pertencente" e o 
que não pertence ou é o "Outro", entre "pessoas de dentro" (insiders) 
e "forasteiros" (outsiders), entre nós e eles (HALL, 2016, p. 192). 

Nota-se, nesta citação, que Hall estabelece uma importante relação entre 

o estereótipo e o conceito de hegemonia, desenvolvido por Gramsci, pois ele declara 

que o grupo detentor do poder cria uma "comunidade imaginária" ideal, fazendo 

prevalecer o seu próprio código de valores e ideologias. Ele assegura que o poder a 

que se refere não deve ser concebido apenas no sentido de exploração e coerção 

física, mas também como uma força simbólica e cultural que habilita o poder de 

representar alguém ou alguma coisa daquela maneira. E por isso retoma a relação 

entre insiders e outsiders, dois conceitos muito importantes nas reflexões 

contemporâneas, uma vez que contemplam essas relações desiguais de poder entre 

certos grupos ou camadas sociais - os que estão 'inside', ou seja, os 'de dentro' 

têm acesso favorecido ao conhecimento, aos recursos e à autoridade e os que estão 
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'outside', isto é, os 'de fora', que estão alijados do poder e são repetidamente 

inferiorizados. 

O nascimento dos termos insiders/outsiders tem relação com o livro Os 

estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma 

comunidade, texto que apesar de publicado pela primeira vez em 1965, pelo 

professor John Scotson, interessado em estudar a delinquência juvenil, foi 

reelaborado anos depois por Norbert Elias, e esse estudo passou a ter uma nova 

significação, contribuindo para esclarecer processos sociais de amplo alcance na 

sociedade humana, inclusive colocando em questão o fato de um grupo de pessoas 

ser capaz de centralizar os espaços de poder e servir-se deles para marginalizar, 

oprimir e estigmatizar outros grupos. 

Na esteira dessas reflexões, a socióloga afro-americana Patricia Hill 
Collins desenvolve o conceito de outsider within, que, em uma tradução aproximada, 

pode significar forasteiras de dentro/ estrangeiras de dentro, entretanto, por falta de 

uma palavra com correspondência exata, o termo original foi mantido. 

Em seu artigo "Aprendendo com a outsider within: a significação 

sociológica do pensamento feminista negro", Collins, que se destaca entre as 
principais teóricas do feminismo negro internacional, defende que o status de 

outsider within proporciona às mulheres negras um ponto de vista diferenciado e 

especial quanto ao "self, à família e à sociedade", ou seja, a marginalidade tem sido 

um estímulo à "criatividade": "muitas intelectuais negras, especialmente aquelas em 

contato com sua marginalidade em contextos acadêmicos, exploram esse ponto de 

vista produzindo análises distintas quanto às questões de raça, classe e gênero" 

(COLLINS, 2016, p.100). A autora assegura que esse ponto de vista diferenciado é 

essencial para o enriquecimento do discurso sociológico americano. 

Esse estudo leva-nos a pensar de que modo os membros dessas 

comunidades que se julgam superiores mantêm entre si a crença de que são não 

apenas seres mais poderosos, mas também seres humanos melhores que os 

demais e quais são as estratégias utilizadas para impor a credibilidade em sua 

superioridade humana em relação aos menos poderosos. Superioridade social, 

moral e racial, autopercepção e reconhecimento, pertencimento e exclusão são 

elementos dessa dimensão da vida social que o par estabelecidos-outsiders ilumina 

exemplarmente: as relações de poder. 
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Voltando à questão do estereótipo, em sintonia com o pensamento de 
Hall, o crítico indiano Homi K. Bhabha, em O local da Cultura (2013), problematiza a 

relação de dependência entre o discurso colonial e o conceito de fixidez na 

construção ideológica da alteridade. Dentro desse contexto, o estereótipo nasce 

então como principal estratégia discursiva dessa fixidez. Esta, segundo o autor, 

apresenta-se de modo ambíguo e paradoxal, uma vez que pode representar tanto 

ordem e imutabilidade quanto desordem, degeneração e "repetição demoníaca". Em 

outras palavras, o que acontece é que há uma oscilação ambivalente entre o que 

"está sempre "no lugar", já conhecido, e algo que deve ser ansiosamente repetido" 

(BHABHA, 2013, p.117). 

Essa ambivalência do conceito de fixidez aparece como uma das 

principais estratégias do poder discriminatório, uma vez que: 

Dá ao estereótipo colonial sua validade: ela garante sua 
repetibilidade em conjunturas históricas e discursivas mutantes; 
embasa suas estratégias de individuação e marginalização; produz 
aquele efeito de verdade probabilística e predictabilidade que, para o 
estereótipo, deve sempre estar em excesso do que pode ser provado 
empiricamente ou explicado logicamente (BHABHA, 2013, p.118). 

Essas repetições incansáveis de alguma característica de determinado 
povo vão produzindo o que Michel Foucault chama de "vontade de verdade". O 

filósofo francês usa esse termo em A Ordem do Discurso (1996), quando reconhece 

que a partilha entre o verdadeiro e o falso é historicamente e ideologicamente 

constituída, cada tempo tem a sua vontade de verdade. O que chamamos de 

verdade nada mais é do que o mascaramento de uma vontade de verdade, uma 

versão bem sucedida de um discurso que se organiza em relações de saber e 

poder, em todo um sistema que institucionaliza e impõe essas verdades como 

únicas, naturais e estáveis. Seguindo este raciocínio pode-se afirmar que a verdade 

é um jogo de discursos e estabelecê-la é também uma forma de exclusão. 

Desse modo, é esta "vontade de verdade", garantida por uma sequência 

de repetições redutoras e persistentes, que assegura legitimidade ao estereótipo. 

Nesse contexto, as ideias estabelecidas sobre o outro se articulam em uma espécie 

de hierarquia, determinando um conjunto de modos de diferenciação, principalmente 

sexuais e raciais, para embasar essas práticas discursivas. Pode-se então afirmar 

que o discurso colonial tem como principal finalidade "apresentar o colonizado como 
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uma população de tipos degenerados com base na origem racial de modo a justificar 

a conquista e estabelecer sistemas de administração e instrução" (BHABHA, 2013, 

p.123-124). 

É importante afirmar que o principal problema desse enraizamento e 

disseminação do discurso colonialista não está no simples fato de ele simplificar as 

coisas, mas sim no tipo de subjetividade que ele cria. Em Pele Negra, máscaras 

brancas (2008), o médico psiquiatra martinicano Frantz Fanon, de maneira ao 

mesmo tempo incisiva e poética, coloca em evidência os rastros deixados pelo 

aparato de poder do discurso colonial. Nesse livro, Fanon coloca em xeque a difícil e 

singular condição do negro, uma vez que ele se encontra tanto cultural quanto 

historicamente em uma posição de inferioridade e sujeição ao colonizador branco. 

Na concepção desse autor martinicano, a linguagem tem papel 

indiscutível na disseminação de estratégias de dominação colonial, uma vez que 

"falar é existir absolutamente para o outro" e o projeto colonialista obriga o negro a 

apresentar duas condições de existência: uma para o branco, outra para o seu 

semelhante. A título de exemplo, basta lembrar que em algumas colônias antilhanas 

saber falar a língua francesa é uma maneira de aproximação entre o negro e o 

mundo dos brancos, este compulsoriamente entendido como "civilizado". Existe todo 

um sistema que diz que o ser colonizado só sai do seu estado de "selvageria" no 

momento em que usa uma máscara branca, ou seja, quando toma os valores 

culturais eurocêntricos para si. 

É nesse sentido que, consciente de que os efeitos da colonização alteram 

profundamente a subjetividade do negro, Fanon alerta para a necessidade de 

libertar o homem negro de si mesmo. A prisão a que ele se refere pode ser melhor 

compreendida se associarmos o a "si mesmo" com a subjetividade criada pelas 

práticas do sistema colonialista. 

Com o intuito de discutir as diferentes nuances do conceito de 

estereótipo, sempre se referindo à discriminação como efeito político do discurso 

colonial, Bhabha toma emprestado o conceito de fetiche, discutido por Freud na 

Psicanálise. O teórico indiano enfatiza que tanto o colonizado quanto o colonizador 

estão aprisionados por formas de identificação narcisistas e agressivas presentes no 

imaginário. Sobre isso, Lynn Marie T. Menezes de Souza assegura: 
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O fetiche, para Bhabha, funciona simultaneamente por um lado como 
uma reativação da fantasia original em torno da ansiedade da 
castração e da percepção da diferença sexual, e por outro lado como 
uma "normalização" (superação) dessa diferença e da ansiedade que 
ela gera. Essa ansiedade, gerada pela percepção de uma falta de 
plenitude (que Freud representa como a falta do falo materno), 
quando a criança se percebe como ente separado e diferente da mãe 
leva ao surgimento de uma fixação sobre um objeto - o fetiche - a 
fim de substituir e compensar pela falta percebida da plenitude 
(SOUZA, 2004, p.123). 

Dessa maneira, assim como existe na Psicanálise a fantasiosa noção de 

um ideal de sujeito (aquele que possui falo/pênis), as práticas colonialistas também 

criam um ideal de sujeito, aquele que é homem, branco, civilizado. E todos aqueles 

que, de um modo ou de outro, não estão inseridos dentro desses critérios ou não 

carregam na pele essas características, são arrebatados por um sentimento de 

perda, de ausência. 

Na ficção, é esse sentimento de falta que faz com que a personagem 
Bertoleza, de O Cortiço, escrito por Aluízio de Azevedo, aceite viver de maneira 

submissa ao lado do português João Romão, por mais que ele, em nenhum 

momento, a faça esquecer-se da sua condição de escrava, provocando humilhações 

e tentando até mesmo matá-la: 

Ele propôs-lhe morarem juntos, e ela concordou de braços abertos, 
feliz em meter-se de novo com um português, porque, como toda 
cafuza, Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e procurava 
instintivamente o homem numa raça superior à sua (AZEVEDO, 
1992, p.11 e 12). 

Assumindo uma dupla condição de subalternidade, por ser escrava e 

mulher, a personagem Bertoleza recusa qualquer tipo de aproximação com o negro. 

Essa questão é interpretada por Fanon (2008) como a dificuldade que a pessoa de 

pele negra tem de aceitar o seu "esquema corporal", que é sempre rodeado por uma 

atmosfera de vazios. Sobre isso, em um artigo denominado O corpo negro, as 

marcas e o trauma (2017), a pesquisadora e professora Sheila Cabo Geraldo 

assegura que: 

Do ponto de vista fenomenológico, na construção do eu enquanto 
corpo no mundo espacial e temporal, haveria uma estruturação do eu 
e do mundo em que nenhum esquema se imporia, pois entre meu 
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corpo e o mundo se estabeleceria uma dialética efetiva (GERALDO, 
2017, p.136-137). 

Entretanto, a própria autora utiliza as palavras de Fanon para dizer que 

abaixo do esquema corporal há um esquema histórico-racial. Sheila Cabo relembra 

um comentário do psiquiatra em que ele alega esse desmoronamento corporal a 

partir de suas experiências pessoais em transportes públicos na França, quando 

observa que o seu corpo negro ocupava sempre três lugares, já que ninguém se 

sentava ao seu lado, ou seja, estava sempre rodeado de vazios. 

Diferentemente do fetiche sexual, que muitas vezes é mantido como 

segredo, o fetiche do discurso colonial não é nada sigiloso, visto que: 

A pele, como o significante chave da diferença cultural e racial no 
estereótipo, é o mais visível dos fetiches, reconhecido como 
"conhecimento geral" em uma série de discursos culturais, políticos e 
históricos, e representa um papel público no drama racial que é 
encenado todos os dias nas sociedades coloniais (BHABHA, 2013, p. 
135). 

Como se trata da questão da cor da pele como fetiche, é válido lembrar o 

caso da mulher africana Saartje Baartman (1789-1815), exemplo fornecido por 

Stuart Hall quando fala de fetichismo e rejeição, em seu livro Cultura e 

Representação. Ele conta que essa mulher africana, alcunhada de Vênus Hotentote, 

foi escravizada e exibida como curiosidade de circo em Londres e Paris, entre 181 O 

e 1815. Trancafiada em uma jaula, nua e acorrentada, Saartje era obrigada a 

obedecer comandos, isso tudo para reforçar o seu suposto caráter animalesco. 

Chamando atenção especialmente por conta de sua anatomia, visto que possuía 

nádegas protuberantes e uma genitália com longos lábios, o show torna-se ainda 

mais macabro após sua morte, quando, segundo Hall, seu corpo foi apresentado em 

um museu de Paris até 197 4. 

Com este exemplo, Hall demonstra que Saartje, por não se encaixar na 

norma etnocêntrica de como devem ser as mulheres, virou fetiche, foi resumida a 

uma representação extremamente problemática. As diferenças em lugar de serem 
reconhecidas como alteridade, foram patologizadas, visto que: 

Saartje Baartman não existia como "pessoa". Ela foi desmontada em 
partes relevantes, foi "fetichizada" - transformou-se em um objeto. 
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Esta substituição do todo pela parte, de um sujeito por uma coisa - 
um objeto, um órgão, uma parte do corpo - é o efeito de uma prática 
representacional muito importante, o fetichismo (HALL, 2016, p.205, 
grifos do autor). 

Torna-se claro, então, que o estereótipo é mais agressivo do que 

supomos, dado que não só produz a repetição monótona e incessante das mesmas 

histórias sobre o outro, mas, estabelece-se também como uma recusa à diferença. 

Aquilo que difere da norma é visto como anormalidade, ou seja, não tendo a mesma 

raça, cultura e gênero, os diferentes são qualificados como seres hierarquicamente 

inferiores. Sobre essa questão, a professora Eurídice Figueiredo acrescenta que: 

O que separa o grupo de referência dos indivíduos ou grupos que ele 
considera "outros" não é uma diferença substancial devido a alguma 
disfunção social ou heterogeneidade de ordem natural; é antes uma 
diferença posicional. No entanto, esta diferença pode-se tornar, no 
plano empírico, oposição substancial, que vai-se exprimir no nível 
dos discursos e das representações (FIGUEIREDO, 2010, p.10). 

Essa noção de um ideal de sujeito instala, portanto, um sentimento 

persistente de ausência. Bhabha denomina esse jogo ambíguo de ausência e 

presença como metonímia e metáfora. Esta remete a algo que está no lugar de outra 

coisa, representa o encobrimento de uma falta; aquela, ao contrário, até mesmo por 

conta de sua parcialidade, em vez de mascarar a falta, faz com que esta se 

transforme em algo ainda mais latente. 

Por conta disso, Bhabha sugere que "o ponto de intervenção deveria ser 

deslocado do imediato reconhecimento das imagens como positivas ou negativas 

para uma compreensão dos processos de subjetivação tornados possíveis (e 

plausíveis) através do discurso do estereótipo" (BHABHA, 2013, p.118). Ou seja, ao 

demonstrar que a imagem é uma substituição metafórica, uma "ilusão de presença", 

esse teórico aponta que o acesso à imagem da identidade só se torna possível a 

partir da negação de qualquer noção de originalidade ou plenitude. É exatamente 

por isso que esse teórico assegura que o conceito de estereótipo é uma ameaça 

para a compreensão dos povos, uma vez que recusa a diferença e trabalha com 

concepções culturais petrificadas e essencializadas. 

Essa explanação teórica sobre o estereótipo e processos de 

representação é essencial para o desenvolvimento desse estudo, visto que se 
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compreende que a região amazônica foi formada a partir de uma atroz estratégia de 

estereotipização. O olhar exótico que sempre norteou a relação da Amazônia 

brasileira com o resto do mundo tem feito com que se observe a floresta, o rio, os 

animais, sem, no entanto, observar respeitosamente as pessoas, as culturas e suas 

diferenças. Um viés constituído pelas escritoras Ana Pizarro, Amarílis Tupiassú e 

Neide Gondim mostra que os discursos construídos sobre a Amazônia brasileira 

passam por essas relações de saber e poder, visto que estão carregados 

significativamente pela marca do colonizador europeu. Historicamente, percebemos 

que o nativo vai aprendendo a ver e a observar a si próprio a partir do olhar do 

Outro. 

1.2 Temporalidades 

A Amazônia é um território localizado ao norte da América do Sul, que 

abrange toda a bacia amazônica, formada por oito países: Bolívia, Brasil, Colômbia, 

Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela e Guiana Francesa (departamento 

ultramarino francês). As cartas de hoje assinalam que a Amazônia brasileira, parte 

que corresponde a mais da metade do território nacional, compreende os estados do 

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Por decisão 

governamental e para fins de investimento e valorização econômica, criou-se 

também a Amazônia Legal, uma terminologia utilizada para designar a parte 

territorial legalizada como território nacional brasileiro, que além de abrigar todo o 

biorna amazônico brasileiro, ainda contém 20% do biorna do Cerrado e parte do 

Pantanal mato-grossense. 

Além da Amazônia Brasileira e da Amazônia Legal, existe outra 

denominação: a Pan-Amazônia ou Amazônia Internacional. O prefixo pan remete à 

ideia de totalidade da região amazônica, constituída por vários países. Desses, o 

único que não possui fronteira com o Brasil é o Equador. 

Este complexo amazônico é conhecido mundialmente por sua riqueza, 

uma vez que abriga a maior biodiversidade do planeta, rios caudalosos que mais 

parecem oceanos e incontáveis recursos minerais. Além de acolher os mais diversos 

povos, marcados pela diferença cultural, "revela formas de miscigenação cultural 

que não têm comparação no continente" (PIZARRO, 2012, p. 20). Para se ter noção 
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de tamanha riqueza, nesse mesmo texto Ana Pizarro comenta que em poucos 
hectares do que ela chama de "laboratório do mundo" há mais espécies de árvore do 

que em toda a América do Norte e em apenas uma dessas árvores há tantas 

espécies de formiga como todas da Inglaterra. Ocupando apenas sete por cento da 

Terra, abrange mais da metade do patrimônio biológico do mundo. Sobre o espaço 

amazônico, Ana Pizarro acrescenta: 

Trata-se de uma área que é vista como a mais distante do 
desenvolvimento, apesar de ter sido uma das primeiras da América 
Latina a se modernizar, durante o período da borracha; hoje é um 
centro de pesquisa científica e tecnológica de ponta, com relação à 
diversidade, recursos hídricos, indústria farmacêutica e outros 
(PIZARRO, 2012, p.19). 

A exuberante e misteriosa mata, os grandes rios e a riqueza da fauna e 

da flora foram os fatores responsáveis pela ocupação e pelo constante assédio a 

esta região. Talvez devido às proporções gigantescas desse território, ou até mesmo 

pelo isolamento a que foi submetida no decorrer da história, ou por sua 

complexidade étnica e cultural, pouco se tem produzido de forma consistente e que 

resulte em diálogos e formas de compreender melhor esse espaço. 

É comum observar que as referências construídas sobre a Amazônia, em 

livros didáticos ou na mídia, são resumidas, superficiais e generalizadoras. Até 

mesmo na literatura, vários escritores já se dispuseram a elaborar uma história 

social, política, econômica, literária e cultural da Amazônia, mas o que se observa é 

que muitos desses discursos estão fortemente atrelados a estereótipos, imagens e 

valores pré-concebidos. Alguns chegam até a afirmar que o espaço amazônico 

ainda não atingiu a etapa do pensamento racional, este sendo sempre conduzido 

por princípios eurocêntricos. 

Para que se entenda melhor como certos estereótipos, discursos e formas 

de representação colaram no espaço amazônico, torna-se relevante falar do 

processo de ocupação dessa região, que, segundo Ana Pizarro, foi pensada 

fundamentalmente a partir do ponto de vista dos europeus. O espaço físico e cultural 

amazônico possuía elementos simbólicos que acionavam sentimentos de 

perplexidade, estranhamento e instigavam o colonizador a fazer associações a partir 

de suas expectativas, experiências e carências. 
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A região não contava ainda com a atenção devida dos portugueses, que 

se estabeleceram no litoral do nordeste; entretanto, as tentativas de ocupação por 

parte de outros reinos como a Inglaterra e França fizeram com que Portugal se 

voltasse à região como forma de demarcar seus domínios. 

Tomando por base a periodização proposta por Ana Pizarro (2012), pode 

se dividir esse período de formação do espaço amazônico em três grandes 

momentos. 

O primeiro momento, datado entre o final do século XV e início do XVI, é 

quando a Amazônia é ocupada fisicamente pelos viajantes e "descobridores". Nesse 

período, a ocupação amazônica, além de ser legitimada pelo discurso europeu e 

missionário, se dá de maneira bastante superficial, atingindo apenas as margens 

dos rios, igarapés e afluentes. Os desbravadores traziam a marca do projeto colonial 

que incluía a expansão econômica, bem como a disseminação do cristianismo a 

partir das ordens missionárias. O projeto em questão tinha como principal missão 

moldar corpos e mentes dos indígenas. Assim, desde o princípio, os povos aqui 

existentes foram constituídos a partir do olhar do outro: 

Os textos inaugurais sobre as Américas, escritos pelos descobridores 
e mais tarde pelos primeiros viajantes e colonizadores, tem uma 
característica comum: negar uma identidade aos autóctones, 
insistindo na negatividade, na carência e cunhando, de certa forma, 
uma matriz identitária marcada pela falta e pela privação (BERND, 
2003, p.22). 

Desse modo, as figurações elaboradas por esses viajantes foram 

"in/fundando" a região amazônica e consolidando ideologias que, de diferentes 

maneiras, cunharam, entre outras coisas, o que Zilá Bernd chamou de experiência 

da falta, em lugar da constatação da existência de sociedades e práticas culturais 

marcadas pela diferença. 

Além do mais, a floresta densa, hostil e emaranhada, funcionou como 

grande obstáculo para que o colonizador conhecesse essa região internamente. A 

impossibilidade de transpor a floresta aguçou a imaginação desses viajantes 

europeus, a ponto de se criar inúmeros mitos e lendas sobre a região. Dentro desse 

contexto, a pesquisadora Ana Pizarro afirma que, nesse período, a Amazônia é 

ocupada sobretudo pela imaginação. A própria denominação de Amazônia remete 

ao mito grego das guerreiras amazonas e tanto os espanhóis que ocupavam os 
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Andes e a Amazônia oriental, como os portugueses da Amazônia ocidental, 

idealizavam o Eldorado. 

O segundo momento se deu a partir do século XVIII, quando os discursos 

e o próprio projeto colonial para a Amazônia passam por profundas alterações. O 

pensamento positivista em voga, com fortes inspirações iluministas, chega ao Brasil 

na administração de Marquês de Pombal, que olha a região como extensão dos 

domínios da metrópole, e, ao constituir o diretório do índio em 1759, transforma, do 

ponto de vista legal, a condição dos nativos e legitima a miscigenação através de 

casamentos entre brancos e indígenas, sendo esta mais uma faceta do projeto 

colonial português no intuito de reforçar os seus domínios. 

Nesse período, a realidade passa a ser observada de uma forma mais 

descritiva, classificatória e racional. As concepções absolutas dos viajantes do 

período colonial foram sendo substituídas por fundamentos e métodos científicos. 

Mesmo com esta mudança de pensamento, os relatos, crônicas e escritos de 

viagem não conseguiram perder elementos de caráter imaginativo e fantasioso. 

O terceiro momento é marcado pelo período da exploração da borracha. 

Este ciclo foi, sem dúvida, o fenômeno socioeconômico mais expressivo na 

Amazônia, visto que possibilitou a expansão da colonização, atraindo riquezas e 

profundas transformações sociais e culturais para as cidades amazônicas. No 

período áureo dessa economia, em meados do século XX, momento em que o Brasil 

se tornou o maior produtor e exportador do produto, a cidade de Manaus mudou 

radicalmente seu traçado, deixou de representar o "atraso" e a precariedade e 

ganhou ares de cidade moderna. Atraiu um número muito grande de pessoas que 

saíam de suas cidades em busca de emprego, de uma vida melhor ou por várias 

outras razões. 

Entretanto, o que os manuais quase sempre "esquecem" de enfatizar é 

que nem tudo era riqueza. Alguns realmente enriqueciam, mas a esmagadora 

maioria sofria com as degradantes condições de vida e trabalho. O sistema de coleta 

do látex era uma atividade extensa e o seringueiro precisava dedicar-se 

intensivamente à sua extração, ficando dependente do barracão. A comida, além de 

pobre em nutrientes também era escassa e muito cara, variava de acordo com a 

produção do seringueiro. Endividado e sem quaisquer direitos, muitos desses 
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trabalhadores adoeciam e por ali mesmo, na solidão da mata, morriam. Nas palavras 

de Marteli (1969): 

As migrações que se deram ao acaso, na Amazônia, deixaram um 
saldo melancólico. Foi o que aconteceu com a leva de nordestinos 
que imigraram no período da borracha. Famintos e doentes, 
foragidos das secas, ao chegarem, ao invés da riqueza com que 
contavam, encontraram o túmulo nos barrancos dos rios, vítimas da 
malária e da má alimentação (MARTELI, 1969, p.57). 

Esse imaginário de mistério e riqueza foi responsável pelo grande número 

de migrantes e imigrantes que saíam de seus países ou regiões, por vezes 

acompanhados da família inteira, e vinham encarar o desconhecido. Essa atitude 

provocou importantes mudanças sociais, econômicas e culturais na Amazônia 

brasileira. 

O olhar da escritora Amarílis Tupiassú, estudiosa comprometida com os 

debates da região, ajuda-nos a conhecer essa outra face da Amazônia, o lado 

obscuro de um espaço degradado e usurpado pela ganância dos conquistadores e 

que ainda guarda muitas cicatrizes do processo de colonização. A imposição de 

vontades e interesses do colonizador, a aniquilação de povos e suas culturas e a 

violência em repressão às tentativas de resistência são características marcantes no 

processo de formação desse espaço, que se forma pelo estranhamento, pela 

subversão e pela alteração das formas convencionais apresentadas pelo colonizador 

e não pela mera repetição de modelos europeus. De modo poético, Tupiassú 

delineia esse espaço marcado pela exploração, violência e morte: 

[ ... ] Quem diz Amazônia enuncia incríveis padrões de riqueza, mas 
também o local de inacreditável concentração de miséria humana e 
social, penúria e mais penúria de uma gente de cor 
predominantemente amarronzada, a fisionomia de índio, índio com 
traços de branco, índio com traços de negro, memória viva da ação 
do colonizador europeu que aportou nesses plainos e foi logo 
tratando de apagar o que pudesse da vida indígena para pôr a 
prosperar o império lusitano. Como se viu, o europeu veio e repartiu 
a seu contento a floresta (TUPIASSÚ, 1987, p.299 e 305, 
respectivamente). 

Como se pode constatar nos excertos acima, a ocupação e a reinvenção 

da Amazônia brasileira à custa do apagamento de sua história milenar não foi algo 
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acidental, pelo contrário, o colonizador organizou esquemas e estratégias para impor 

e manter sua ideologia cultural, política e econômica. 

Esse processo de exploração legado pelo colonizador europeu foi tão 

decisivo na formação da Amazônia que grande parte das pessoas que aqui viviam 

aprenderam a se observar a partir da concepção eurocêntrica. Todo o clima de 

modernização promovido pelo ciclo da borracha ajudou a construir a mentalidade do 

amazônida, que passou a supervalorizar tudo o que vinha de fora. Belém e Manaus, 

cidades com fortes traços da colonização portuguesa, com becos estreitos, igrejas 

barrocas e casas com azulejos, passaram a reproduzir o modelo de urbanização 

europeu, a exemplo da arborização das ruas, construções grandiosas como o Teatro 

da Paz, além de praças e implantação de rede de água e esgoto. 

Só na década de 1920 é que o Brasil perde a hegemonia de produção da 

borracha e uma das principais razões, segundo Pizarro, esteve ligada ao fato de a 

Inglaterra, sabendo da importância da borracha, ter começado a estudar a 

possibilidade de criar fontes alternativas de abastecimento. 

Assim, os ingleses começaram a desenvolver plantações de 
seringueiras na Ásia, do tipo Hevea, graças ao contrabando realizado 
por um de seus súditos, chamado Wickham, que constitui o núcleo 
dos seringais que mais tarde seriam desenvolvidos, depois de um 
período de dificuldades, nas colônias britânicas (PIZARRO, 2012, 
p.159). 

Essa concorrência sofrida pela produção racionalizada da seringa na Ásia 

ocasiona uma forte crise no mercado amazônico. Na verdade, algumas tentativas de 

produção racionalizada haviam sido tentadas na Amazônia por brasileiros e 

estrangeiros (a experiência mais conhecida é a do famoso magnata Henry Ford). No 

entanto, problemas de ordem técnica, dificuldade de obter espécies com alta 

resistência a doenças, produtividade e problemas derivados das tentativas de 

introduzir o trabalho assalariado nos seringais impediram o seu sucesso. As 

plantações na Ásia, com sementes oriundas da própria Amazônia, entram, então, 

nesse lucrativo mercado, passando a produzir em larga escala e com baixo preço, o 

que contribuiu para que a exportação da borracha brasileira caísse 

significativamente. Era o fim do ciclo da borracha na Amazônia. 
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Compreendendo os três períodos por que passou a Amazônia, nesta 

periodização proposta pela pesquisadora Ana Pizarro, pode-se afirmar que a 

concepção de Amazônia é uma "construção discursiva" (PIZARRO, 2005, p. 146), o 

que, de outro modo, significa dizer que esse território foi reduzido a um conjunto de 

imagens e enunciados que foram se consolidando enquanto verdade e a 

cristalização dessas dizibilidades têm enorme influência nas transformações sociais, 

políticas e culturais dessa região. 

Sobre as mudanças ocorridas no século XX, o historiador Pere Petit, em 

seu livro intitulado Chão de Promessas: Elites Políticas e Transformações 

Econômicas do Estado do Pará pós-1964 (2003) analisa as transformações políticas 

e econômicas que a região amazônica passa a sofrer a partir de 1960, com as 

especulações econômicas especificamente e também como as elites locais vão 

atuar a partir dessas relações econômicas que se estabelecem na região. Falando 

especialmente do Pará, Petit lembra que ele se tornou o chão de promessas porque 

foi o espaço escolhido para o desenvolvimento de mega-projetos. 

Esse autor afirma que, a partir dos anos 60, na conjuntura do 

desenvolvimentismo do governo de Juscelino Kubsticheck, e sobretudo a partir da 

intervenção militar com o Golpe de 1964, o Norte do país passa a ser a região para 

onde se voltam todos os olhares. Isso, porque a Amazônia era um vasto território 

ainda não totalmente explorado e compreendido como uma terra pouco habitada, 

enquanto no Brasil têm-se os diversos conflitos agrários devido à condição das 

pessoas sem terra. Então, os militares começam um projeto desenvolvimentista sob 

o slogan "uma terra sem gente para uma gente sem terra", ignorando 

completamente os povos que ali já habitavam, em sua maioria, os povos indígenas. 

Esses mega-projetos, como a abertura da Rodovia Transamazônica e a 

implementação dos denominados grandes projetos minero-hidrelétricos, vão 

impactar diretamente essas regiões, seja na mudança de um cotidiano dos povos 

que ali já viviam, seja na dinâmica territorial e das estruturas naturais. Para 

"desenvolver" e "civilizar" a Amazônia, o governo se apropria de um espaço que já 

possui uma dinâmica própria e estimula a vinda de pessoas de maneira artificial com 

a promessa de doar terras para a agricultura ou desenvolver a criação de animais, 

como o gado, por exemplo. 
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As pessoas chegam à região seduzidas por esse chão de promessas, a 

que se refere Pere Petit, e também pelo sonho do enriquecimento fácil. Isso gera 

naturalmente um conflito entre os povos nativos, que lá viviam e interagiam nesse 

espaço, e os recém-chegados, o que forja o surgimento de uma massa de pessoas 

subalternizadas, uma vez que boa parte dessas pessoas, em lugar de riqueza, 

precisou aprender a conviver com as péssimas condições de vida e de trabalho. 

Essa pobreza gera um excedente de mão-de obra, uma vez que existem pessoas 

disponíveis para qualquer emprego ou sub-emprego e isso cria uma cultura de 

subalternidade do ponto de vista econômico. 

1.3 Imaginários dos viajantes 

As inúmeras viagens empreendidas pelo colonizador europeu com 

destino à Amazônia foram impulsionadas, por sua vez, devido à falta presenciada 
em solo europeu. Buscava-se o Paraíso, que representava o sonho sempre 

perseguido de viver eternamente, longe das pestes e das fomes, sem necessidade 

de trabalhar, pois aquele lugar prodigioso, com uma só estação perdurando o ano 

inteiro, tinha árvores que produziam sem cessar e eram banhadas por rios perenes. 

A fantasia e a imaginação são elementos indispensáveis na 

representação desse espaço que se forma a partir do entrelaçamento tanto dos 

discursos dos viajantes, cronistas, cientistas e religiosos, como dos indígenas e 

ribeirinhos, diferentes vozes que ainda hoje reformulam essa Amazônia tão plural, 

complexa e heterogênea. Entretanto, fica evidente a sobreposição de valores 

eurocêntricos, que tratou de enxergar a alteridade como uma deturpação do modelo, 

um desvio de regra, uma anomalia, visto que os amazônidas por muitas vezes foram 

vistos como rudes, ignorantes, esquisitos. Essa assertiva pode ser encontrada nas 

descrições dos indígenas elaboradas pelo cientista e explorador francês Charles 

Marie La Condamine, quando em 1735 realiza uma expedição pelo Amazonas. 

[ ... ] reconhecer em todos eles um mesmo fundo de caráter. A 
insensibilidade é o fundamental. Fica a decidir se a devemos honrar 
com o nome de apatia, ou se lhe dar o apodo de estupidez. Ela 
nasce indubitavelmente do número limitado de suas ideias, que não 
vai além de suas necessidades. Glutões até a voracidade, quando 
têm que saciar-se; sóbrios quando a necessidade os obriga a se 
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privarem de tudo sem parecerem nada desejar; pusilânimes ao 
excesso, se a embriaguez os não transporta; inimigos do trabalho, 
indiferentes a toda a ambição de glória, honra ou reconhecimento; 
sem a preocupação do futuro; incapazes de previdência e reflexão; 
entregues, quando nada os molesta a brincadeiras pueris, que 
manifestam por saltos e gargalhadas sem objeto nem desígnio; 
passam a vida sem pensar, e envelhecem sem sair da infância, cujos 
defeitos todos são conservados (LA CONDAMINE, 2000, p. 60). 

La Condamine, em suas observações sobre os povos amazônicos do 

século XVIII, demonstra que a sua forma de pensar está atrelada à racionalidade 

baseada em valores e visões de mundo europeus. O modelo ocidental, constituído, 

sobretudo, com base na ideia de desenvolvimento e progresso, foi apresentado 

como referência para medir e avaliar os modos de ser e de viver das sociedades 

indígenas. Isso pode ser observado no trecho em que o viajante ressalta que esses 

povos são "inimigos do trabalho", ou seja, o pouco aproveitamento do trabalho, o 

desperdício de tempo e a baixa produtividade são imediatamente reconhecidos 

como problemas graves e que, desse modo, devem ser superados. 

Por outro lado, em alguns momentos de seu relato, La Condamine 

mostra-se satisfeito com um grupo de indígenas que passa a introduzir princípios da 

religiosidade cristã em sua cultura e começa a situá-los dentro de um processo 

evolutivo, pois, em sua concepção, era um sinal de que os indígenas transitavam da 

condição de atrasados e "selvagens" para a de "civilizados". Esse pressuposto 

etnocêntrico é tão pretensioso que faz com que se duvide até mesmo de que os 

indígenas sejam seres humanos: 

[ ... ] os índios das missões e os selvagens que gozam de liberdade 
são tão limitados por não dizer tão estúpidos quanto os outros, e não 
se pode ver sem humilhação o quanto o homem abandonado à 
natureza, privado de educação e sociedade, pouco difere das bestas 
(LA CONDAMINE, 2000, p. 60). 

Essas analogias que situam a conduta indígena e o comportamento 

animal em pé de igualdade levantam um obstáculo sem precedentes entre o ser 
observador e o observado, produzindo uma espécie de hierarquia entre os seres 

humanos, forjada na oposição entre natureza e cultura. Nesse viés, a professora 

Brigitte Thierion (2015) lembra que essa humanidade do índio americano continua 

sendo questionada durante todo o século XIX, se considerarmos as teorias raciais 
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populares nessa época bem como a posição etnocêntrica adotada pela ciência. Ela 

também ressalta que esse fato não impede que a figura do índio se torne símbolo de 

uma identidade nacional em construção, dentro do movimento literário romântico. 

O que se observa é que a atitude primeira do estrangeiro frente a uma 

realidade extremamente adversa à sua é tentar dar coerência a tudo o que é 

dissonante de sua cultura, criando assim, os estereótipos. Norteado por um olhar 

profundamente tendencioso, o viajante recém-chegado faz declarações um tanto 

superficiais e apressadas sobre o outro, mas que se pretendem válidas por estarem 

respaldadas em sua cultura. A este respeito, Machado e Pageaux afirmam que: 

[ ... ] ao dizer o outro negamo-lo e dizemo-nos a nós próprios. De certo 
modo, dizemos também o mundo que nos rodeia, dizemos o lugar de 
onde partiu o olhar, o juízo sobre o Outro: a imagem do outro revela 
as relações que estabelecemos entre o mundo (espaço original e 
estranho) e eu próprio (MACHADO e PAGEAUX, 2000, p. 61 ). 

Uma imagem que criamos a respeito da cultura alheia representa tão bem 

a nossa que a partir dela podemos perceber os nossos preconceitos, a nossa 

ideologia e o ponto hierárquico em que nos posicionamos para olhar o outro. 

Outro viajante estrangeiro que chega à Amazônia e se compromete em 

descrevê-la, relatando aspectos da fauna, da flora, dos povos e costumes 

amazônicos é o britânico Alfred Russel Wallace. Sua expedição aconteceu em 1848 

e teve a duração de quatro anos. Em vários momentos é perceptível o entusiasmo 

desse naturalista em relação à grandeza e à variedade da floresta e dos seres 
amazônicos, porém, o sentimento de curiosidade bem como de estranheza é 

predominante: 

O selvagem e o estranho aspecto desses índios de belo porte, 
despidos e pintados, com seus curiosos enfeites e armas, o bater 
dos pés e o chocalhar dos frutos secos, acompanhando a música e a 
dança, o zumzum das conversas numa língua tão estranha; a música 
dos pífaros, das flautas grandes e de outros instrumentos feitos de 
bambu, osso, carapaça de tartaruga; as grandes cabaças de caxiri 
que eram constantemente trazidas aos participantes, e a enorme 
cabana escura, enegrecida pela fumaça, produziam um efeito 
literalmente indescritível, do qual a visão de meia dúzia de índios 
exibindo-se num palco dá-nos apenas uma ideia muito pálida 
(WALLACE, 1979, p.179). 
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Como se vê, o cronista Wallace descreve as danças, os rituais e outras 

manifestações coletivas sem suprimir juízos de valor e as sensações que emanam 

na presença desse espetáculo, que se apresenta como bastante exótico. 

A primeira impressão de Wallace ao chegar ao Pará, então habitado por 
indígenas, negros e brancos, não foi das mais favoráveis. Ao fazer um esboço da 

cidade de Belém apresenta um cenário decrépito, com terrenos baldios e lugares 

que "parecem feios aos nossos olhos europeus" (WALLACE, 1979, p.19). Sobre a 

rua dos mercadores comenta que as ruas são estreitas, feitas com pedras toscas, 

"restos aparentemente do antigo calçamento que jamais sofreu reparo, ou de areia 

fofa e lamaçais (p.19)". Em seguida, complementa: 

[ ... ] a impressão geral que a cidade desperta em alguém recém 
chegado da Europa não é lá das mais favoráveis. Denota-se uma tal 
ausência de asseio e ordem, uma tal aparência de relaxamento e 
decadência, tais evidências de apatia e indolência, que chegam a 
produzir um impacto verdadeiramente chocante (WALLACE, 1979, 
p.20). 

Esse cronista finaliza dizendo que essas características ou deformidades 

são decorrentes da condição climática da região. De qualquer modo, mesmo que 

essas afirmações sejam demasiadamente preconceituosas e superficiais e não 

consigam se desvencilhar de imagens pré-concebidas e estereotipadas, esses 

relatos não deixam de ser importantes, considerando que boa parte das produções 

posteriores, principalmente do início do século XX, mencionam os trabalhos tanto de 

Wallace quanto de La Condamine. 

Esse imaginário, como já dissera Brigitte Thierion, tem uma natureza 

profundamente paradoxal - ora a Amazônia foi associada a Paraíso, ora a Inferno 

Verde, ou "opulenta desordem", espaço atrelado a doenças tropicais, infortúnios, 

desvios de comportamento e até mesmo como espaço marcado por atraso 
geológico, como afirma o escritor brasileiro Euclides da Cunha em um ensaio 

intitulado "Terra sem História", primeira parte da obra póstuma À Margem da 

História, publicada alguns meses após a morte do escritor: 
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A flora ostenta a mesma imperfeita grandeza. Nos meios dias 
silenciosos - porque as noites são fantasticamente ruidosas - quem 
segue pela mata, vai com vista embotada no verde-negro das folhas; 
e ao deparar, de instante em instante, os fetos aborrecentes 
emparelhando na altura com as palmeiras, e as árvores de troncos 
retilíneos e paupérrimos de flores, tem a sensação angustiosa de um 
recuo às mais remotas idades, como se rompesse os recessos de 
uma daquelas mudas florestas carboníferas desvendadas pela visão 
retrospectiva dos geólogos (CUNHA, 1999, p. 2) 

O próprio título da obra À Margem da História e também a denominação 

da primeira parte, "Terra sem História", denunciam o pensamento determinista 

euclidiano, que se utiliza de uma série de adjetivos negativos para se referir à 

Amazônia: inferior, desordenada, incompleta, destruidora, terra sem lei. Ele acredita 

que a Amazônia é um espaço isolado, longe da civilização e, ignorando todas as 

populações nativas amazônicas e seus modos de vida, diz que é um lugar que nem 

uma história possui ainda. Euclides pisa em terra amazônica em 1905, quando 

participa de uma expedição atuando como Chefe da Comissão de Reconhecimento 

do Alto Purus, tarefa diplomática para a delimitação da fronteira entre Brasil e Peru. 

Esse autor chega em um período de plena efervescência do Ciclo da 

Borracha e chama a sua atenção a vida miserável dos seringueiros do Alto Purús. 

Para Cunha, "o caucheiro não é apenas um tipo inédito na História. É, sobretudo, 

antinômico e paradoxal. No mais pormenorizado quadro etnográfico não há lugar 

para ele. A princípio figura-se-nos um caso vulgar de civilizado que se barbariza, 

num recuo espantoso em que se lhe apagam os caracteres superiores nas formas 

primitivas da atividade" (CUNHA, 2000, p. 167); e, "a selvageria é uma máscara que 

ele põe e retira à vontade. Não há ajustá-la ao molde incomparável dos nossos 

bandeirantes" (CUNHA, 2000, p. 168). 

Em À Margem da História (1999) existe um conto intitulado "Judas 

Asvero" e é possível que este seja um dos mais relevantes textos que descrevem a 

vida difícil e sofrida dos seringueiros. Nesse conto, Euclides relata uma prática 

comum entre os seringueiros que lhes serviam simbolicamente como uma forma de 

descarregar as mágoas acumuladas por gerações, devido à escravidão a que eram 

submetidos: a malhação do boneco de pano, feita no sábado de Aleluia. O curioso é 

que o boneco era construído à imagem e semelhança do próprio seringueiro e logo 

em seguida era colocado em uma jangada para ser apedrejado e levado pelas 
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correntezas do rio, ou seja, sendo condenado a vagar sem destino por toda a 

eternidade: 

É um doloroso triunfo. O sertanejo esculpiu o maldito à sua imagem. 
Vinga-se de si mesmo: pune-se, afinal, da ambição maldita que o 
levou àquela terra; e desafronta-se da fraqueza moral que lhe parte 
os ímpetos da rebeldia recalcando-o cada vez mais ao plano inferior 
da vida decaída onde a credulidade infantil o jungiu, escravo, à gleba 
empantanada dos traficantes, que o iludiram (CUNHA, 1995, p. 295). 

Nesse excerto é possível observar que há uma analogia entre o 

sofrimento do Judas e a vida do seringueiro amazônico. Essa é a maneira que o 

escritor Euclides da Cunha encontrou para denunciar a atroz realidade enfrentada 

pelos homens da terra ou por aqueles que a atravessam de passagem: seringueiros, 

nordestinos, extrativistas, agricultores, indígenas e exploradores. 

Então, constata-se que Cunha direciona um olhar para o espaço 

amazônico que vai além de rios, animais e florestas, alcança também as pessoas, 

os seus sofrimentos e suas formas de cultura. Essa é uma característica importante, 

pois, como observa Marcos Frederico Krüger: 

tradicionalmente, as narrativas sobre a Amazônia, em face à 
grandiosidade do meio e da paisagem deslumbrante, tendem a 
privilegiar o espaço, em detrimento de outras categorias da ficção, 
como, por exemplo, os personagens, que, se bem explorados, 
propiciariam uma visão adequada dos seres humanos (KRUGER, 
2008, p.9) 

Desde os primórdios de nossa literatura observa-se que a novidade diante 

dessas experiências inéditas ajudou a produzir esse olhar exótico que sempre 

norteou a relação do resto do mundo com a Amazônia e tem feito com que se 

observe a floresta, o rio, os animais, os peixes e insetos sem, no entanto, observar 

respeitosamente as pessoas e as suas culturas. 

Contudo, apesar de Euclides não suprimir o elemento humano de suas 

observações, não consegue se desvencilhar de uma visão determinista. Ele chega a 

afirmar que a Amazônia é a Semana Santa sem o sábado de aleluia, que seria o dia 

da alegria e da diversão para os cristãos, pois os outros dias da Semana Santa são 

reservados à penitência, simbolizando todo o sofrimento de Cristo. É também 
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conhecida a sua afirmação de que "o Amazonas é a última página do Gênesis a ser 
escrita". 

Essa concepção é a mesma que garante que o espaço amazônico é 

composto por uma natureza soberana e também ameaçadora que inicialmente deixa 

o homem perplexo e estupefato, depois vai lentamente promovendo o 

enfraquecimento de todas as faculdades, reduzindo as pessoas a seres insensíveis, 

embrutecidos e até mesmo irracionais. Ao impor ao homem as situações mais 

adversas, a natureza promove um processo de seleção natural, em que os mais 

fortes sobrevivem e os menos resistentes são eliminados. 

Seis anos depois da viagem empreendida por Euclides da Cunha, o 

português Ferreira de Castro, em 1911, embarcava em um navio ao norte de 

Portugal para tentar a vida em Belém do Pará. Ao chegar, ele acaba por ir trabalhar 

em um seringai, às margens do rio Madeira, e passa por muitas experiências que 
tempos mais tarde resultaram no romance A Selva, publicado em 1930. Nessa obra, 

o protagonista Alfredo, também de origem portuguesa, faz esse mesmo percurso e 

sua vida tem os mesmos desdobramentos, o que dá para A Selva o título de 

romance mais autobiográfico de Ferreira de Castro. 
Em A Selva observa-se a descrição de um espaço amazônico inóspito e o 

homem, além de ser brutalmente explorado pelo sistema de aviamento, vive numa 

eterna luta pela sobrevivência, sendo obrigado a conviver com doenças endêmicas, 

ataques de animais e também de indígenas. E, por falar nos indígenas, nessa obra 

fala-se muito dos parintintins e sobre eles recai todo o ranço dos discursos 

colonialistas do século XVI, quando são tratados como animais ferozes e que cortam 

a cabeça dos brancos. E o mais curioso é que Alberto desperta esse temor pelos 
indígenas sem ao menos vê-los, apenas ouvindo as narrativas do seu amigo, o 

caboclo Firmino. Isso demonstra que, apesar da sua condição de caboclo, Firmino já 

assimilou o discurso do Outro e, por esse motivo, enfatiza: "aquilo é bicho que só 

deixará de ser ruim quando desaparecer. Eu, se encontro algum, mato-o logo!" 

(CASTRO, 1997, p. 88). 

Na obra de Ferreira de Castro a natureza não funciona apenas como um 

simples pano de fundo em que as ações acontecem, ela é a personagem principal e 

são incontáveis os adjetivos que são destinados, predominando sempre uma visão 

negativa e ameaçadora: 
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Era um mundo à parte, terra embrionária, geradora de assombros e 
tirânica, tirânica! [ ... ] Ali não existia mesmo a árvore. Existia o 
emaranhado vegetal, louco, desorientado, voraz, com alma e garras 
de fera esfomeada. Estava de sentinela, silencioso, encapotado, a 
vedar-lhe todos os passos, a fechar-lhe todos os caminhos, a 
subjugá-lo no cativeiro. Era a grande muralha verde e era a guarda 
avançada dos arbustos que vinham crescer em redor da cacimba e, 
degolados pelo terçado de Firmino, brotavam de novo, numa teima 
absurda e alucinante. A selva não aceitava nenhuma clareira que lhe 
abrissem e só descansaria quando a fechasse novamente, 
transformando a barraca em tapera, dali a dez, a vinte, a cinquenta, 
não importava a quantos anos - mas um dia! [ ... ] A ameaça andava 
no ar que se respirava, na terra que se pisava, na água que se bebia, 
porque ali somente a selva tinha vontade e imperava 
despoticamente. Os homens eram títeres manejados por aquela 
força oculta, que eles julgavam, ilusoriamente, ter vencido com a sua 
actividade, o seu sacrifício e a sua ambição (CASTRO, 1972, p. 158). 

A selva é, portanto, imperativa e despótica. A sensação que se tem ao ler 

esse fragmento é a de que o homem está a mercê dessa "força oculta" que 

concentra os seus esforços para se vingar daqueles que têm como principal 

característica a ambição, transformando-os em seres apáticos, tristes e incivilizados. 

Nesse contexto, torna-se também importante observar como a crítica 

literária ocupou-se em discutir a Amazônia e a sua produção literária e cultural. Em 

A Literatura no Brasil ( 1959), livro publicado pela primeira vez em 1959 e organizado 

por Afrânio Coutinho, é dividido em ciclos e a parte que compreende a literatura da 

Amazônia, escrita por Peregrino Junior, foi denominada Ciclo Nortista. Neste livro, 

momento em que se pretendia realizar um levantamento da produção literária da 

Amazônia brasileira, vem à tona a mesma concepção de homogeneidade cultural. 

Assim como Ferreira de Castro, Peregrino Júnior também privilegia a representação 

de uma mata que é inóspita, agressiva e perturba com os seus bichos, suas febres e 

suas sombras: 

O homem que penetra a Amazônia - o mistério, o terror, ou se de 
novo quiser, deslumbramento da Amazônia - escuta desde logo uma 
voz melancólica: a voz e a terra. Abandonado na vastidão potâmica 
das águas fundas, dos igarapés e igapós paludiais, das ásperas 
florestas compactas, perdido naquele mundo de assombração, 
acossados pelo desconforto do calor sem pausa e pela agressão da 
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mata insidiosa, com seus bichos, suas febres, suas sombras, seus 
duendes, ele de entrada recebe um golpe terrível, e desde então 
trágica da vida, que é a adaptação ao meio cósmico. As forças que o 
esmagam- forças Telúricas de aparência e indomável- São um 
convite permanente à retirada e ao regresso. Paraíso dos 
aventureiros, charlatões dos mercadores e dos flibusteiros, a 
Amazônia em geral não retém ninguém, expulsa os seus 
desbravadores, que dela, no entanto, se recordam sempre com 
temor e nostalgia ao mesmo tempo. Daí o destino nômade dos seus 
habitantes, dificilmente ali se fixam e permanecem (PEREGRINO 
JUNIOR, 1997, p. 239-240). 

No excerto acima se constata uma série de sentenças bastante 

comprometidas com um olhar ao estilo do colonizador, enfatizando a dificuldade de 

adaptação a esse ambiente que fascina e ao mesmo tempo agride. Ainda para esse 

autor, "só o caboclo - fatalista, taciturno e triste, - na inércia do seu conformismo 

congênito, ali fica e não quer sair" (PEREGRINO JUNIOR, 1997, p. 240).Ou seja, 

acredita-se que o conformismo não aparece no homem amazônico por acaso, mas 

está incrustrado em sua genética. 

Essas formas de representação essencializadas e unilaterais acerca da 

região amazônica estão atreladas à noção de diversidade cultural, que, nas palavras 

de Bhabha (2013), configuram-se como sendo o reconhecimento de conteúdos e 

costumes culturais pré-dados, "a representação de uma retórica radical da 

separação de culturas totalizadas que existem intocadas pela intertextualidade de 

seus locais históricos, protegidas na utopia de uma memória mítica de uma 

identidade coletiva única" (BHABHA, 2013, p.69). 

Em reação a essa mumificação cultural, Bhabha defende que os 
processos de identificação sejam pensados a partir do conceito de diferença cultural, 

que seria um campo de significação e enunciação em que as "afirmações da cultura 

ou sobre a cultura diferenciam, discriminam e autorizam a produção de campos de 

força, referência, aplicabilidade e capacidade" (BHABHA, 2013, p.69, grifos do 

autor). 

Como se pode notar, muitos já se comprometeram em elaborar uma 

história social, política, econômica, literária e cultural da Amazônia. Entretanto, não é 

difícil notar que a maioria desses autores não consegue escapar das formas 

estabelecidas tradicionalmente e que implicam na construção de discursos 

ideológicos e políticos comprometidos com um ponto de vista único. 
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É desse modo que os textos literários de Milton Hatoum, Dalcídio Jurandir 

e Márcio Souza tornam-se basilares em nosso estudo, na medida em que são 

escritores amazônicos que contrariam um tipo de discurso produzido na/sobre a 

Amazônia, construindo narrativas que dão visibilidade a sujeitos e culturas 

historicamente marginalizados. 

1.4 Figurações da região 

As representações do intelectual - o que ele 
representa e como essas ideias são 
apresentadas para uma audiência - estão 
sempre enlaçadas e devem permanecer como 
parte orgânica de uma experiência contínua da 
sociedade: a dos pobres, dos desfavorecidos, 
dos sem-voz, dos não representados, dos sem 
poder (Edward Said). 

A tentativa de superar os estereótipos em torno do espaço amazônico 

passa, inevitavelmente, por relações de poder e saber que produziram (e ainda 

produzem) imagens e enunciados clichês, que falseiam esse espaço e as pessoas 

que vivem nele. É por esse motivo que, com a finalidade de criar novos campos de 

enunciação e significação, a literatura torna-se um campo privilegiado em nossa 

pesquisa, visto que possibilita pensar as representações a contrapelo do discurso 

hegemônico, como diz Walter Benjamin. 

Em sintonia com esse pensamento, Barthes (2007) sustenta que "a 

literatura faz girar os saberes, não fixa, não fetichiza nenhum deles; ela lhes dá um 

lugar indireto, e esse indireto é precioso" (BARTHES, 2007, p.18). Este escritor e 

crítico literário ainda reconhece que a literatura é o "lugar onde a linguagem 

trapaceia", visto que em vez de se utilizar apenas da função utilitária da linguagem, o 

texto literário envolve as relações de saber e poder no "rolamento da reflexividade 

infinita", melhor dizendo, o preciosismo da literatura está no fato de que apenas ela 

tem a capacidade de fazer "ouvir a língua fora do poder". O lugar da literatura é, 

então, o da desconfiança, da teimosia e da resistência. 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Evando Nascimento (2001 ), 

um estudioso da obra de Jacques Derrida, reitera que a literatura fornece os 
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principais instrumentos para uma atividade desconstrutora. Esta atividade de 

desconstrução, segundo esse estudioso, pode ser percebida na própria etimologia 

da palavra, considerando que, em francês, a segunda parte de litté-rature não forma 

nem um radical nem um sufixo, mas uma palavra desconexa que significa rasura: 

"Utté-rature significa então a letra que se rasura e desloca, e assim se desdobra, 

afirmando seu nascimento e sua morte, no mesmo tempo e lugar, para a abertura da 

textualidade em geral" (NASCIMENTO, 2001, p. 304). 

A partir dessa ideia de rasura e fragmentação, pode-se afirmar que o 

texto literário oferece infinitas possibilidades de compreender a nossa realidade e, 

concomitantemente, transformá-la. E considerando que no texto literário a linguagem 

alcança seu potencial máximo de imaginação e significação, a literatura torna-se um 

elemento indispensável para a criação de novas formas de interação e 

reconhecimento da alteridade, a que habita nosso próprio eu, também o outro e o 

mundo. De acordo com Leyla Perrone-Moisés, isso se torna possível porque: 

a significação, no texto literário, não se reduz ao significado (como 
acontece nos textos científicos, jornalísticos, técnicos), mas opera a 
interação de vários níveis semânticos e resulta numa possibilidade 
teoricamente infinita de interpretações; porque a literatura é um 
instrumento de conhecimento do outro e de autoconhecimento; 
porque a ficção, ao mesmo tempo que ilumina a realidade, mostra 
que outras realidades são possíveis, libertando o leitor de seu 
contexto estreito e desenvolvendo nele a capacidade de imaginar, 
que é uma necessidade humana e pode gerar transformações 
históricas; porque a poesia capta níveis de percepção e de fruição da 
realidade que outros tipos de texto não alcançam (PERRONE 
MOISES, 2006, p.16). 

Todorov, em seu famoso texto A literatura em perigo, declara que o 

romance não nos concede um novo saber, mas uma nova capacidade de 

comunicação com seres diferentes de nós e - quando cita um estudo do filósofo 

americano Richard Rorty - declara que "conhecer novas personagens é como 

encontrar novas pessoas" (TODOROV, 2009, p.80) e "quanto menos essas 

personagens se parecem conosco, mais elas ampliam nosso horizonte, 

enriquecendo assim nosso universo" (TODOROV p.81 ). 

Consciente, então, da importância da literatura enquanto atividade 

desconstrutora bem como o lugar de criação de novas formas de resistência e 
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reconhecimento da alteridade, é que selecionamos textos literários de Milton 

Hatoum, Dalcídio Jurandir e Márcio Souza como ponto de partida para as nossas 

reflexões. 

Milton Hatoum, autor de dois romances que fazem parte dessa pesquisa - 

Cinzas do Norte e Dois Irmãos-, é um escritor amazonense, filho de pai e mãe 

libaneses, e que desde pequeno, como comenta em suas várias entrevistas, teve de 

aprender a lidar com as diferenças. As suas experiências, marcadas por fortes 

dualidades (dois países, duas culturas, duas religiões), têm reflexos profundos em 

sua escrita, tendo em vista que suas representações literárias salientam um exímio 

conhecedor de histórias e culturas. 

Esse intelectual, nutrido por um olhar ambíguo (na posição de nativo e ao 

mesmo tempo estrangeiro), abandona estereótipos comuns ao espaço amazônico e 

reelabora identidades forjadas a partir da diferença. Sobre essa característica 

hatouniana, Alfredo Bosi comenta: 

Quem supunha, por exemplo, que da Amazônia só nos viessem 
episódios de seringueiros ou de índios massacrados, por certo 
recebeu com surpresa o texto em surdina de Milton Hatoum, Relato 
de um certo Oriente (1989), em que a vida de uma família burguesa 
de origem árabe, enraizada em Manaus, se dá ao leitor como um 
tecido de memórias, uma sequência às vezes fantasmagórica de 
estados de alma, que lembra a tradição do nosso melhor romance 
introspectivo (80S1, 2006, p. 437). 

Em vez de um lugar pautado em estereótipos e idealizações, Hatoum 

coloca em discussão uma Amazônia dilacerada pela cobiça humana, que serve de 

abrigo a tantos órfãos, indígenas e ribeirinhos que são explorados e marginalizados. 

A sensação é de que este autor concede-nos uma lente de aumento para ver de 

perto a intimidade do lar, os dramas familiares, as paixões excessivas e até mesmo 

incestuosas e, como acúmulo dessa carga de sentimentos, a casa que se desfaz e 

vira ruína juntamente com o tempo e as memórias. 

Ao entrelaçar múltiplas e diferentes vozes, esse escritor amazonense 

representa os descentramentos dos sujeitos - o Eu que já é Outro - quando coloca 

em cena "personagens que vivenciam a experiência da errância, da 

desterritorialização, do entre dois, que necessitam aprender a traduzir e a negociar 
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entre as linguagens culturais que os cercam e habitam" (SOARES, 2008, p.79). A 

exemplo disso, temos a personagem Alícia, mãe do protagonista Mundo, de Cinzas 

do Norte. 

Alícia é de origem humilde, filha de uma índia e, supostamente, de um 

descendente de tradicional família estrangeira, cujas primeiras experiências de vida 

são desenhadas na periferia de Manaus. Para dar adeus à vida de miséria e 

sofrimento, casa-se com o empresário português Trajano Mattoso, porém, continua 

a manter um antigo caso com Ranulfo. Ela mostra-se infeliz no casamento e 

desarmonizada com a sociedade à qual passa a pertencer, porém, também deseja 

esquecer suas origens: "Minha mãe nunca me levou para o Morro, passou a vida 

querendo esquecer de onde veio. Quando eu pedia para visitar a casa, ela dizia que 

não existia mais, tinha sido destruída" (HATOUM, 2005, p. 213). Nota-se, portanto, 

que Alícia é uma personagem que demarca essa sensação desajustada de viver 

entre dois mundos: não se ajustou à vida no morro, nem se encontrou no casarão do 

centro da cidade. 

Alícia traz no rosto traços indígenas e, de forma irônica, a sua relação 

com o marido português é bastante conflituosa. A partir das experiências e 

sentimentos de subalternidade dessa personagem, Hatoum exibe a necessidade de 

representar as relações para além do binarismo redutor, instaurando formas 

heterogêneas e complexas de organização identitária. E assim como Alícia, temos 

outras personagens desajustadas, em situações que exibem problemas 

característicos de uma sociedade moderna: de um lado, Jano e seus amigos, os 

detentores do poder econômico e político da cidade e, de outro, Mundo, um artista 

inquieto e sem voz; Lavo, o narrador, órfão e criado por dois tios que vivem em pé 

de guerra; e Ramira, que com suas costuras luta arduamente para conseguir se 

sustentar e educar o sobrinho. Esta personagem é emblemática como sujeito 

assimilado: adora costurar e passar as camisas de Jano, admira a sua postura de 

colonizador, de homem influente e "amigo" dos militares. Ela é uma personagem 

subalterna, submissa e ainda compartilha do mesmo projeto do colonizador europeu. 

Semelhante à personagem Ramira, a personagem Domingas, em Dois 

Irmãos, é uma figura também importante, uma vez que representa com maestria a 

condição de subalternidade e silenciamento. A descrição de Domingas já começa 

intrigante: "Uma menina mirrada, que chegou com a cabeça cheia de piolhos e rezas 
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cristãs" (HATOUM, 2000, p. 64). Ela é uma índia que saiu do orfanato para morar de 

favor na casa de Zana e Halim e vira uma espécie de serviçal da casa. No quartinho 

dos fundos, Domingas sofre no silêncio imposto por sua subalternidade, tendo que 

esquecer sua língua materna e sofrendo, inclusive, abusos sexuais: "Com o Omar 

eu não queria ... Uma noite ele entrou no meu quarto, fazendo aquela algazarra, 

bêbado, abrutalhado ... Ele me agarrou com força de homem. Nunca me pediu 

perdão" (HATOUM, 2000, p.241 ). 

A descrição física, o comportamento das personagens e também a 

situação em que se encontram são elementos importantes na composição das 

narrativas, pois rompem com estereótipos bastante comuns no espaço amazônico. 

Em vez de ser descrita de maneira idealizada, passeando nua e com cocares na 

cabeça, Domingas é uma personagem construída à margem da história, representa 

as inúmeras órfãs da região amazônica e coloca em evidência inúmeros problemas 

sociais e culturais como o comércio de crianças e mulheres e os maus-tratos 

destinados à classe feminina. 

A escolha de seus narradores - sempre periféricos, que ora beiram à 

loucura ora falam do quartinho dos fundos - assim como a cuidadosa elaboração 

das personagens não privilegiam vozes hegemônicas, pelo contrário, fazem conviver 

memória de narradores com suas vozes próprias, o que se configura como um traço 

forte da literatura contemporânea. Sobre essa questão, Maria Zilda Cury assevera 

que os textos hatounianos colocam em discussão a ética dos narradores, pois 

promovem uma "reflexão sobre o papel do intelectual no espaço social brasileiro não 

mais como aquele que "fala pelo outro", mas, antes, como o agente responsável 

pela criação de brechas de enunciação das falas dos pretensos afásicos culturais" 

(CURY, 2008, p.12). 

Essa postura aponta, dessa maneira, para a importante posição que 

Hatoum assume enquanto intelectual, visto que utiliza a literatura a serviço da 

cultura e tem a consciência da necessidade de promover fissuras nos discursos 

hegemônicos, fazendo emergir sujeitos e vozes soterrados pela epistemologia 

ocidental. Mais do que dar voz a esses sujeitos, o projeto literário hatouniano 

desloca relações de saber e poder, abrindo possibilidades de se compreender 

internamente os discursos e imagens que ajudaram a invisibilizar e subalternizar 

essas pessoas. 
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Desenvolvendo um papel semelhante ao da perspectiva hatouniana, outro 

intelectual que ajuda a pensar a Amazônia longe dos parâmetros colonialistas é o 

escritor Dalcídio Jurandir. Romancista, jornalista e militante político socialista, 

Jurandir nasceu na ilha do Marajá, em uma vila chamada Ponta de Pedras, em 

1909, e veio a falecer no ano de 1979. A obra desse escritor marajoara, influenciada 

por características da segunda geração modernista no Brasil, é composta por 11 

romances publicados entre 1941 ( Chove nos Campos de Cachoeira) e 1978 

(Ribanceira), somada a um grande número de artigos e entrevistas gerados de sua 

atividade jornalística. 

Da lista dos 11 romances, dez compõem o que ele próprio chamou de 

Ciclo do Extremo Norte, conjunto de obras em que Jurandir descreve a Amazônia 

paraense, em um olhar que é lançado para fora, mas que percorre, 

simultaneamente, todas as nuances da intimidade interior das personagens. O ciclo 
é composto por: "Chove nos Campos de Cachoeira" (1941), "Marajá" (1947), ''Três 

Casas e um Rio" (1958), "Belém do Grão Pará" (1960), "Passagem dos Inocentes" 

(1963), "Primeira Manhã" (1968), "Ponte do Galo" (1971 ), "Chão dos Lobos" (1976), 

"Os Habitantes" (1976) e "Ribanceira" (1978). A obra que destoa dessa temática é 

Linha do Parque, romance sobre as lutas dos operários no porto de Rio Grande no 

Rio Grande do Sul, em 1950. 

Com uma narrativa pujante e intensa, Jurandir contempla o horizonte 

amazônico a partir de imagens plurais da matéria humana e geográfica, vivências 

regionais, elaborações linguísticas próprias, concepções religiosas e sociopolíticas e 

elementos culturais, que perpassam toda a sua obra. Em entrevista, o autor expõe 

como principal característica de seus romances o compromisso com os modos de 

vida e a condição de existência dos povos da região norte do país, em particular os 

paraenses. Para ele, a vocação literária da qual dispõe é uma oportunidade de servir 

aos seus "irmãos de igapó e barranca", uma responsabilidade que ele 

assumidamente utiliza a favor da "aristocracia de pé no chão", daqueles que lhe são 

iguais: 

Todo o meu romance, distribuído, provavelmente, em dez volumes, é 
feito, na maior da parte, da gente mais comum, tão ninguém, que é a 
minha criaturada grande de Marajá, Ilhas e Baixo Amazonas. Fui 
menino de beira de rio, do meio do campo, banhista de igarapé. 
Passei a juventude no subúrbio de Belém, entre amigos nunca 
intelectuais, nos salões da melhor linhagem que são os clubinhos de 



49 

gente da estiva e das oficinas, das doces e brabinhas namoradas 
que trabalhavam na fábrica. Um bom intelectual de cátedra alta diria: 
são as minhas essências, as minhas virtualidades. Eu digo tão 
simplesmente, é a farinha d'água dos meus beijus (MORAES, 1996, 
p. 32). 

É com o interesse de falar dessa "gente comum" que em Chove nos 

campos de cachoeira, o primeiro romance amazônico considerado moderno, 

Jurandir dialoga com personagens próprios do ambiente rural, como pequenos 

proprietários de terra, vaqueiros, peões, lavradores, empregados das fazendas, 

pescadores, barqueiros e também como temas que percorrem estas relações, como 

o roubo de gado, a disputa pela terra, a condição subjugada da mulher, a sujeição 

do trabalhador por mecanismos diversos. Assim, mesmo diante da exuberante 

paisagem, ele se apropria da força telúrica para dar visibilidade ao interior dessas 

personagens e às estórias que constituem essa gente. Para contextualizar essas 

experiências, em denúncia à exploração do homem sobre o homem e processos de 

disputa pelo poder, ele prioriza a Amazônia decadente após o auge do ciclo 

econômico da borracha, que inundou a região com um surto de progresso ilusório. 

É nesse sentido que Marlí Furtado (201 O) declara que a publicação desse 

romance eleva a Amazônia para um nível de observação diferenciado, uma vez que 

se opõe a discursos tradicionais e hiperbolizantes que circundam essa região, 

promovendo, dessa maneira, um imaginário amazônico sem precedentes na 

literatura brasileira. Na apresentação da coleção de livros desse autor marajoara, 

Pablo de Pão, assessor literário da Casa de Cultura Dalcídio Jurandir, comenta que: 

Dalcídio não entrega uma visão estrangeira ou para estrangeiro ver 
da realidade que experienciou. Ao eleger a curvatura dos rios e os 
encontros e desencontros do seu povo, denuncia uma estética muito 
próxima da pobreza e da desigualdade que marca nosso país. Muito 
mais do que captar o excêntrico da natureza local, é a gente daquele 
tomo de Pará que é do protagonista Alfredo, menino que cresce ante 
os olhos estupefatos de seu leitor, que "buliça" em um enredo de 
unidade nas partes (JURANDIR, 2016, p.9). 

Nesta citação fala-se da personagem Alfredo, um garoto da Vila de 

Cachoeira do Arari, situada na Ilha de Marajá, que sonha em se mudar para Belém 
para continuar os seus estudos. A trajetória do protagonista Alfredo, que começa a 

ser delineada em Chove, assemelha-se, inclusive, à biografia do próprio autor, que 
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também passa sua infância em Cachoeira do Arari e segue para estudar na capital, 

o que nos possibilita pensar que sua obra e suas personagens entrelaçam-se com 

as suas experiências de vida. 

Em Chove, ocupa o centro da narrativa a família de Alfredo, composta por 

ele, pelo pai, secretário de Intendência da vila e auxiliar do promotor público, Major 
Alberto; a mãe Dona Amélia, uma mulher negra, iletrada, que se utiliza da sutileza 

para cuidar dos filhos e da determinação para realizar todos os serviços domésticos 

da casa; a irmã filha do casal, a pequena Mariinha; e também seus outros meio 

irmãos, Eutanázio, homem já maduro marcado pelo fracasso e pelo desprezo do 

mundo e de si mesmo, e mais três filhas, também adultas, que moram em outra 

cidade, Muaná - todos frutos do primeiro casamento do major. 

A história é narrada em terceira pessoa, por um narrador que muitas 

vezes se apropria do discurso indireto livre bem como de monólogos interiores, 

conferindo densidade psicológica às personagens. É então a partir dos pequenos ou 

grandes dramas internos à família de Alfredo, assim como das questões e conflitos 

subjetivos de seus membros, que temos acesso a outros núcleos e ao grande 

número de personagens da vila, que se agrupam a partir de laços familiares ou de 

interesses. 

Com exceção de Marajá, a personagem Alfredo protagoniza os outros 

nove romances dalcidianos do Ciclo. Estas narrativas são constituídas por intensas 

descrições psicológicas e por ações internas que permitem ao leitor acompanhar as 

angústias de Alfredo, marcadas por fortes crises de identidade, justamente por esse 

garoto não se reconhecer enquanto mestiço e não suportar o fato de não ter nenhum 

tipo de autonomia sobre o seu próprio destino, sentindo-se como um cativo em sua 

terra. 

Filho de uma negra, D. Amélia, e de um branco, Major Alberto, o menino 

se sente diferente das demais pessoas da localidade e também deslocado por não 

entender a sua identidade como mestiço: 

Quanto ao branco e preto, Alfredo achava esquisito que seu pai 
fosse branco e sua mãe preta. Envergonhava-se por ter de achar 
esquisito. Mas podia a vila toda caçoar deles dois se saíssem juntos. 
Causava-lhe vergonha, vexames, não sabia que mistura de 
sentimentos e faz-de-conta. Por que sua mãe não nascera mais 
clara? E logo sentia remorso de ter feito a si mesmo tal pergunta 
(JURANDIR, 1995, p.28). 
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Assim, na apresentação individualizada do drama de Alfredo que permeia 

não só a primeira obra do ciclo dalcidiano, mas, com exceção de Marajá, todas as 

obras posteriores, é possível perceber a condição de afrodescendente 

ostensivamente apontada em muitas passagens do livro: "Caçoavam dele porque, 

mais pequeno, não tomava café para não ficar preto" (JURANDIR, 1995. p. 259). 

A trajetória de vida de Alfredo funciona, então, como ponto de partida 

para a criação de outras personagens que representam um momento histórico 

importante, caracterizado pela migração de milhares de jovens que saíram do 

interior para a capital em busca de melhores condições de vida; simboliza também 

as experiências dessa gente simples e empobrecida da região amazônica, 

apontando situações que levam o leitor a pensar sobre o sistema político-social no 

qual a sociedade brasileira está ancorada bem como as peculiaridades das 

periferias belenenses das primeiras décadas do século XX. Assim, camponeses, 

operários, mulheres, negros, são alguns dos tipos sociais que protagonizam as 

estórias criadas por esse escritor. 

Nota-se, portanto, que as discussões evidenciadas por Dalcídio Jurandir 

enriquecem essa pesquisa na medida em que nos ajudam a refletir sobre as 

condições de subalternidade no espaço amazônico brasileiro. Esse escritor, assim 

como Hatoum, utiliza-se de recursos poéticos e experiências pessoais para expor as 

angústias e denunciar as forças hegemônicas que colocam uma série de sujeitos em 

circunstâncias de ameaça, exclusão e silenciamento. 

Outro escritor que está inserido nesse debate em torno do contexto 

político e sociocultural amazônico é Márcio Souza. Dramaturgo, historiador e 

escritor, ele nasceu em Manaus, em 1946, e, possuidor de uma vasta produção 

literária, demonstra enorme sensibilidade para discutir questões sociais e étnico 

raciais, elaborando uma contundente resposta a toda herança legada pelo 

imaginário do colonizador. O conjunto de sua obra tem a Amazônia como principal 
protagonista e em boa parte desses textos, como Galvez, imperador do Acre (1976) 

e Mad Maria (1980), por exemplo, torna-se possível observar que há uma retomada 

dos percalços históricos e políticos dessa região com o intuito de reelaborar as 

formas de pensamento e também as maneiras de enxergar esse mundo. 
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Em suas ficções, Souza expõe as amarguras vivenciadas por indígenas, 

ribeirinhos, seringueiros, e a violência configura-se como expoente no espaço 

amazônico. O singular retorno que esse autor desenvolve em torno dos 

acontecimentos históricos desse espaço denota a preocupação com o que Benjamin 

( 1987) chama de "escovar a história a contra pelo", retificando as distorções de uma 

história escrita pelo Outro. É nesse sentido que ele desloca imagens e estereótipos 

promovendo rupturas na continuidade temporal da história, o que desestabiliza, 

portanto, uma importante estratégia de dominação, uma vez que essa linearidade 

histórica privilegia apenas um ponto de vista e marginaliza, silencia e até mesmo 

exclui os tantos outros que existem. 

Em A Caligrafia de Deus, Márcio Souza reúne contos escritos nas 

décadas de 1970 e 1990, época da implantação e sedimentação da Zona Franca de 

Manaus, cujas mudanças urbanas foram representadas nos contos ao construir 

quadros vivos da cidade de Manaus, lida pelos diversos sentidos (visual, sensorial, 

olfativo e gustativo). Em cada conto percebe-se a exploração de uma Manaus em 

ruínas, destruída em nome do progresso capitalista: 

Uma cidade onde o tecido urbano foi destruído e não há uma rua, 
uma artéria intata. Atravessa-se a cidade e tem-se a impressão de 
que quase todas as edificações estão inacabadas. Tijolos à mostra, é 
o paraíso da arquitetura espontânea. Uma cidade que foi demolida 
pela ganância imobiliária e ficou sem capital para a reconstrução. 
O terremoto do milagre econômico varreu do mapa a orgulhosa 
cidade dos Barões do Látex. Mudou o original traçado urbano 
geométrico pelos labirintos medievais das ocupações e pôs, no lugar 
dos palacetes, o tabique, o cimento e a grade de ferro. As fachadas 
de ladrilho de banheiro (SOUZA,1994, p. 11-12). 

Essa descrição descontente diante da atual configuração da cidade de 

Manaus expõe, de certo modo, a sensibilidade de Souza para discutir questões 

sociais, uma vez que para falar da crueldade e desigualdade humana, ele começa 

descrevendo um espaço urbano inacabado, cruel e que incomoda. Esse discurso 

negativo parece ser motivado pela ideia de que a instalação da Zona Franca, na 
década de 60, não foi resultado de um desejo do povo amazônico, mas sim fez parte 

das medidas que pretendiam alavancar o desenvolvimento na Região Amazônica, 

propostas por Juscelino Kubitschek. 
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Esses escritores amazônicos têm, portanto, buscado lançar luz sobre 

espaços à margem, entre eles a cidade de Manaus e seus graves problemas sociais 

advindos da modernização descontrolada, os efeitos do capitalismo selvagem, o 

desenraizamento e as condições de subalternidade dos sujeitos. Nesse contexto, 

inserem-se esses autores que discutem a Amazônia para além do espaço 

geográfico da floresta, dos rios e dos igarapés, mas, em especial, focalizando a 

cidade e suas transformações em pleno processo de desenvolvimento e 

modernização. Essa leitura do espaço cultural amazônico a partir do urbano 

apresenta uma sensível inovação nas formas tradicionais de dizibilidade dessa 

região. 
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2. LITERATURA, MODERNIDADE E SUBAL TERNIDADE 

2.1 Estudos culturais, estudos pós-coloniais e estudos literários 

Uma questão que tem se colocado com muita força nos tempos atuais 

tem a ver com os valores culturais, valores estéticos e valores literários. Esse debate 

já perdura há algum tempo no mundo ocidental e se amplia nas discussões sobre as 

relações entre a literatura comparada e os estudos culturais. O debate que se tem 

produzido entre literatura e arte surge com um sistema de diferenciação e 

classificação de artefatos culturais produzidos na cultura ocidental moderna, que tem 

compreendido cultura como práticas tradicionais e coletivas e a arte como um 

trabalho singularizado, de criação e imaginação individual. A partir dessa 

compreensão, a arte se desvincula da cultura no sentido geral e se estabelece em 

um campo de valor, em que sua forma ideal e permanente autoriza a possibilidade 

de valor como tal. 

Essa problemática do valor literário adquire vigência e se articula dentro 

da modernidade, que produziu um conjunto de instituições disciplinares, práticas e 

discursos sobre a arte, contribuindo para que se legitime a ordem de um mundo 

político, social e cultural hierarquizado, orientado por princípios dessa mesma razão 

ocidental, da civilização e do conhecimento. 

Na contemporaneidade, a pós-modernidade e os discursos pós 

estruturalistas desestabilizam essas categorias e formas de classificação, propondo 

um reexame dos aspectos hegemônicos da formação social da modernidade 

ocidental. Questiona-se a cultura erudita como única forma responsável pela 

identidade da literatura. Com o surgimento desses questionamentos sobre os 
aspectos hegemônicos da formação social da modernidade ocidental, e da cultura 

erudita como única fonte constituidora da literatura, surge uma desconfiança do valor 

absoluto e uma proposta de relativização do valor. 

Convém salientar que essa reelaboração do conceito de valor não é uma 

negação de sua concepção, e sim uma maneira de se pensar nos processos de 

avaliação que instituem o valor, possibilitando, portanto, uma problematização do 

próprio conceito de literatura e também de sua natureza. Daí a compreensão do 

literário como uma construção institucionalizada e histórica, comprometida com 

formas culturais dominantes que reproduzem subjetividades sociais. 
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Com esses questionamentos sobre os discursos constituidores do 

literário, sobre uma relativização do conceito de valor e com o incremento da 

interdisciplinaridade, da interculturalidade, dos processos de hibridismo cultural, 

aparece com força política o desejo por textos de autoria "marginal". Dizendo de 

outro modo, quando textos de autoria marginal entram em pauta, a questão do valor 

reaparece e domina o cenário. É bastante notável que a insistência em enunciações 

críticas calcadas unicamente em um ponto de vista estético, pode, de certa forma, 

excluir produções de outras vozes e sujeitos importantes na constituição da 

identidade da literatura nacional. Interessa, então, ficar bastante atento a essas 

questões que envolvem a literatura e a cultura, tendo em vista que assim como há 

um deslocamento de discursos científicos, teóricos, políticos e sociais, há também 

um deslocamento do discurso literário. 

Assim, é cada vez maior o número de estudiosos que têm como objeto a 

crítica pós-colonial e os estudos culturais e que se apropriam das mais diferentes 

áreas do conhecimento para abordar as questões pertinentes a esses estudos. Em 

um ensaio intitulado O olhar etnográfico e a voz subalterna (2001 ), José Jorge de 

Carvalho apresenta acontecimentos que denunciam essa vertiginosa expansão do 

campo cultural, como, por exemplo, a expansão dos métodos de interpretação da 

Psicanálise em torno de expressões culturais; teóricos atuais da imagem e do 

campo visual atualizam o olhar sobre a dimensão imagética dos símbolos culturais; 

e os Estudos Culturais começam a discutir questões que até pouco tempo eram 

exclusivas da Antropologia, favorecendo uma diferente abordagem para a etnografia 

bem como promovendo uma reformulação nos conceitos de identidade, pertença 

étnica, hibridismo cultural, entre outros. 

Apesar da interdisciplinaridade e da amplitude temática estarem 

presentes tanto nos Estudos Culturais quanto nos Estudos pós-coloniais, nota-se 

que há uma diferença fulcral, que reside especialmente na origem de suas 

preocupações: enquanto os estudos culturais, fortemente ligados a problemáticas e 

instituições britânicas, compreendem a cultura como prática de produção regida 

pelas relações de classe, gênero, etnia e nação, os estudos pós-coloniais estudam 

especialmente as sociedades em que se instalou o domínio colonial, pesquisam 

discursos, narrativas e "dispositivos de poder" envolvidos nos processos históricos 

de colonização e descolonização. 
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Em um artigo denominado "Teorias do discurso, Estudos Culturais e Pós 

coloniais" (2017), a professora e pesquisadora, Júlia Almeida, recorda de um 

acontecimento que teve grande influência em nossas reflexões atuais sobre a 

cultura, a linguagem e o conhecimento, que é a inserção da "enunciação, o discurso 

e a intersubjetividade no centro dos estudos linguísticos e literários" (ALMEIDA, 

2017, p.83). Ainda de acordo com Júlia, essa "virada enunciativa" é bastante 

significativa nos diversos campos de estudos da atualidade, pois considera que 

falamos e/ou escrevemos a partir de um lugar, de um tempo, de uma história e uma 

cultura específicas e é justamente essa posição enunciativa do sujeito que propicia o 

surgimento de novos discursos e formas de representação: 

Como formações discursivas que cortam o campo discursivo e 
disciplinar das humanidades e das ciências sociais na atualidade, 
esses estudos se valem dos pressupostos de uma fala investida 
para, primeiramente, desvelar os sujeitos e os lugares hegemônicos 
de produção de conhecimento imantados pelo eurocentrismo e então 
forjar novas possibilidades enunciativas, articulações e narrativas, 
desde perspectivas que tenham sido situadas desfavoravelmente por 
essa e outras matizes discursivas hegemônicas, em nome de um 
sujeito neutro ou de um sujeito sem-lugar (ALMEIDA, 2017, p.87). 

Ainda segundo Júlia, é, sobretudo a partir da publicação do livro 
Orientalismo, do palestino Edward Said, em 1978, que essa virada enunciativa 

ganha ainda mais consistência. Morando nos Estados Unidos, mas sem deixar de 

evidenciar o seu lugar de fala a partir de suas experiências enquanto oriental, Said 

mostra que aquilo que entendemos como "Oriente" nada mais é do que uma 

invenção artificial do autoproclamado "Ocidente". Com enorme sensibilidade, ele 

assevera que pensar o Oriente sob perspectivas totalizantes e unitárias significa 

suprimir uma enorme variedade de povos, línguas, experiências e culturas. É em 

razão disso que Said assegura que esta polarização Oriente-Ocidente não surgiu de 

modo aleatório, pelo contrário, o colonizador europeu organizou esquemas e 

estratégias políticas, muito bem pensados, para impor e manter sua ideologia 
cultural, política e econômica: 

O Oriente que aparece no Orientalismo, portanto, é um sistema de 
representações enquadrado por todo um conjunto de forças que 
introduziram o Oriente na cultura Ocidental, na consciência ocidental 
e, mais tarde, no império ocidental. Se esta definição do orientalismo 
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parece mais política que outra coisa, isso acontece apenas porque o 
próprio orientalismo foi um produto de certas forças e atividades 
políticas (SAIO, 2003, p.209). 

As discussões de Said são tão importantes nesse contexto que vão servir 

de inspiração para outros trabalhos que também discutem a formação de espaços 

que se constituem a partir do imaginário eurocêntrico, como A invenção do Nordeste 

e outras artes (2011 ), de Durval Albuquerque Júnior, e a Invenção da Amazônia 

(1994), de Neide Gondim. 

Em especial atenção à região Nordeste do país, Albuquerque Júnior 

propõe o deslocamento de lugares fixos de opressor/oprimido, inventor/inventado, 

sugerindo ao leitor uma compreensão histórica de como essas imagens foram 

criadas e, especialmente, quem as criou. Ele pensa os nordestinos na situação de 

autores e não apenas de vítimas, ressaltando que a constituição desta região e 

também de seus habitantes se deu a partir de diferentes vozes, vindas tanto de fora 

quanto de dentro da região. Da mesma forma, Neide Gondim procura demonstrar 

quais foram os artifícios utilizados pelos europeus para a invenção da Amazônia, de 

que modo o imaginário influenciou e modificou concepções e quais foram as 

consequências desse processo. Essas duas pesquisas, como o próprio título sugere, 

buscam compreender como se formulou um arquivo de imagens e enunciados fixos, 

um estoque de verdades que impactam profundamente na identidade desses povos. 

A questão da identidade, segundo Zilá Bernd (2003), passou a ser 

largamente discutida nos Estudos Literários, a partir do momento em que as 

literaturas minorizadas e marginalizadas não aceitaram mais essa classificação e 

passaram a exigir um caráter autônomo e um espaço de respeito em nossa 

literatura. A atenção direcionada para essas narrativas produzidas à margem tem 

grande contribuição na formação de uma consciência nacional, uma vez que 

provoca uma rediscussão do próprio conceito de nação, cultura e identidades, 

apontando para a complexidade das relações interculturais. 

A escrita moderna da nação ancorou-se tradicionalmente no que Bhabha 

(2013) denomina de "historicismo horizontal", que é o esforço empregado a favor de 

uma "coesão social moderna", da uniformização de um todo, traduzida pela metáfora 

do "muitos como um". O espaço-nação visto a partir dessa temporalidade linear 

continuísta e arbitrária é, segundo Bhabha, relacionado ao conceito de pedagógico, 
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pois este "funda sua autoridade narrativa em uma tradição do povo [ ... ] encapsulado 

numa sucessão de momentos históricos que representa uma eternidade produzida 

por autogeração" (BHABHA, 2013, p.240). O pedagógico produz, portanto, uma 

representação nacional associada à esquizofrênica "certeza histórica", que se utiliza 

de fragmentos e retalhos culturais como representativos de um território, para 

qualificar o todo. 

Escrever a nação a partir dessa perspectiva "homogênea" e "vazia" 

implica automaticamente na exclusão de algumas histórias e jeitos de ser e fazer, 

que, por não se encaixarem em um discurso previamente fixado, deixaram de ser 

contadas e/ou contabilizadas e ficaram relegadas às bordas e margens da escrita da 

nação. Pensando nisso, lembremos que até recentemente os negros e indígenas no 

contexto brasileiro ou latino-americano foram excluídos do cânone nacional. Esse 

apagamento simbólico produziu uma literatura que situou esses sujeitos em 

condição de inferioridade, sem as chances de qualquer tipo de reflexão e criticidade, 

sendo sempre associados a contextos de escravidão, passividade e indolência. 

A grande questão, para Bhabha, ainda reside no fato de que o problema 

não se dá apenas na fronteira que demarca a individualidade de uma nação em 

relação à alteridade de outras nações: 

Estamos diante de uma nação dividida no interior dela propna, 
articulando a heterogeneidade de sua população. A nação barrada 
Ela/Própria [lt/Self], alienada de sua eterna autogeração, torna-se um 
espaço liminar de significação, que é marcado internamente pelos 
discursos de minorias, pelas histórias heterogêneas de povos em 
disputa, por autoridades antagônicas e por locais tensos de diferença 
cultural (BHABHA, 2013, p.240). 

A nação é, portanto, composta por uma infinidade de fronteiras e, 

diferente daquelas que estabelecem os limites entre estados e regiões, fala-se de 

fronteiras que são metafóricas, simbólicas e obliteram uma série de grupos que não 

cabem no projeto daqueles que articulam o poder. Essas minorias não são 

silenciosas, porém, são constantemente silenciadas. Em meio a essas discussões, 

nota-se que Bhabha pensa a fronteira não como uma forma de reunir as 

especificidades de "muitos como um" bem como evidenciar os limites coesos de uma 

nação, mas como o lugar de descontinuidades. 
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Com a finalidade de provocar rasuras nessas associações lineares e 

unilaterais, o referido autor é enfático ao dizer que: "Precisamos de um outro tempo 

de escrita que seja capaz de inscrever as intersecções ambivalentes e quiasmáticas 

de tempo e lugar que constituem a problemática experiência "moderna" da nação 

ocidental" (BHABHA, 2013, p.230). É nesse momento que ele insere o conceito de 

petiormático, que é aquele característico das contranarrativas e que "introduz a 

temporalidade do entre-lugar" (BHABHA, 2013, p.240). O petiormático rompe com a 

continuidade discursiva e essencialista do pedagógico e se apropria de retalhos e 

fragmentos culturais aptos a desorganizar as estratégias ideológicas que atribuem à 

nação uma identidade essencialista, o que "desestabiliza o significado do povo como 

homogêneo" (p.240). 

É interessante perceber que Bhabha entende que o sujeito do discurso 

cultural - a agência de um povo - tem a sua formação nos desacordos da 

ambivalência discursiva que se dá a partir da "disputa pela autoridade narrativa entre 

o pedagógico e o petiormático" (BHABHA, 2013, p.241, grifos nossos).Na 

temporalidade disjuntiva da pós-modernidade, proposta por Bhabha, a escrita da 

nação requer um tipo de discurso ambivalente, um tempo "duplo e cindido" que 

abarque os eventos e narrativas que ficaram à margem da escrita monológica do 

historicismo; um tempo ambivalente que desloque a escrita da nação para outras 

localidades. A nação é, portanto, assim definida por esse autor: 

é mais complexa que "comunidade", mais simbólica do que 
"sociedade", mais conotativa que "país", menos patriótica que patrie, 
mais retórica que a razão de Estado, mais mitológica que a ideologia, 
menos homogênea que a hegemonia, menos centrada que o 
cidadão, mais coletiva que "o sujeito", mais psíquica do que a 
civilidade, mais híbrida na articulação de diferenças e identificações 
culturais do que pode ser representado em qualquer estruturação 
hierárquica ou binária do antagonismo social (BHABHA, 2013, p.228, 
grifos do autor). 

É nesse sentido que esse crítico indiano pensa o espaço-nação enquanto 

narração, como efeito de uma luta narrativa e também ressignifica os signos e 

símbolos arbitrários utilizados pelo discurso do nacionalismo. Com isso, ele 

evidencia o interesse em compreender quais são "as estratégias complexas de 

identificação cultural e de interpelação discursiva que funcionam em nome "do povo" 
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ou "da nação" e os tornam sujeitos imanentes e objetos de uma série de narrativas 

sociais e literárias" (BHABHA, 2013, p.229). De outro modo, significa dizer que esse 

estudioso sugere um questionamento das estruturas de poder que há muito estão 

solidificadas no discurso nacionalista. 

Walter Benjamin, em seu texto "Teses sobre o conceito de história", também 

se mostra incomodado com essa escrita monológica do historicismo e enfatiza a 

indiscutível relação de empatia que há entre historiadores e vencedores, sendo que 

os primeiros ocupam-se apenas da narrativa de sucessivas vitórias dos últimos. Por 

esse motivo, ele também propõe uma revisão do conceito de história e acrescenta 

que: "Nunca houve um monumento de cultura que também não fosse um 

monumento da barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de barbárie, não o é, 

tampouco, o processo de transmissão da cultura" (BENJAMIN, 1987, p.225). Isso 

significa que, assim como Bhabha, contrapondo-se às famosas dicotomias, esse 

autor situa o bárbaro não no exterior, mas como algo internamente ligado ao 

movimento de produção e difusão de uma cultura, pois esta é percebida "como 

conceito de um tesouro de valores considerado de forma independente, não do 

processo de produção do qual nasceram os valores, mas do processo no qual eles 

sobrevivem" (BENJAMIN, 1987, p.225). 

Outro estudioso que também compartilha dessa mesma concepção histórica 

é Michel Foucault, pois, nas palavras da professora e pesquisadora Eurídice 

Figueiredo, "ambos concebem o tempo como uma sucessão de descontinuidades, 

ou seja, eles recusam a visão da história como uma linha ascendente em direção ao 

progresso e estão atentos aos fenômenos de ruptura, às interrupções, às 

transformações" (FIGUEIREDO, 2010, p.164-165). Nessa linha de raciocínio, a 

palavra descontinuidade ganha sentidos mais substanciais, considerando que a 

questão maior não é apenas apontar uma descontinuidade histórica e fazê-la 

ingressar na grande narrativa novamente, mas introduzir a ruptura no próprio 

exercício do pensamento: 

A história será 'efetiva' na medida em que ela reintroduzir o 
descontínuo em nosso próprio ser. Ela dividirá nossos sentimentos; 
dramatizará nossos instintos; multiplicará nosso corpo e o oporá a si 
mesmo. ( ... ) É que o saber não é feito para compreender, ele é feito 
para cortar" (FOUCAUL T, 1979, p. 27). 
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Essas discussões são importantes à medida que entendemos que a 

continuidade temporal da história sempre foi um perigo para a compreensão dos 

povos e para o diálogo de suas complexas identidades, visto que funciona como 

uma estratégia especial de dominação, uma vez que privilegia apenas um ponto de 

vista e marginaliza, silencia e/ou exclui os tantos outros que existem. 
Como se vê, "afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa 

fazer distinções entre o que fica dentro e o que fica fora" (SILVA, 2000, p. 82). Por 

isso, precisamos ter cuidado em nossas observações acerca desse conceito, para 

que um processo de identificação cultural não se transforme num processo de 

exclusão social, pois funcionando como entidade abstrata, a identidade não possui 

referente empírico. Logo, como afirma Bernd (2003), uma identidade construída a 

partir da cor da pele, por exemplo, não é suficiente para compor a identidade dos 

negros. Isso porque existem inumeráveis fatores que interferem no momento de 

"identificar" o indivíduo, tais como: referentes de ordem biológica, cultural, 

sociológica, psicológica, etc. 

Alguns estudiosos foram capazes de observar que o conceito de 

identidade reserva suas armadilhas, visto que a busca identitária pode transformar 

se em etnocentrismo, ou seja, determinada comunidade, numa tentativa de 

autoafirmação, começa a transformar seus valores próprios em valores universais. E 

é esse pensamento que propicia o surgimento de grupos subalternizados e sem 

direito à voz. 

Cabe-nos agora discutir o que estamos entendendo como subalterno. Na 

formulação do teórico italiano Antonio Gramsci, o conceito de subalternidade está 

estritamente ligado ao proletariado, em que "os grupos subalternos sofrem sempre a 

iniciativa dos grupos dominantes, mesmo quando se rebelam e se insurgem" 

(GRAMSCI, 2002, p.135). Entretanto, com a emergência da crítica pós-colonial, o 

termo adquire novos sentidos. 

Vale destacar a contribuição da crítica indiana Gayatri Spivak (2012), que 
define o subalterno como "as camadas mais baixas da sociedade constitu idas pelos 

modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e 

da possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social dominante", em 

outras palavras, são grupos sociais, política e geograficamente excluídos das 

estruturas hegemônicas de poder, que podem, portanto, ser representados pelo 
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conjunto de proletários, porém, não se encerram nesses. Os exemplos de 

subalternos, no contexto das relações coloniais na América Latina produzem 

subalternidades de gênero, raça e etnias em suas diversas dimensões. As mulheres, 

os homoafetivos, os ameríndios e os negros estão no centro da condição de 

subalternidade. 

Os espaços de resistências desses sujeitos podem ser observados em 

suas vivências cotidianas, mas também em enfrentamentos sejam eles políticos, 

culturais e/ou estéticos. Interessa-nos, nessa pesquisa, perceber como os autores 

amazônicos trabalham no sentido de desenvolver essas resistências através de 

seus textos literários, transformando livros e personagens em elementos contra 

hegemônicos. 

Ainda sobre o surgimento de uma nova perspectiva enunciativa, não se 

deve esquecer o lugar de fala subalterna inscrito por Spivak. O seu projeto teórico 

político está relacionado à sua necessidade de provocar descontinuidades no duplo 

lugar de subalternidade a que foi obrigada ocupar desde a sua infância, pelo fato de 

ser mulher em uma nação colonizada. Isso porque, tomando de empréstimo suas 

palavras: "Se, no contexto da produção colonial, o sujeito subalterno não tem história 

e não pode falar, o sujeito subalterno feminino está ainda mais profundamente na 

obscuridade" (SPIVAK, 2012, p.85). 

Falar de saberes subalternos não é, portanto, apenas dar voz àquelas e 

àqueles que foram privados de voz. Mais do que isso, é participar do esforço para 

prover outra gramática, outra epistemologia, outras referências que não aquelas que 

aprendemos a ver como as "verdadeiras" e, até mesmo, as únicas dignas de serem 

aprendidas e respeitadas. Apesar de outras teorias e estéticas também colocarem 

em discussão conceitos como representação, identidade, alteridade, hibridismo, 

colonização, os estudos pós-coloniais conquistam uma importância relevante, visto 

que situa esses elementos em um sistema de referências que, em lugar de inverter 

ou simplesmente rejeitar termos e hierarquias, promove um questionamento desses 

conceitos em sua essência, refletindo sobre as condições de abrangência, 

continuidade e utilidades referentes a esses conceitos. 
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2.2 Teorias Críticas na América Latina 

Conforme essa pesquisa foi adquirindo consistência, uma de nossas 

maiores inquietações esteve relacionada à escolha das teorias que seriam 

norteadoras da leitura comparada das obras de Milton Hatoum, Dalcídio Jurandir e 

Márcio Souza, uma vez que nossa proposta de estudo não partiu de princípios 

vinculados a teorias centralizadoras, organizadas a partir de parâmetros ou modelos 

consensuais e/ou racionalizantes. 

Percebeu-se, então, que um pensamento insensível às mobilidades e 

travessias de uma cultura de fronteira seria improdutivo para se pensar a literatura e 

a cultura produzidas na Amazônia brasileira. Ademais, sabíamos que as amarras do 

pensamento colonial estão tão bem definidas que é preciso um grande cuidado para 

não cair em armadilhas homogeneizadoras e subalternizantes, contradizendo a 

nossa própria proposta. Assim, desenvolveremos reflexões sobre a contribuição 

teórica da América Latina, como uma maneira de estabelecer novas formas de 

resistência política e cultural. 

A professora Eurídice Figueiredo destaca que o termo América Latina 

surgiu na França, no contexto do panlatinismo, idealizado por Michel Chevalier. 

Frente à ameaça do crescimento imperial dos Estados Unidos e da Rússia, 

Chevalier "concebia um papel proeminente para a França no sentido de liderar as 
nações menos favorecidas que pertencessem também à race /atine" (FIGUEIREDO, 

201 O, p. 43). Com base nas reflexões de Miguel Rajas Mix, ela declara ainda que o 

primeiro a empregar a expressão América Latina foi o chileno Francisco Bilbao, em 

uma conferência realizada em 1856, e logo depois, o colombiano José Maria 

Caicedo, quando este escreve o poema "Las dos Américas". 

Embora o uso do termo América Latina esteja consolidado em países de 
todo o mundo, é sempre conveniente lembrar que este conceito é permeado por 

contradições, conflitos e imprecisões, que se intensificaram especialmente por conta 

da dificuldade de nomear continente tão diverso. Sobre essa questão, Farret e Pinto 

lembram que: 

A história da construção da denominação dessa vasta faixa de terra 
coincide com a história das tentativas de apropriação desse 
imaginário - e conseqüentemente das riquezas materiais que o 
acompanhavam. Primeiro os ibéricos, depois os franceses, mais 
tarde os "norte-americanos". A construção do nome deixou na 
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penumbra e no esquecimento qualquer tentativa de valorizar os 
povos autóctones, indígenas ou negros. Sempre da perspectiva 
europeia, a América Latina foi se estabelecendo no mundo ocidental 
moderno como periferia, inferiorizada e explorada (FARRET e 
PINTO, 2011, p.31 ). 

Nesse sentido, torna-se oportuno comentar que nossos esforços em 

colocar em evidência teorias críticas da América Latina, neste tópico, se justificam 

na tentativa de compreender melhor a nossa condição colonial e também interrogar 

a nossa identidade, pois, embora tenhamos conquistado uma independência do 

ponto vista econômico e político, o ranço do colonizador ainda nos persegue 

severamente e nos ensina a ver de uma única maneira as coisas, o mundo e a nós 

mesmos. Sobre essa questão, o crítico João Almino assegura que: 

Entender o imaginário latino-americano é ter as condições de 
formular a sua crítica, que será também uma crítica da cultura 
incluindo o pensamento, as artes e as mentalidades. É poder 
desmistificar a imagem do caráter latino-americano (ALMINO, 1988, 
p. B-3). 

Discutir a possibilidade de "desmistificar a imagem do caráter latino 

americano" significa, sobretudo, reconhecer que existem modelos previamente 

organizados assim como formas de compreensão já estabilizadas pela lógica do 

colonizador e que precisam ser desconstruídos. Ainda segundo Almino, não se pode 

entender adequadamente a imagem atual desse caráter latino-americano se a 

desvincularmos das relações de poder, ou seja, da dominação interna ou 

internacional, posto que a imagem da região está intrinsecamente relacionada com 

essa dominação. 
É neste sentido que, no contexto específico da Amazônia, nosso 

pensamento acomoda um conjunto de teorias e reflexões - Walter Mignolo, Zilá 

Bernd, Ana Pizarro, Silviano Santiago - que se propõem a rediscutir parâmetros 

teóricos que têm atribuído "aos de cá" ideologias de atraso, dependência cultural e 

seguidismo ingênuo. Isso explica a necessidade de diálogo com pensadores críticos 

latino-americanos que têm insistido na reconsideração das relações culturais que se 

desenvolveram no continente americano. 



65 

Na América Latina, o abrupto contato entre colonizadores e colonizados e 

o consequente entrelaçamento e coexistência dessas culturas, produziu processos 

de mesclagem que, em diferentes momentos do século XX, foram chamados de 

ocidentalização, mestiçagem, transculturação, heterogeneidade cultural, entre-lugar 

e hibridismo ou hibridação. Estas terminologias foram se desenvolvendo e 

adquirindo novas significações, sempre estabelecidas pela ânsia de caracterizar as 

novas relações, processos e produtos resultantes das ordens simbólicas, que, desde 

o final do século XV, concorreram para a formação dos países latino-americanos. 

Embora a variedade dessas teorias seja enorme, tendo em vista os 

objetivos e princípios metodológicos que orientam essa pesquisa, serão 

evidenciados os conceitos de transculturação; entre-lugar e hibridismo ou 
hibridação. De antemão, é preciso ter a consciência de que todas as afirmações e 

sistemas culturais se desenvolvem no espaço ambivalente e contraditório da 

enunciação, o que justifica o fato de não se sustentar nenhuma reivindicação 

hierárquica de originalidade ou pureza em relação às culturas, especialmente 

quando se sabe que todas elas se constituíram ou se constituem a partir de 

elementos distintos de culturas diversas. 

O termo transculturação surgiu na área da antropologia e foi cunhado pelo 

cubano Fernando Ortiz, em 1940, sendo utilizado pela primeira vez no livro 

denominado Contrapunteo cubano dei azúcar y dei tabaco. Inicialmente pensado 

para representar a complexidade da formação social, econômica e cultural de Cuba, 

o conceito amplia-se e passa a ser utilizado em toda a América Latina. 

Para Ortiz, o neologismo transculturação tornou-se necessário na medida 

em que: 

expressa mejor las diferentes fases dei processo transitivo de una 
cultura a outra, porque éste no consiste solamente en adquirir una 
distinta cultura, que es lo que en rigor indica a voz anglo-americana 
acculturation, sino que el proceso implica también necesariamente la 
pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera 
decirse una parcial descu/turación, y, además, significa la 
conseguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran 
denominarse de neoculturación. AI fin, como bien sostiene la escuela 
de Malinowski, em todo abrazo de culturas, sucede lo que en la 
cópula genética de los indivíduos: la criatura siempre tiene algo de 
ambos progenitores, pero también siempre es distinta de cada uno 
de los dos. En conjunto, el proceso es una transcu/turación, y este 
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vocablo comprende todas las fases de su parábola (ORTIZ, 1983, p. 
90) 

Desse modo, Ortiz sugere o abandono do termo "aculturação", que, em 

sua concepção, é um vocábulo etnocêntrico, que ao ser utilizado evoca 

implicitamente um conjunto de conceitos, normas e valores hegemônicos que 

simplifica o dinâmico processo de encontro das culturas e oblitera relações, 

integrações e negociações inerentes a esses fenômenos culturais. Essa discussão 

levantada por Ortiz tem reflexos duradouros não somente na formação identitária de 

Cuba, mas em todo o discurso cultural posterior, ora sendo recuperada, ora 

questionada, ora remodelada, mas, de todo modo, sem deixar de ser referência. 

Esta reflexão inédita recebeu imediata aprovação de Bronislaw 

Malinowski, antropólogo com quem Ortiz partilhou muitas de suas ideias e 

inquietações. Por conta dessa proximidade, Ortiz fez o convite para que ele 
escrevesse o prefácio da primeira edição de seu livro Contrapunteo. No denso 

prefácio, Malinowski reforça a importância do conceito e afirma: 

Todo cambio de cultura, o como diremos de ahora en adelante, toda 
transculturacíón [ ... ] es un proceso en el cual ambas partes de la 
ecuación resultan modificadas. Un proceso en el cual emerge una 
nueva realidade, compuesta y compleja; una realidad que no es una 
aglomeración mecânica de caracteres, ni siquiera un mosaico, sino 
un fenómeno nuevo, original e independiente. Para describir tal 
proceso el vocablo de latinas raíces latinas transculturacíón 
proporciona un término que no contiene la implicación de una cierta 
cultura hacia la cual tiene que tender la outra, sino uma transición 
entre dos culturas, ambas activas, ambas contribuyentes con sendos 
aportes, y ambas cooperantes ai advenimiento de una nueva realidad 
de colonización (MALINOWSKI, 1978, p. 4-5). 

A extensa dimensão desse pensamento contribui para a formulação de 

outros conceitos igualmente importantes, como a noção de "heterogeneidade 

cultural", discutida por Antonio Cornejo Polar e a de "culturas híbridas", elaborada 

por Nestor García Canclini. Segundo a professora Lívia de Freitas Reis, Ortiz foi 

pioneiro ao "elaborar um edifício teórico capaz de entender e explicar os paradoxos 

culturais que fazem parte da origem e formação dos povos latino-americanos, 

sempre buscando uma forma de ver o homem em sua multiplicidade, de ressaltar 
seu potencial ativo e criativo" (REIS, 2012, p. 469). 
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Na esteira das reflexões propostas por Fernando Ortiz, para ampliar o 
debate sobre cultura e identidade no contexto da América Latina, surge, na década 

de 70, outro conceito essencial: o entre-lugar. Este conceito, pensado por Silviano 

Santiago, coloca-se como uma estratégia político-cultural que possibilita lidar com 

processos culturais complexos que abarcam várias formas de hibridização e 
diálogos culturais, próprios de contextos pós- coloniais. Em O entre-lugar do 

discurso /atino-americano, esse pensador brasileiro diz que precisamos buscar 

explicações acerca de nossa constituição brasileira (e latino-americana) através de 

um entre-lugar, evitando que os sujeitos se coloquem em posições dicotômicas, 

apenas assimilando a cultura do Outro ou estagnados em sua própria cultura, 

imersos num regionalismo essencialista, caracterizado exclusivamente pela cor 

local. 

O entre-lugar tem sido discutido por intelectuais em contextos diversos, 

sempre associado a princípios de mobilidade e deslocamento, com o objetivo de 

desconstruir discursos hegemônicos, que historicamente relegaram a segundo plano 

pensamentos, etimologias e saberes considerados marginais. É por esse motivo que 

ao discutir essa problemática e falar sobre a postura do colonizado, Santiago reitera 

que "é preciso que aprenda primeiro a falar a língua da metrópole para melhor 

combatê-la em seguida" (SANTIAGO, 2000, p.20). 

Dentre os intelectuais que se têm ocupado desse conceito, destaca-se o 

indiano Homi K. Bhabha, que o denominou de thirdspace, ou seja, terceiro espaço 

ou espaço intersticial, que, ao promover estratégias de resistência, contribui para o 

surgimento de novos signos de identidade. Segundo ele, este espaço teórico 

intervalar abre possibilidades para novas enunciações, o que propicia o surgimento 

de figuras complexas de diferença e identidade: "Essa passagem intersticial entre 

identificações fixas abre a possibilidade de um hibridismo cultural que acolhe a 

diferença sem uma hierarquia suposta ou imposta" (BHABHA, 2013, p.23). Por 

conseguinte, a diferença cultural que antes era vista como problema por destoar do 

centro, passa agora a ser compreendida como valor e força propulsara de novos 

processos de identificação. 

No contexto latino americano, Walter Mignolo afirma que "é nos espaços 

in between, criados pela colonização, que aparecem e se desenvolvem novas 

formas de pensamento, cuja vitalidade reside na aptidão em transformar e criticar o 
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que as duas heranças, a ocidental e a ameríndia, têm de pretensamente autêntico" 

(MIGNOLO apud HANCIAU, 2012, p.131). 

Para a psicanálise - campo téorico fundado por Freud e retomado, na 

virulência de sua invenção, por Jacques Lacan - o entre-lugar é considerado, por 

excelência, o intervalo onde comparece o sujeito. De forma diversa a outros 

saberes, a psicanálise considera o sujeito, não o indivíduo (aquele que não se 

divide), e, como tal, trata-se de um sujeito dividido pela linguagem, como efeito da 

cadeia significante, mas que está, ao mesmo tempo, fora dela. O sujeito, pois, é o 

que irá comparecer no entre-lugar, entre o significante primordial (S1) e o 

significante do saber (S2), que representa o resto da cadeia. Isso, porque o 

significante, na Psicanálise, é o que irá representar o sujeito para outro significante, 

mas "Ali onde é representado, o sujeito está ausente. É justamente por isso que, 

ainda assim representado, ele se acha dividido" (LACAN, 2009, p. 1 O). O entre-lugar, 

portanto, indica, ao mesmo tempo, lugar de comparecimento do sujeito e a 

impossibilidade de sua apreensão, tal é a condição de todo e qualquer falante. 

A crítica feminista também se apropria do conceito de entre-lugar ao 

afirmar que as mulheres precisam observar-se e inscrever-se no mundo a partir de 

uma nova consciência, um novo lugar, que seja marcado pelo distanciamento de 

parâmetros do patriarcado ocidental. É preciso sair da dicotomia de modos de 

pensar que nos foram impostos historicamente, considerando que: 

( ... ) não se trata da mera junção de pedaços partidos ou separados. 
Muito menos se trata de um equilíbrio entre forças opostas. Ao tentar 
elaborar uma síntese, o self adiciona um terceiro elemento que é 
maior do que a soma de suas partes separadas. Esse terceiro 
elemento é uma nova consciência - uma consciência mestiza - e, 
apesar de ser uma fonte de dor intensa, sua energia provém de um 
movimento criativo contínuo que segue quebrando o aspecto unitário 
de cada novo paradigma (ANZALDUA, 2005, p. 706-707). 

Nubia Hanciau (2005) ao discutir esse conceito diz que na ficção ele é 

bem representado por Guimarães Rosa, em A Terceira Margem do Rio (1978). 

Segundo ela, nessa narrativa Rosa convida o leitor a estar nessa terceira margem, 

possibilitando que ele se posicione com certa distância de formas fixas e 

essencializadas de pensar. Esse autor, ao criar o barqueiro, personagem que vive 
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na "vagação", sugere um terceiro tipo de construção identitária em que o terceiro 

espaço, ou caminho do meio, torna-se propício para a negociação das identidades. 

É nesse contexto de luta, tensões e negociações culturais que Néstor 

García Canclini, argentino radicado no México, desenvolve o conceito de hibridismo, 

no final da década de 1980. Inicialmente utilizado no campo da biologia para 

designar o ser que resulta do cruzamento entre dois seres de espécies diferentes e, 

desse modo, associado a princípios de deformidade e degeneração e 

incompatibilidade, o conceito de híbrido transmuta-se para o campo da cultura e 

adquire o sentido de "algo produtivo". A cultura enquanto movimento híbrido se torna 

uma arena em que se digladiam diversas formas de conflitos e agências culturais e 

há a produção de novos sentidos. 

Nas palavras de Canclini, hibridação seriam os "processos socioculturais 

nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se 

combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas" (CANCLINI, 2013, p. 19). 

Entretanto, convém lembrar que, segundo o autor, a hibridação não é uma fusão de 

culturas sem contradições, ou seja, esse conceito não pressupõe uma harmonia ou 

homogeneidade entre as partes. O híbrido coloca a alteridade em evidência, 

sintonizando-a com tudo aquilo que representa movimento, instabilidade e impureza. 

Para fundamentar sua teoria, Canclini, especialmente a partir do povo 

mexicano, analisa a complexidade das relações culturais estabelecidas nas mais 

diferentes épocas e observa tanto a cultura erudita quanto a popular, tanto os meios 

de comunicação massivos quanto os processos de recepção e apropriação 

simbólicos, utilizando-se de diferentes produtos culturais como artesanato, música, 

cinema, entre outros. É baseado na consciência dessas misturas, produzidas em um 

mundo cada vez mais globalizado, que ele alerta para a impossibilidade de 

apropriação de culturas estáveis, essencializadas, considerando que o processo de 

encontro cultural será sempre ambivalente, contaminado, ou seja, híbrido, 

considerando a inevitável presença do outro. 
A crítica literária Zilá Bernd, em artigo intitulado "O elogio da crioulidade: o 

conceito de hibridação a partir dos autores francófonos do Caribe", faz referência a 

esse conceito de Canclini e aponta problemas que o seu uso pode acarretar: 

Assim como o conceito de mestiçagem foi uma cilada da 
modernidade[ ... ] talvez também o conceito de híbrido corresponda a 
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mais uma utopia (da pós-modernidade), que encobriria um certo 
imperialismo cultural prestes a apropriar-se de elementos de culturas 
marginalizadas para reutilizá-las a partir dos paradigmas de 
aceitabilidade das culturas hegemônicas. Tratar-se-ia então apenas 
de um processo de glamourização de objetos culturais originários da 
cultura popular ou de massas para inseri-los em uma outra esfera de 
consumo, a da cultura de elite (BERND, 2004, p. 101 ). 

Como se percebe, Bernd alerta para o fato de que o processo de 

hibridismo pode ser perigoso se utilizado como instrumento da cultura hegemônica. 
Porém, quando aproveitado em suas características subversivas, ele se torna 

criativo, libertário e fertilizador. 

As contribuições de Homi K. Bhabha (2013), sobre o hibridismo, apesar 

de não terem sido produzidas na América Latina, se fazem imprescindíveis nestas 

discussões, uma vez que sua própria experiência como um membro da elite local de 

uma sociedade colonizada pela Inglaterra o insere em uma dupla inscrição cultural. 

É desse universo ambivalente que ele escreve sobre o hibridismo e declara que se 

trata de: 

( ... ) uma problemática de representação e de individualização 
colonial que reverte os efeitos da recusa colonialista, de modo que 
outros saberes "negados" se infiltrem no discurso dominante e 
tornem estranha a base de sua autoridade - suas regras de 
conhecimento (BHABHA, 1998, p.165). 

Da mesma forma que Canclini, Bhabha sublinha que não se trata da 

adição de saberes que foram recusados e de algum modo ressurgem com o sentido 

de "contra-autoridade". Nessa circunstância, ele acrescenta que a diferença que se 

estabelece entre essas culturas não é imediatamente verificável, ou seja, não deve 

ser identificada como "objeto de contemplação epistemológica ou moral", sob o 

argumento de que "as diferenças culturais não estão simplesmente lá para serem 

vistas ou apropriadas" (BHABHA, 2013, p. 189). 

Essa perspectiva teórica adquire importância e torna-se imprescindível no 

contexto amazônico, tendo em vista que o hibridismo provoca mudanças nas 

concepções e distinções entre o que é hegemônico e o que é subalterno; entre alta 

cultura e cultura popular; entre periferia, margem e o outro. O híbrido tem contribuído 

para que se desorganizem coleções e desloquem conceitos petrificados. Em vez de 
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águas serenas, de sínteses "coerentes" e organizadas dentro de uma lógica 

racionalizante, o híbrido provoca o contato direto com a impureza, o instável e o 

ambíguo. 

A partir desse universo tecido por processos multiculturais, de variadas 

possibilidades de identificações, de possibilidades de trânsito cultural disponíveis 

para o sujeito, é que se situa a percepção dos textos literários aqui analisados, uma 

vez que se percebe que os autores também compreendem essa região como 

espaço de intensas trocas culturais. Além da voz indígena, do ribeirinho, do homem 

da floresta, aparecem nessa Amazônia plural e heterogênea formas de 

representação do migrante, do desterritorializado, do que está em movimento, do 

imigrante, do nômade, formando um "burburinho de vozes" que sugerem complexos 

e intensos processos de identificação. 

2.3 Desajustes e dualidades inerentes à modernidade/modernização 

O que é, afinal, o moderno? Sempre que evocamos as palavras moderno, 

modernidade e modernização, de imediato associamos a tudo o que há de novo, 

avançado, racional, científico. É importante salientar que a análise ora desenvolvida 

ocupa-se em desconstruir a ideia de modernidade como superação da tradição, 

como transferência de "mundos materiais e simbólicos" de um nível de menor 

complexidade para outro de maior complexidade. O uso do termo "superação" é, 

aliás, sempre muito problemático, especialmente quando se refere a fenômenos 

sociais, uma vez que "a história não é apenas o sepultamento dos tempos passados, 

mas, muitas vezes, a redefinição de alguns aspectos, ou sua combinação com o 

novo que emerge" (ORTIZ, 2007, p.104). 

Na concepção do sociólogo peruano Aníbal Quijano (2005), a América 

constitui-se como a primeira "id-entidade da modernidade", ou seja, a emergência 

desse território deu lugar a uma mudança radical nos mapas, no imaginário e nas 

estruturas de poder do mundo moderno/colonial. Em sintonia com este pensamento, 

Todorov reitera que: "apesar de toda data que permite separar duas épocas ser 

arbitrária, nenhuma é mais indicada para marcar o início da era moderna do que o 

ano de 1492, ano em que Colombo atravessa o Oceano Atlântico" (TODOROV, 

2010, p.7). 
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É a partir desse inesperado encontro que Europa e América começam a 

desenvolver uma relação. Uma relação marcada, sobretudo, pelo uso arbitrário da 

violência e pela imposição brutal de valores e subjetividades, na medida em que os 

europeus ocidentais imaginaram ser "não apenas os portadores exclusivos de tal 

modernidade, mas igualmente seus exclusivos criadores e protagonistas" 

(QUIJANO, 2005, p. 122). Esse pensamento pode ser corroborado no 

posicionamento do antropólogo francês Bruno Latour, quando menciona que: 

[ ... ] se os ocidentais houvessem apenas feito comercio ou 
conquistado, pilhado e escravizado, não seriam muito diferentes dos 
outros comerciantes e conquistadores. Mas não, inventaram a 
ciência, esta atividade em tudo distinta da conquista e do comércio, 
da política e da moral (LATOUR, 1994, 97). 

Esta citação torna-se útil porque demonstra de maneira clara a pretensão 

de universalidade na construção/invenção da ciência moderna. Quando se vincula a 

criação e a reflexão científica à maneira de pensar dominante, isto, 

consequentemente, faz com que as próprias ideias decorrentes dessas reflexões 

circulem dentro desse sistema colonial, no interior dessas mesmas relações de 

saber/poder, disseminando padrões de pensamento. E isto, conforme a 

pesquisadora Mércia Miranda Vasconcellos Cunha, promove "um conhecer passivo, 

à disposição da vontade de poder. A simples repetição acrítica do pensamento, das 

palavras, do discurso, é uma adesão à política dominadora, uma autodomesticação 

para que outros aproveitem os benefícios da opressão" (CUNHA, 2013, p.18). 

Sob esse ponto de vista, também surge outro grande equívoco: as 

experiências degradantes nas colônias passam a ser justificadas e compreendidas a 

partir de ideais altruístas. O homem branco, movido por princípios de generosidade, 

assume a missão de salvar o mundo e levar prosperidade, progresso e civilização 

aos demais povos. É por esse motivo que Quijano questiona severamente o 

conceito de modernidade, critica a arrogância da Europa em achar que toda 

"modernização de populações não-europeias é, portanto, uma europeização" e 

avalia que esta é uma "pretensão etnocentrista e além de tudo provinciana" 

(QUIJANO, 2005, p. 123). 

Seguindo ainda as reflexões propostas pelo peruano Aníbal Quijano, a 

grande façanha não está no fato de os europeus pensarem a si mesmos e também 
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ao Outro dessa maneira, como obviamente outros povos fizeram, mas no fato de 

terem sido capazes de disseminar e consolidar essa perspectiva histórica como 

única forma de pensamento possível dentro desse "sistema-mundo". Essa 

universalidade, aliás, serve de esteio para todo o pensamento eurocêntrico, pois: 

"Na álgebra do colonizador a unidade é a única medida que conta. Um só Deus, um 

só Rei, uma só Língua: o verdadeiro Deus, o verdadeiro Rei, a verdadeira Língua" 

(SANTIAGO, 2000, p. 14). 

Assim, o êxito desse "sistema-mundo" funda-se na expertise de levar os 

sujeitos socialmente situados no lado oprimido a pensarem epistemicamente como 

aqueles que se encontram em posições dominantes. A "matriz colonial" de poder, a 

partir da naturalização de hierarquias, produz subalternidades, soterrando elementos 

formadores de alteridade. Sobre essa questão, Quijano destaca que a consolidação 

dessa engenhosa estrutura de poder teve como elemento essencial a ideia de raça, 

criação teórica colonial utilizada para legitimar as relações de dominação impostas 

pela conquista, que representou: 

uma nova maneira de legitimar as já antigas idéias e práticas de 
relações de superioridade/inferioridade entre dominantes e 
dominados. Desde então demonstrou ser o mais eficaz e durável 
instrumento de dominação social universal, pois dele passou a 
depender outro igualmente universal, no entanto mais antigo, o 
intersexual ou de gênero: os povos conquistados e dominados foram 
postos numa situação natural de inferioridade, e conseqüentemente 
também seus traços fenotípicos, bem como suas descobertas 
mentais e culturais. Desse modo, raça converteu-se no primeiro 
critério fundamental para a distribuição da população mundial nos 
níveis, lugares e papéis na estrutura de poder da nova sociedade 
(QUIJANO, 2005, p.118). 

Nesse cenário, a ideia de raça produziu novas identidades sociais, a dos 

indígenas, negros, mestiços, e para cada uma dessas identidades foram atribuídos 

"papéis, níveis e lugares" sociais, estes naturalizados e organizados dentro desse 

sistema de dominação (QUIJANO, 2005). Para Quijano, o racismo (que da 

perspectiva da colonialidade é semelhante ao etnocentrismo) é o princípio 

organizador da economia, da política e das diferentes formas de poder e existência. 

Percebe-se, então, que o discurso colonial, orientado por noções 

profundamente dicotômicas (irracionais/racionais; primitivos/civilizados; 
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tradicionais/modernos), representou, de um lado, o europeu como ápice da espécie 

humana, sujeito mais bem situado na linha ascendente em direção ao progresso e, 

de outro lado, o não-europeu, um ser degenerado, inferior, destituído de cultura, 

mentalidades e experiências. Esta concepção não apenas situa os 

conquistados/dominados em uma posição de subalternidade naturalizada, mas 

também nega a estes povos o direito ao pensamento. Sublinha-se aí, pelo seu 

caráter e pela sua origem, o pensamento eurocêntrico, "emblema da modernidade". 

O eurocentrismo consolida-se no século XVIII, com o Iluminismo, e 

identifica-se não somente com a "perspectiva cognitiva" dos dominantes, mas 

também com o grupo dos povos inscritos sob sua hegemonia (QUIJANO, 201 O). Os 

pensadores iluministas desenvolveram reflexões em torno da emancipação humana, 

o domínio científico da natureza e o aperfeiçoamento da vida diária e toda essa ideia 

de prosperidade assegurou-se na promessa de distanciamento e até mesmo 

extermínio de "irracionalidades", como os mitos, as religiões, as práticas de cura, 

técnicas de sobrevivência, entre outros. 

Além da noção de raça, Quijano fala de outro processo histórico 

elementar para a implantação desse audacioso projeto de dominação: o controle do 

trabalho. Através da escravidão e da servidão, o capital somou-se à noção de raça 

para produzir mercadorias destinadas ao mercado mundial, estabelecendo, desse 

modo, uma nova e singular estrutura de relações de produção na experiência 

histórica do mundo: o capitalismo. Desse modo, 

[ ... ] o emergente poder capitalista torna-se mundial, os seus centros 
hegemónicos localizam-se nas zonas situadas sobre o Atlântico - 
que depois se identificarão como Europa - e como eixos centrais do 
seu novo padrão de dominação estabelecem-se também a 
colonialidade e a modernidade. Em pouco tempo, com a América 
(Latina) o capitalismo torna-se mundial, eurocentrado, e a 
colonialidade e modernidade instalam-se associadas como eixos 
constitutivos do seu específico padrão de poder, até hoje (QUIJANO, 
201 O, p.85). 

Sobre essa questão, Quijano diz que cada tipo de controle de trabalho 

esteve vinculado a uma raça particular e, em consequência: "o controle de uma 

forma específica de trabalho podia ser ao mesmo tempo um controle de um grupo 

específico de gente dominada" (QUIJANO, 2005, p.119). 
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Elementos como a ideia de raça e a divisão do trabalho, ainda que 

respondessem a dinâmicas propnas, foram sendo associados e reforçados 

mutuamente (QUIJANO, 2005) e, em vista disso, foi possível erigir uma sociologia 

da modernização que desmembrou as sociedades em desenvolvidas e atrasadas. 

Assim, sob o manto sombrio da modernidade, indígenas e negros tornaram-se 

descartáveis, tiveram seus corpos e territórios usurpados e a mão-de-obra explorada 

à exaustão na produção de artigos para um mercado internacional que alcançaria 

toda a face da Terra. 

É com base nas discussões até aqui levantadas, considerando 

especialmente esses dois processos históricos (a ideia de raça e o controle do 

trabalho), que Quijano sustenta a ideia de que a colonialidade é um processo 

contínuo, que vai além das independências políticas das ex-colônias e persiste até 

os dias atuais. Dessa maneira, a ruptura burocrática da relação entre metrópole e 

colônia perpetuou outras formas estruturais de dominação nos mais diferentes 

sujeitos, visto que as categorias criadas pela modernidade sempre sustentaram, e, 

ainda sustentam, a exploração, a coerção e a dominação. 

Consciente dessa problemática, Quijano desenvolve o pensamento 

decolonial, cuja defesa sustenta a necessidade de inserção das identidades 

subalternas na política, o que só se torna possível através da desobediência 

epistêmica. Na perspectiva do projeto decolonial, as fronteiras não são somente o 

espaço onde as diferenças são reinventadas, mas um lugar enunciativo, de onde 

são formulados conhecimentos a partir das perspectivas, cosmovisões ou 

experiências dos sujeitos subalternos. Privilegia-se, então, a desestabilização do 

poder e do conhecimento, seguida da reelaboração e introdução de outras formas 

de conhecimento. 

Contudo, não se pode deixar de frisar que o objetivo não é excluir 

determinado tipo de conhecimento para impor outro, não se privilegia nem a ótica do 

vencedor, nem a do vencido, o que se estimula é a releitura dos processos 
históricos, das relações sociais e culturais, incluindo formas de subjetividades e 

pensamentos que façam jus à riqueza das interculturalidades sempre presentes no 

território latino-americano. 

As reflexões de Quijano são, sem dúvida, fundamentais nos debates 

sobre identidade e cultura, mas não deixaram de receber algumas críticas, que 
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também enriquecem as nossas discussões. No artigo denominado A resistência à 

colonialidade: definições e fronteiras, elaborado por três psicólogos brasileiros, 

Felipe Augusto Leques Tonial, Kátia Maheirie, Carlos Alberto Severo Jr., eles 

alegam que Quijano "parece ignorar que as relações de gênero também são tão 

constituintes do imaginário da colonialidade quanto as relações raciais (TONIAL et 

ai, 2017, p. 20). Citando Costa, eles defendem que discutir o gênero como categoria 

colonial é também um modo de promover rupturas no patriacardo, envolvendo 

questões relacionadas ao machismo, sexismo, heteronormatividade, etc. Na 

perspectiva desses estudiosos, falar sobre colonialidade a partir de um ponto de 

vista que articule etnia, classe, raça e gênero tem sido um dos desafios da América 

Latina, pois a questão da raça tem ocupado o protagonismo. 

Em conformidade com as ideias de Quijano, Walter Mignolo questiona o 

modelo desenvolvimentista da modernidade e assegura que o colonialismo é a parte 

oculta da modernidade: 

Há, no entanto, uma dimensão oculta dos eventos que aconteciam 
ao mesmo tempo, tanto no âmbito da economia como no do 
conhecimento: a dispensabilidade (ou descartabilidade) da vida 
humana, e da vida em geral, desde a Revolução Industrial até o 
século XXI (MIGNOLO, 2017, p. 4). 

Para esse teórico argentino, são esses dois cenários os responsáveis 

pelo surgimento da ideia de modernidade. Por isso, ele afirma categoricamente que 

não existe modernidade sem colonialidade. Em "Desobediência epistêmica: a opção 

descolonial e o significado de identidade em política" (2008), Mignolo problematiza 

os saberes colonialistas que inferiorizam e subjugam outros saberes e afirma que a 

única maneira de se desvencilhar das garras da "política imperial de identidades" 

bem como de conceitos abstratos e universais que pretensiosamente se afirmam 

válidos para toda a humanidade é pensar decolonialmente, criar políticas e projetos 

que considerem povos que historicamente foram negados e silenciados. 

Sob a perspectiva de Mignolo, afirma-se, então, que é preciso "aprender a 

desaprender", visto que sem essa desobediência epistêmica continuaremos a 

reforçar valores eurocêntricos que, camuflados sob a ideia de modernidade e 

desenvolvimento, permanecem excludentes, exploradores, disseminando a morte e 

a descartabilidade humana. É preciso trabalhar nas fissuras, nas bordas, questionar 
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e desnaturalizar padrões impostos por essa episteme ocidental. As universidades, 

por exemplo, que foram constituídas como brancas, racistas, colonizadoras e 

programadas para reproduzir unicamente o saber eurocêntrico, devem estar 

preparadas para descolonizar saberes, disciplinas, reorganizar currículos numa 

perspectiva da diferença e da diversidade cultural. Com isso, reconhecemos o 
caráter histórico, indeterminado, indefinido, não-acabado e relativo do conhecimento. 

Essas resistências intelectuais alcançam maior visibilidade na América 

Latina durante o século XX, estimulando, então, o surgimento da polêmica entre 

desenvolvimento/subdesenvolvimento: 

Ficou aparente, lá pelo fim dos anos sessenta e início dos setenta - 
com a crise do Estado do Bem-estar (Welfare State) -, que 
"desenvolvimento" era um outro termo na retórica da modernidade 
para esconder a reorganização da lógica da colonialidade: as novas 
formas de controle e exploração do setor do mundo rotulado como 
Terceiro Mundo e países subdesenvolvidos (MIGNOLO, 2008, p.293) 

A partir desse contexto, os teóricos pós-coloniais falam, então, do 

surgimento de uma aporia2, dada a impossibilidade de falar sobre princípios de 

emancipação, igualdade, liberdade, desenvolvimento científico e industrial senão 

evocando os seus reversos: exploração colonial, desigualdade, escravidão, tortura e 

sofrimento. Estas são as duas faces da modernidade. 

Na esteira das reflexões aqui desenvolvidas, no texto "Para além do 

pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes", Boaventura 

Santos aborda a modernidade ocidental como um "pensamento abissal", que 

"consiste num sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que as invisíveis 

fundamentam as visíveis" (SANTOS, 2010, pp. 31-32). Segundo Santos, a realidade 

social pode ser dividida por linhas radicais dispostas em dois universos antagônicos 

e incomunicáveis: O "deste lado da linha" e o "do outro lado da linha". 

Dessa maneira, as experiências, saberes e os atores sociais são 

divididos, por um lado, entre os que são modernos, úteis e visíveis (os que estão do 

2 Aporia é um termo utilizado por Jacques Derrida, grosso modo, para determinar uma 

indecidibilidade ou uma indeterminação. Para ele, estamos sempre imersos em uma obscuridade ou 

em um "beco sem saída" toda vez que almejamos falar do outro sem ser o outro, sem estarmos no 

lugar do outro. 
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lado de cá da linha) e, por outro, os que são atrasados, inúteis e invisíveis (os que 

estão do lado de lá da linha). Essa fragmentação é tão intensa que faz com que a 

forma de pensar estabelecida "do outro lado da linha" desapareça enquanto 

realidade, seja revertida em inexistência, invisibilidade e ausência. Com isso, 

chama-se atenção para a fundamental característica do pensamento abissal, que é 

a impossibilidade de coexistência dos dois lados da linha: "A negação de uma parte 

da humanidade é sacrificial, na medida em que constitui a condição para a outra 

parte da humanidade se afirmar enquanto universal" (SANTOS, 2010, p.39). 

As experiências culturais e epistemológicas que não se adequaram aos 

interesses da dominação colonial e capitalista, como os saberes de ribeirinhos, 

indígenas, camponeses, populares, orientais, dentre outros, foram considerados 

inexistentes, invisíveis e alheios a qualquer tentativa de inclusão, pois não se acolhe 

aquilo que não existe. Consciente disso, Santos declara que as desigualdades nas 

sociedades colonizadas e pós-coloniais são mais acirradas e o sistema 

moderno/colonial atua mediante uma racionalidade preguiçosa, que deixa de fora 

muitas outras realidades (SANTOS, 201 O). Em consequência, as políticas que 

investem na superação dessas desigualdades através da moralização, 

conscientização e inclusão não deixam de agir na superfície do problema, pois se 

mostram incapazes de compreender e desvelar os brutais processos de sua 

produção. 
Como se vê, a modernidade é constituída por dualidades e qualquer 

tentativa de mostrar apenas o lado positivo dessas experiências parte sempre de 

uma postura tendenciosa e/ou equivocada. O que mais importa verificar na 

modernidade latino-americana é o lado que a modernidade triunfante tentou apagar 

à medida que foram reforçando os dispositivos de poder utilizados para instituir uma 

ordem sociocultural dominante e universalizar normas, valores e experiências, 

considerando que: 

Os processos históricos independentistas e seus anseios por uma 
ordem liberal, as posteriores narrativas nacionalistas e românticas de 
fins do século XIX e início do XX, os costumes e rituais cotidianos 
próprios do disciplinamento e da racionalização, o controle da 
sexualidade, a escola, o médico, os presídios; tudo isso pode ser 
entendido dentro de iniciativas políticas, culturais e econômicas cujo 
grande relato legitimador descansa nos fundamentos 
epistemológicos do projeto histórico clássico da modernidade: 
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indivíduo, ordem, progresso e desenvolvimento (GADEA, 2007, 
p.107). 

É interessante perceber que, na América Latina, este "projeto histórico 

clássico da modernidade" foi fortalecido a partir da industrialização massiva, a 

urbanização acelerada e os inúmeros dispositivos de racionalização da vida 

cotidiana (GADEA, 2007). Em outras palavras, fala-se da modernização, entendida 

"como aqueles processos duros que continuam transformando materialmente o 

mundo" (GORELIK, 1999, p.59), sendo que esses processos fazem parte do projeto 

da modernidade e são desenvolvidos a partir de uma ideologia desenvolvimentista, 

de progresso e racionalidade. Sobre essa questão, Adrián Gorelik afirma que o 

"vazio latino-americano" encaixou-se perfeitamente nos planos hegemônicos do 

colonizador, uma vez que: 

[ ... ] a América Latina aparecia ante o olhar do mundo ocidental como 
o laboratório de uma verdadeira modernização, que pudesse eliminar 
os custos que os países desenvolvidos vinham computando desde o 
pós-guerra. Só se necessitava enfatizar os problemas e formular as 
perguntas, capacitar os técnicos e estudar as respostas apropriadas, 
para assentar sobre essa base sólida, científica, os planos com que 
os governos esperavam atuar (GORELIK, 1999, p. 68). 

Esse projeto concede livres poderes para que a classe dominante atualize 

constantemente os instrumentos, as relações de produção bem como os discursos 

que justificam e até mesmo naturalizam a modernização como um processo 

imprescindível ao progresso. Em um artigo denominado Os sentidos da 

modernização, Denis Castilho ao discutir esse conceito reitera que: 

Trata-se da expansão da propna modernidade do ponto de vista 
territorial. A sua expressão pode ser identificada nas ruas, nas 
formas urbanas, nos sistemas de transporte, nos contrastes das 
cidades, nos diferentes lugares, na velocidade, na circulação de 
mercadorias, etc. (CASTILHO, 2010, p.128). 

Nesse mesmo artigo, em referência a Marx e Engels, Castilho discute o 

modus operandi da classe burguesa, que vai se apropriando dos espaços a partir de 

uma intensa expansão do capital pelo mundo inteiro, por meio do desenvolvimento 

tecnológico, da mercantilização, dos meios de comunicação imensamente 
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facilitados, etc. Assim, a burguesia torna-se onipresente, arrasta as sociedades 

"bárbaras" para a "civilização" e cria um mundo à sua imagem. A esse intenso 

processo de expansão (imposição de valores hegemônicos), chamamos de 

modernização. 

Todos os teóricos que elaboram críticas acerca dessa expansão do modo 

de produção capitalista apontam a pobreza, a má distribuição de renda e as 

desigualdades sociais como os principais efeitos desse sistema de modernização. A 

respeito disso, Castilho lembra que "isso contradiz um dos principais ideários 

modernos do pensamento iluminista: o de que o progresso da sociedade seria fruto 

do progresso da ciência" (CASTILHO, 201 O, p. 129). Desse modo, a modernização 

que deveria simbolizar o desenvolvimento humano pleno representa, na verdade, as 

contradições de uma sociedade moldada a ferro e fogo pela lógica colonizadora. 

É por esse motivo que Gorelik declara que a situação no continente 

americano é bastante delicada, pois trouxemos para nosso continente a reprodução 

destemporalizada de uma modernidade gerada na Europa e nos Estados Unidos, 

uma modernidade alheia às nossas necessidades. Esta, contraditoriamente, criou 

estratégias para se chegar à modernização, e não o contrário: "a modernidade se 

impôs como parte de uma política deliberada para conduzir à modernização e nessa 

política a cidade foi o objeto privilegiado" (GORELIK, 1999, p. 56). 

2.4 As cidades: cicatrizes da modernidade 

A cidade é um discurso, e esse discurso é 
verdadeiramente uma linguagem: a 
cidade fala aos seus habitantes, nós 
falamos a nossa cidade. 

Roland Barthes (1987) 

Se pensarmos no conceito de modernidade como um processo 

civilizatório que demanda violência daquele que acredita estar mais avançado na 

linha ascendente em direção ao progresso e a adoção de uma posição de 
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inferioridade daqueles vistos como mais atrasados, a pergunta que se faz é: qual 

seria o papel fundamental das cidades no sistema moderno/colonial? 

Em Todas as cidades, a cidade, Renato Cordeiro Gomes ressignifica as 

formas de compreender o espaço urbano, uma vez que não se atém a meras 

descrições físicas e situa a cidade enquanto discurso, como um símbolo "que cruza 

lugar e metáfora, produzindo uma cartografia dinâmica, tensão entre racionalidade 

geométrica e emaranhado de existências humanas" (CORDEIRO, 2008, p. 24 ). 

É neste sentido que ele endossa que se na cidade tudo é símbolo, os olhares 

e as experiências urbanas transitam pelas ruas como se fossem páginas escritas. 

Dito de outro modo, a cidade moderna é definida como um texto, ou como diz 

Cordeiro, um palimpsesto, visto que é constituída a partir de uma multiplicidade de 

vozes, fragmentos, e fluidos significados, e isto permite, em um número infinito de 

combinações, a rasura de uma cidade que é sempre sobreposta por outras não 

menos subjetivas e imaginárias. 

Tomando de empréstimo a metáfora utilizada por Calvino, Cordeiro escreve 

que a cidade se exprime a partir da tensão entre o cristal e a chama. Esta é a 

matéria viva, pulsante, o emaranhado das existências humanas; enquanto o cristal 

representa solidez, estabilidade, a tentativa de racionalizar a experiência do 

indivíduo e, dessa forma, tentar compreendê-la. 

O cristal, com seu facetado preciso e sua capacidade de refratar a 
luz, é a imagem da invariância e da regularidade, ao passo que a 
chama é a imagem da constância de uma forma global, apesar da 
incessante agitação interna ( ... ). O cristal conota definição 
geométrica, que é solidez: transparência revelando uma forma: 
exatidão. A chama conota vivência, que é efêmera: pulsão forjando 
uma forma: fluidez. (GOMES, 2008, p. 42, grifos do autor). 

A cidade emerge, então, a partir dessa tensão entre o cristal e a chama. Na 

complexidade desse jogo, o sujeito citadino é deslocado e conduzido para sua 

própria estrangeiridade, pois no momento em que se lança na tentativa de 

compreender o espaço que o envolve e também a si mesmo, se depara sempre com 

um intrincado conjunto de discursos, códigos e linguagens. As experiências 

fragmentárias e não lineares desses sujeitos não se adaptam mais aos estáveis e 

familiares processos de identificação. 
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Ainda nesse livro, Cordeiro comenta que a modernidade elegeu a cidade 

como espaço e objeto privilegiado para abarcar o ideal de mudança, 

desenvolvimento tecnológico e progresso. Contudo, é possível perceber que essa 

"paisagem inevitável", instaura-se, paradoxalmente, entre a atração e o repúdio; "a 

utopia e o inferno". Assim, ainda segundo Cordeiro, o processo de modernização 

garantiu a formação de metrópoles problemáticas, transpassadas pela lógica da 

violência, desestabilização de valores e métodos de exclusão: 

A metrópole capitalista com a vida angustiante, os intermináveis 
atentados aos seus habitantes, converte-se em constante estímulo 
para a modernidade e as vanguardas que encontram aí o lugar ideal 
para produzir e confrontar suas propostas. A grande cidade se 
converte em depositária de todas as paixões. As diversas linguagens 
e aspirações artísticas e ideológicas medem-se por sua relação com 
o metropolitano. A cidade aparece como o lugar por excelência onde 
se sentem, de forma mais agudizada, as consequências do 
desenvolvimento do sistema capitalista e da Revolução Industrial 
(CORDEIRO, 2008, p. 37). 

Esse processo é, portanto, responsável por transformar a cidade em uma 

enorme "arena de discursos gastos e dispersos", "lugar de inscrição" e rasura dos 

signos que instiga o olhar do homem urbano, que busca ler a ilegível linguagem da 

cidade dimensionada na metrópole. Assim, Cordeiro afirma que para ler/escrever a 

cidade é preciso captá-la nas dobras dessa linguagem, inventar a metáfora que a 

inscreve e, então, construir suas possíveis leituras. 

Na esteira das reflexões sobre a cidade, Adrián Gorelik, um historiador 

bastante reconhecido por seus estudos sobre as cidades e a arquitetura latino 

americana, comenta que "debater o moderno na América Latina é debater a cidade" 

(1999, p.55). Isto não só porque a cidade é o produto mais legítimo da modernidade 

ocidental, mas por ser "um produto criado como uma máquina para inventar a 

modernidade, estendê-la e reproduzi-la" (GORELIK, 1999, p. 55). Na introdução do 

livro Narrativas da Modernidade (1999), o professor Wander Melo Miranda menciona 

as fraturas que se instalam no processo de modernização e garante que "nenhum 

espaço encarnará melhor essas fraturas do que a cidade, tornada definitivamente 

palco do embate entre modernidade e modernização" (1999, p. 1 O). 

As duas obras hatounianas Cinzas do Norte (2005) e Dois Irmãos (2000) 

e também a coletânea de contos A Caligrafia de Deus (1994), de Márcio Souza, aqui 

em análise, têm em comum o enredo desenvolvido na cidade de Manaus, capital do 
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Estado do Amazonas. Esta, a propósito, é a cidade natal dos dois escritores e tem 
servido de cenário em grande parte de seus textos. A narrativa Chove, de Dalcídio 

Jurandir, por sua vez, apresenta os dramas e expectativas de moradores da 

pequena vila de Cachoeira, situada na ilha do Marajá, no estado do Pará. 

Em Cinzas do Norle, a trama se desenrola no século XX, entre os 

primeiros anos do Golpe Militar de 1964 até a abertura democrática dos anos 1980. 

E, como o próprio título já anuncia, as cinzas estão em toda parte, sugerindo, de um 

lado, a queda de uma concepção amazônica mítica e idealizada e, por outro, a 

emergência do conflito e da ruína. Esta última representada a partir da convivência 

conflituosa entre pai e filho; das vidas e corpos violentados no período da ditadura; 

das relações sociais conturbadas e desiguais, da exploração sexual de menores, da 

cidade e da floresta que são sufocadas e destruídas frente à expansão da lógica 

modernizante no país. 

A cidade de Manaus, então, vai sendo delineada a partir de diferentes 

contornos, porém, em nenhum momento deixa de abrigar a crítica intensa que 

Hatoum tece sobre os efeitos da modernidade/modernização. A professora Maria 

Zilda Cury descreve muito bem essa Manaus enfatizada por Hatoum: 

A cidade de Manaus, longe do exotismo mais comum, apresenta-se 
mesmo como incaracterística e tristemente semelhante a qualquer 
região periférica e pobre do planeta, atravessada pelo rio 
onipresente: cidade tentacular e devoradora, exibe a degradação 
dolorosa de sua população nativa. Os homens confundidos ao lixo 
humano; a cidade transformada no corpo em chaga dos seus 
habitantes [ ... ] Manaus [ ... ] exibe seu corpo dilacerado, dividido e 
atravessado pela violência policial, pela miséria das populações 
ribeirinhas, pela falta de horizontes culturais ou políticos, pela 
especulação comercial de suas construções. (CURY, 2007, p. 90) 

O reflexo dessa cidade moderna transpõe os limites de uma simples 

representação física e expande-se para a representação psicológica tanto das 

personagens envolvidas na trama, como também do próprio discurso que a cidade 

enuncia ao ser representada. Nesse contexto, a cidade se caracteriza por suas 

múltiplas tessituras, e as pessoas buscam codificar um sentido, uma possibilidade 

de interpretá-la, ao mesmo tempo em que parecem buscar uma interpretação de si 

mesmas. Como se o discurso da cidade de Manaus compusesse também a 

individualidade de cada um. 
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Como se vê, a cidade manauara é um "corpo dilacerado", eivado de 

profundas e degradantes desigualdades sociais. Em Cinzas do Norte, essa 

dicotomia entre ricos e pobres, própria das sociedades modernas e do mundo 

colonizado, é o eixo central da trama, que divide, por um lado, o grupo formado por 

Jano - que envolvia os militares, representados pelo coronel Zanda e o tenente 

Galvo, e a classe empresarial, representada por Maximiliano Lontra, o presidente da 

Associação Comercial, e o empresário Albino Palha - e, por outro, Mundo, o artista 

inconformado; Lavo, o narrador-personagem, órfão, criado pelo tio Ranulfo e pela tia 

Ramira. Estes últimos sofrem por conta das péssimas condições financeiras e 

sobrevivem do trabalho árduo das costuras de Ramira. Nesse contexto, existe ainda 

a personagem Alicia, que usa todas as suas armas para sair da periferia onde 

morava e, para isso, casa-se com Jano, porém, continua alimentando um amor às 

escondidas com Ranulfo. 

A propriedade do português Trajano Mattoso, A Vila Amazônia, 

exemplifica nitidamente essas contradições sociais, à qual nos referimos. Sob o 

olhar atento de tio Ran, nos é apresentada "uma propriedade grandiosa, perto de 

Parintins, na margem do Amazonas: um casarão com piscina no alto de um 

barranco, de onde se avistavam ilhas imensas que pareciam um continente" 

(HATOUM, 2005 p. 55). A parte discrepante mora ao lado do casarão, nas duas vilas 

em que os trabalhadores se instalavam: os caboclos e os indígenas moravam em 

uma vila com miseráveis casebres e estes ficavam espalhados ao redor de 

Okayama Ken, a vila de empregados japoneses (iá miscigenados com indígenas), 

formada por pequenas casas construídas por eles próprios. O espaço ficcional 

hatouniano, a propósito, é sempre frequentado por imigrantes que, misturados aos 

"nativos" da terra, negociam suas representações identitárias como uma maneira de 

suscitar construções alternativas das falas do mundo (CURY, 2002, p.309). 

O casarão, "erguido sobre arcos sólidos", situava-se na ponta da ilha de 

Tupinambarana e ao chegar com seu iate, "Jano, de braços abertos na proa, 

respondia aos acenos das empregadas. Tinha a estatura de um pequeno deus, a 

confiança de um ídolo" (HATOUM, 2005 p. 55). O apelido Jano faz referência ao 

deus romano Janus, que é representado por um homem com duas cabeças, uma 

que olha para o futuro e outra para o passado. Janus é o porteiro celestial, aquele 
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que abre e fecha a porta para os humanos; o deus de todos os começos, dos inícios, 

das escolhas; mas também de tudo que regressa ou se fecha, de todos os finais. 

É com este ar de divindade que Jano desenvolve um arrojado projeto 

econômico na Amazônia, a plantação de juta, planta trazida da Índia para o Brasil da 

qual se extrai a fibra usada na confecção de sacos para embalar a produção 

agrícola. Este negócio, de tradição familiar, é responsável pela grande fortuna de 

Jano e também por sua obsessão em "civilizar" o espaço amazônico, levar 

prosperidade, progresso e modernidade aos demais povos: 

Disse que dava muito trabalho plantar a civilização na Amazônia. 
Antes, todo mundo comia com as mãos e fazia as necessidades em 
qualquer lugar. Tive que reconstruir quase tudo, Lavo. Temos que 
construir tudo o tempo todo. A Amazônia não dá descanso. 
Trabalhar ... é isso o que meu filho não entende. (HATOUM, 2005, 
p.70) 

O pensamento de Jano, que se constitui do lado de cá da linha, se 

utilizarmos a reflexão de Boaventura, é reflexo do ideal de modernidade capitalista, 

na medida em que reforça valores da classe dominante, só que camuflados sob 

ideais de progresso e desenvolvimento. É por esse motivo que Jano não descansa, 

estabelece normas disciplinares e comportamentais; organiza as relações de 

trabalho; coloca pinturas de São Francisco de Xavier para decorar as casinhas dos 

empregados japoneses; e despreza os artistas, que considera "uns inúteis", vadios, 

daí a insistente repreensão às aspirações artísticas do filho. Para Jano, a arte é para 

poucos, sinônimo de luxo, o que explica a esplêndida decoração do seu palacete 

com a pintura de Domenico de Angelis: A glorificação das belas-artes na Amazônia. 

Em um artigo intitulado Rastros da memória e fagulhas da criação em 

Cinzas do Norte, os pesquisadores Roniere Menezes e lzabel Fonseca afirmam: 

Ao revelar relações espúrias existentes entre capitalistas, políticos e 
militares, o livro mostra uma alegoria dos pactos existentes entre os 
poderes hegemônicos no país. Em contraposição, Mundo expõe-se 
como força incapturável pelos sistemas de poder. Subverte, engana, 
escapa, mesmo tendo de pagar seus sonhos com a própria vida 
(MENEZES et ai, 2016, p. 300). 

Este excerto coloca em discussão o conflito que está instalado no centro 

da narrativa: a relação conturbada entre Jano e seu filho Raimundo (Mundo): 
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"Quando os dois estão juntos, sentem ódio até da sombra do outro" (HATOUM, 

2005, p. 122). O pai tem uma personalidade autoritária, oportunista, apoia o regime 

militar, e não aceita que o filho, seu herdeiro, troque os negócios da família por 

aspirações artísticas. Mundo, por sua vez, é o oposto do que o pai gostaria que ele 

fosse: é apaixonado por desenho, prefere interagir com os moradores locais em vez 

de ficar bajulando os amigos militares do pai e utiliza-se da arte para mostrar todo o 

seu inconformismo e revolta, para questionar os sistemas de exploração e 

degradação na Amazônia. Na cabeça de Mundo só há uma possibilidade, "ou a 

obediência estúpida ou a revolta". 

Na narrativa, o sistema hegemônico de poder é apresentado na 

perspectiva dos militares, quando insinuam: "a nossa região era maravilhosa, a 

natureza era pródiga e monumental, e só agora, com os militares, é que o Brasil 

estava descobrindo e protegendo aquela riqueza infinita" (HATOUM, 2005, p. 119). 

O período histórico do romance compreende o início da implantação de uma política 

de ocupação e integração da Amazônia ao resto do país, que vinha sendo discutida 

desde 1946, no Governo Vargas. A partir dessa política, em junho de 1957, cria-se a 

Zona Franca de Manaus, que é apenas um capítulo do projeto Operação Amazônia. 

Sob o lema "ocupar para não entregar", investiu-se massivamente em processos de 

modernização, como a criação da Rodovia Transamazônica, que liga o Nordeste e 

Belém-Brasília à - Amazônia ocidental - Rondônia e Acre. 

Era necessário, portanto, dotar a região de "condições de meios de 
vida" e infra-estrutura que atraíssem para ela a força de trabalho e o 
capital, nacional e estrangeiro, vistos como imprescindíveis para a 
dinamização das forças produtivas locais, objetivando instaurar na 
região condições de "rentabilidade econômica global" (SERÁFICO; 
SERÁFICO, 2005, pp. 99-100). 

A criação da Zona Franca de Manaus, período histórico também 
evidenciado em Dois Irmãos, alterou profundamente as relações sociais, 

econômicas e culturais de Manaus e carrega em seu íntimo um efeito bastante 

paradoxal. Ainda que tenha representado melhorias na infraestrutura e fortes 

investimentos no espaço amazônico, esse projeto é responsável também por acirrar 
as desigualdades sociais e multiplicar as situações de violência, abandono e miséria, 

uma vez que não considerou as necessidades reais e a cultura da população local. 
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A arte desenvolvida por Mundo desvela esse espaço amazônico 

vulnerável, confuso e caótico, distante, portanto, do estoque de imagens criado pelo 

poder hegemônico que idealizou esse espaço e excluiu/invalidou as diferenças: 

Mundo, no meio dos trabalhadores, olha para eles e desenha. Nas 
quatro telas seguintes as figuras e a paisagem vão se modificando, o 
homem e o animal se deformando, envelhecendo, adquirindo traços 
estranhos e formas grotescas, até a pintura desaparecer (HATOUM, 
2005, p. 292). 

Neste excerto, em uma espécie de gradação, o olhar inconformado de 

Mundo faz uma denúncia ao definhamento da natureza e, sobretudo, do homem. É a 

partir do olhar minucioso e indagador de Mundo que o narrador-personagem Lavo 

(apelido de Olavo) constata as incoerências e contradições da cidade amazônica, 

camufladas sob o ideal desenvolvimentista. Captura-se, neste olhar, o peixeiro 

prestes a morrer de insolação; ribeirinhos que viviam da pesca sendo removidos 

miseravelmente para longe dos rios; empresários que enriqueciam mediante a 

exploração da mão-de-obra barata; indígenas famintos perambulando por todos os 

cantos; a corrupção e violência dos militares; a exploração sexual de meninas 

pobres; e casebres que se intrometiam feito uma "cicatriz" entre os casarões e 

prédios modernos recém-construídos. 

Assim, Hatoum elabora uma crítica à lógica moderna ocidental, esta que 

usurpa os corpos e territórios e que explora a mão-de-obra à exaustão, na produção 

de artigos para um mercado grandioso. Percebe-se, portanto, que as reflexões, as 

críticas e as revoltas de Mundo sugerem, sobretudo, um embate contra o próprio pai. 

Ao empreender uma batalha contra os sistemas de poder que subjugam e 

descartam a vida humana, mesmo sem ter muita consciência disso, Mundo trava 

uma batalha contra tudo o que o pai representa: a figura empreendedora, capitalista 

e conservadora. Esse hiato entre pai e filho acaba afastando Jano da própria 

esposa, Alícia, que sempre sai em defesa do filho. 

No decorrer da narrativa, Mundo encontra o artista Arana e passa a 

encará-lo como principal referencial artístico. Entretanto, ele logo percebe que seu 

"mestre" era, na verdade, um mercenário que comercializava uma arte exótica e com 

interesses apenas mercadológicos. A seguir, a descrição da arte produzida por este 

falsário: 
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Agora, Arana transformava toras de mogno em animais enormes, 
que nem metiam medo, nem surpreendiam, nem emocionavam. 
Suas telas, que traziam paisagens com caboclas e índias nuas, a 
pele acobreada e um sorriso complacente, eram pastiches pobres de 
Gauguin e das pinturas do salão nobre do Teatro Amazonas. A 
técnica não era menos impecável que o exotismo. Num dos quadros, 
uma plateia de índios extasiados assistia a uma ópera (HATOUM, 
2005, p.227). 

Como se vê, a concepção artística de Mundo é incompatível com a de 

Arana. Enquanto o primeiro acredita que a arte não está dissociada da vida e 

encontra-se intimamente ligada aos avanços sociais e às denúncias das injustiças, 

ou seja, não existe arte sem um comprometimento político, social e transformador, o 

segundo é "um reles comerciante da arte" (p.164 ), no sentido de que produz uma 

arte descomprometida e oportunista, desenha imagens atreladas a estereótipos 

essencialistas, elaboradas a partir da "percepção eufórica" do colonizador: árvores 

frondosas, rios margeados por uma mata densa, pássaros em um céu luminoso, 

indígenas nus e sorridentes. 

Com o tempo, Mundo vai adquirindo maior autonomia artística assim 

como amadurece a sua percepção político-social, fazendo com que a sua arte se 

torne ainda mais questionadora. Esse é o momento em que ele produz a obra de 

arte mais ousada de toda a cidade e que muito incomodará aos amigos militares de 

seu pai: O campo de Cruzes. Antes de colocar o plano em prática, ele desenhou em 

um papel a sua ideia e mostrou-a a Arana: "queria espetar uma cruz de madeira 

queimada diante de cada casinha do Novo Eldorado; ao todo, oitenta cruzes. Depois 

ia pendurar trapos pretos nos galhos da seringueira no meio do descampado" 

(HATOUM, 2005, pp. 147-148). 

Essa ação artística de Mundo pretendia atingir a grande obra do coronel 

Zanda: a criação do bairro ironicamente chamado de Novo Eldorado. Isso, porque 

Mundo constata pessoalmente as agressões ambientais, as casinhas inacabadas, 

com cômodos apertadíssimos e pouco ventilados, ruas deterioradas, cheias de 

lama. O descaso para com a população ribeirinha foi enorme, na medida em que as 

pessoas foram removidas para um bairro longe de tudo, longe do centro, longe do 

rio, sufocando os que viviam da pesca. O próprio Arana comenta que esse bairro era 
"um crime urbano", mas que não seria bom contradizer o coronel Zanda, um homem 

linha dura, controlador e que se considera "um deus fardado" e diz que Mundo, 
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então, deveria usar a sua revolta para outras coisas. Este acontecimento é 

irreparável, faz com que Mundo se separe afetiva e intelectualmente de Arana. 

Mundo, que havia pedido ajuda de tio Ran, não consegue colocar o seu 

audacioso plano em prática, visto que é impedido pela polícia, amarrado e levado a 

um hospício. Por conta desse escândalo, que vira manchete nos jornais, Jano é 

severamente criticado pelos amigos e perde, inclusive, o apoio nos negócios de 

exportação da juta, atividade que há algum tempo vinha sofrendo queda no mercado 

internacional. Inicia-se, portanto, o processo de decadência da família portuguesa 

Mattoso. Outros desencontros e agressões verbais e físicas entre pai e filho 

culminam na morte de Trajano, na mudança de Alícia e Mundo para o Rio de Janeiro 

e, tempos depois, na ida de Mundo para a Europa. 

E, em sintonia ao que foi afirmado no início do texto, tudo acaba em 

ruínas, cinzas e destruição, instala-se a decadência material, física e até mesmo a 

morte de diversos personagens, como Jano, Mundo, e Alícia. Dos tempos de luxo e 

bonança, passeios ao Rio de Janeiro, jantares, sobraram a solidão, dívidas e 

definhamento. A mansão de Jano é também destruída. Restaram apenas 

lembranças. 
Em Cinzas do Norte, as lembranças são a origem e o fim de tudo. Na 

intenção de contar a história de Mundo, Lavo se utiliza das cartas de tio Ranulfo; das 

suas próprias lembranças e também das de Mundo; e das histórias contadas por 

Ramira e outras personagens. São estes olhares fragmentados que revelarão 

segredos: ao final da narrativa ficamos sabendo que o verdadeiro pai de Mundo é 

Arana. Esse retorno ao passado coloca em evidência essas personagens (vidas 

amazônicas) vítimas de um projeto de desenvolvimento mal conduzido e inacabado, 

demonstrando aquilo que Quijano havia constatado: o colonialismo ainda é um 

processo contínuo em nossas sociedades. 
Em Dois Irmãos (2000), também há intensas críticas ao processo de 

modernização do país que, com ecos específicos na região Norte, talvez mais do 

que em outros lugares, expõe fraturas na relação entre progresso e atraso, avanço e 

estagnação, permanência e mudança: 

Halim nunca quis ter mais do que o necessário para comer, e comer 
bem. Não se azucrinava com as goteiras nem com os morcegos que, 
aninhados no forro, sob as telhas quebradas, faziam voos rasantes 
nas muitas noites sem luz. Noites de blecaute no norte, enquanto a 
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nova capital estava sendo inaugurada. A euforia, que vinha de um 
Brasil tão distante, chegava a Manaus como um sopro amornado. E 
o futuro, ou a ideia de um futuro promissor, dissolvia-se no mormaço 
amazônico. Estávamos longe da era industrial e mais longe ainda do 
nosso passado grandioso (HATOUM, 2000, p. 128). 

O distanciamento econômico e cultural do norte em relação ao restante 

do país é claramente indicado, neste trecho, quando o narrador Nael afirma estarem 

longe da era industrial, que causou euforia no centro-sul, especialmente na cidade 

de São Paulo e também com a inauguração de Brasília como capital. Além disso, 

Nael relembra um "passado grandioso", referindo-se ao ciclo da borracha na 

Amazônia, momento em que o boom provocado pela grande riqueza proveniente da 

extração do látex transforma radicalmente o traçado da cidade de Manaus. Foi nesta 

época, por exemplo, a construção do Teatro Amazonas e do Colégio Pedro li, dois 

majestosos projetos arquitetônicos que até hoje mantêm vivo na região o passado 

glorioso do ciclo da borracha. Com o fim da Bel/e Époque, Manaus sofreu uma 

profunda estagnação econômica e precisou se adaptar a cada nova circunstância 

dada pelo desenvolvimento do capitalismo. 

Assim, as mudanças econômicas, sociais, políticas e urbanas que são 

descritas em Dois Irmãos, assim como em Cinzas do Norte, apontam para o 

capitalismo que se instalou de forma desordenada e excludente, sendo responsável 

pela degradação da cidade manaura bem como de seus habitantes. Segundo 

Santos (2010), a deformação de Manaus está intimamente associada ao drama da 

casa que se desfaz, da ruína da família de descendentes libaneses Halim e Zana. 

Essa situação é antecipada na epígrafe do livro, com a citação de alguns versos de 

Drummond: A casa foi vendida com todas as lembranças/ todos os móveis todos os 

pesadelos/ todos os pecados cometidos ou em vias de cometer/ a casa foi vendida 

com seu bater de portas/ com seu vento encanado sua vista do mundo/ seus 

imponderáveis[ ... ]. 

Em Dois irmãos, a relação familiar também se desenvolve a partir de 

intensos conflitos, só que desta vez o ódio se estabelece entre os irmãos gêmeos, 

Omar e Yaqub, de personalidades completamente opostas. Além dos pais Halim e 

Zana e dos gêmeos, a casa ainda é composta pela irmã empreendedora Rânia; e 

também por agregados, a indígena Domingas, empregada da casa, que trabalha em 

regime de semiescravidão; e o filho Nael, cuja paternidade é desconhecida e 
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atribuída a um dos gêmeos. Toda essa história é contada do quartinho dos fundos, 

por Nael, a partir dos fios frouxos da memória, de forma que os acontecimentos se 

mostram por vezes confusos e embaralhados. Isso, obviamente, tem reflexos na 

própria narrativa que se mostra lacunar, truncada e imprecisa, as idas e vindas no 

texto são contínuas e ocorrem ao passo que as lembranças são acionadas: "Ele me 

fazia revelações em dias esparsos, aos pedaços, "como retalhos de um tecido". 

(HATOUM, 2000, p.51 ). 

É também com base na memória que somos familiarizados a descrições 

espaciais importantes para entendermos a situação da cidade manaura ao longo da 

narrativa. Assim que Yaqub retorna do Líbano, uma viagem que foi obrigado a fazer 

por conta de uma briga séria com o irmão Omar, posiciona-se em frente a uma 

janela para contemplar a cidade da sua infância: 

Apoiado no parapeito, Yaqub olhava os passantes que subiam a rua 
na direção da praça dos Remédios. Por ali circulavam carroças, um e 
outro carro, cascalheiros tocando triângulos de ferro; na calçada, 
cadeiras em meio círculo esperavam os moradores para a conversa 
do anoitecer; no batente das janelas, tocos de velas iluminariam as 
noites da cidade sem luz. Fora assim durante os anos de guerra: 
Manaus às escuras, seus moradores acotovelando-se diante dos 
açougues e empórios, disputando um naco de carne, um pacote de 
arroz, feijão, sal ou café. Havia racionamento de energia, e um ovo 
valia ouro (HATOUM, 2000, p. 22). 

As experiências de Yaqub são essenciais nesta nossa análise, pois, após 

o fim da Segunda Guerra Mundial, essa personagem simbolizará a chegada da 

modernização em Manaus. Assim que Yaqub se muda para São Paulo, fica nítido o 

contraste entre a cidade manauara e a metrópole bem como a mutação interior que 

essa personagem sofreu: "Um outro Yaqub, usando a máscara do que havia de mais 

moderno no outro lado do Brasil. Ele se sofisticava, preparando-se para dar o bote 

(HATOUM, 2000, p.61 ). Tempos depois, período que coincide com o golpe militar e 

também a criação da Zona Franca de Manaus, Yaqub começa a enviar produtos 

para a loja do pai Halim, assim, "uma boa amostra da indústria e do progresso de 

São Paulo estacionou diante da casa" (HATOUM, 2000, p. 129). Ele, sabendo das 

necessidades da família, também envia dinheiro para que reformem a casa e a loja. 

Com esse dinheiro, a irmã Rânia conduziu a reforma da loja, fez uma 

promoção para extinguir as mercadorias velhas, decorou o espaço com os produtos 
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novos, investiu em anúncios nos jornais e cortou de vez a venda a fiado, pois disse 
se tratar de "uma filantropia que não combina com o comércio" (p. 130). Desse 

modo: 

Quando Halim se deu conta, já não vendia quase nada do que 
sempre vendera: redes, malhadeiras, caixas de fósforo, terçados, 
tabaco de corda, iscas para corricar, lanternas e lamparinas. Assim, 
ele se distanciava das pessoas do interior, que antes vinham à sua 
porta, entravam na loja, compravam, trocavam ou simplesmente 
proseavam, o que para Halim dava quase no mesmo (HATOUM, 
2000, p. 132) 

O comerciante Halim não ficou muito satisfeito com essas mudanças, pois 

isso representou o esquecimento de si próprio, da convivência com os amigos e das 

estórias que eles contavam. Por essa razão, como um ato de resistência, Halim 

recolhe-se no pequeno e único cômodo que não foi reformado. Essa modificação da 

loja de Halim é muito significativa na narrativa, pois, em um contexto mais amplo, 

simboliza a chegada de fortes investimentos militares com o intuito de industrializar e 

modernizar o espaço amazônico. E, nesse processo, os moradores nativos, 

rejeitados, deslocados dos seus modos de vida e atirados à exclusão, representam a 

antiga Manaus que fora deixada para trás. 

Em outro momento, em uma das visitas do filho a Manaus, o comerciante 

libanês confessa estar profundamente incomodado com os ares que a cidade 

manauara estava adquirindo durante esse intenso movimento de modernização e 

também com o excesso de militares nas ruas: 

O pai reclamava que a cidade estava inundada, que havia correria e 
confusão no centro, que a Cidade Flutuante estava cercada por 
militares. "Eles estão por toda parte", disse, abraçando o filho. "Até 
nas árvores dos terrenos baldios a gente vê uma penca de 
soldados ... " "É que os terrenos do centro pedem para ser ocupados", 
sorriu Yaqub. "Manaus está pronta para crescer." (HATOUM, 2006, 
p.196). 

Essa resposta de Yaqub demonstra que durante os anos em que vivera 

em São Paulo ele fora contaminado pelo ideal de progresso e industrialização, tanto 

que se tornou incapaz de observar o lado pernicioso e devastador desse projeto 

para os moradores assim como para a cidade de sua infância. Segundo Leyla 

Perrone-Moisés, "a particularidade brasileira retratada no romance é a de reproduzir, 

invertida em latitude, a desigualdade Norte-Sul: calor e atraso econômico na Manaus 
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de Omar, frio e desenvolvimento na São Paulo de Yaqub." (PERRONE-MOISÉS, 

2000, p. 7). 

Assim, a oposição entre os dois irmãos representa os espaços da nação e 

de suas gritantes contradições. De um lado, o lascívia e atrasado Omar simboliza o 

Norte, Manaus e a periferia e, de outro, o engenheiro, calculista e racional Yaqub 

representa o Sul, São Paulo e a metrópole. Por isso, Yaqub se adapta facilmente a 

São Paulo, é descrito como calculista, ambicioso, alguém que usa uma "armadura 

sólida" para com a família e tem devoção pelo trabalho e pelo progresso; já Omar é 

o avesso disso, comporta-se de modo contrário à lógica desenvolvimentista, vive 

deitado em sua rede e, sob os cuidados e proteção da mãe, nunca programa nada e 

muito menos se apega a bens materiais, abusa da liberdade e cultua 

excessivamente o prazer. 

Nas palavras de Cury, ao recuperar o tema clássico dos gêmeos, o 

romance "atribui ao duplo um peso mítico: o lado sombrio de si mesmo, o Outro 

desconhecido do Eu, que se transformou na metáfora mais produtiva a definir a 

fragmentação da modernidade" (CURY, 2007, p.91 ). Nesse sentido, Zana morre 

sem ver a reconciliação dos filhos justamente porque a união entre eles é 

impossível, eles defendem projetos irreconciliáveis, que de maneira alguma 

conseguem coexistir. 

Com o tempo, a face conflituosa dessa modernidade imposta, da qual 

tanto falamos, é retratada na destruição da Cidade Flutuante, quando a população 

mais pobre é retirada da zona portuária do centro, um golpe fatal para Halim: 

Assistiam, atônitos, a demolição da Cidade Flutuante. Os moradores 
xingavam os demolidores, não queriam morar longe do pequeno 
porto, longe do rio. Halim balançava a cabeça, revoltado ... Erguia a 
bengala e soltava uns palavrões ... (HATOUM, 2006, p. 159) p. 211 

A violência e a tortura, tão comuns no período da ditadura militar, são 

incorporadas à narrativa através do francês Antenor Lavai, um professor socialista 

que teve grande importância na vida dos gêmeos e que morre em plena praça 

pública: 

Foi humilhado no centro da praça das Acácias, esbofeteado como se 
fosse um cão vadio à mercê da sanha de uma gangue feroz. Seu 
paletó branco explodiu de vermelho e ele rodopiou no centro do 
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coreto, as mãos cegas procurando um apoio, o rosto inchado voltado 
para o sol, o corpo girando sem rumo, cambaleando, tropeçando nos 
degraus da escada até tombar na beira do lago da praça. Os 
pássaros, os jaburus e as seriemas fugiram. A vaia e os protestos de 
estudantes e professores do liceu não intimidaram os policiais. Lavai 
foi arrastado para um veículo do Exército, e logo depois as portas do 
Café Mocambo foram fechadas. Muitas portas foram fechadas 
quando dois dias depois soubemos que Antenor Lavai estava morto. 
Tudo isso em abril, nos primeiros dias de abril. (HATOUM, 2000, p. 
189-190) 

Esse cenário escancara essa modernidade cruel, forjada a partir da 

violência e da mutilação dos corpos. Esse excesso de sofrimento, miséria e 

exploração, compartilhado também pelas demais personagens, mostra que todos 

estão muito longe de alcançar o Eldorado. Desse modo, através de sua literatura, 

Hatoum distancia-se da concepção de Amazônia enquanto Paraíso. Em lugar de 

evidenciar a abundância da fauna e da flora, a escrita hatouniana fala de uma 

Amazônia urbana, de pessoas, de suas estórias, jeitos de ser e viver e, 

principalmente, das dificuldades enfrentadas nesta terra. Esta concepção de Hatoum 

se distancia das várias narrativas de cronistas e viajantes, que desde o início da 

colonização europeia no século XVI, insistem em compreender a Amazônia como 

um espaço vazio, destituído de cultura. 

Assim como em Cinzas do Norte, o final de Dois Irmãos é trágico. O 

desmoronamento se dá com a morte de Halim, Zana e Domingas e a venda do 

sobrado que é substituído por um centro comercial da Zona Franca de Manaus- a 

casa Rochiram. Conforme salienta Borges (201 O), o indiano Rochiram e a 

construção desse centro comercial simbolizam uma forma de capitalismo perverso, 

que, sem se preocupar com questões sociais e com a qualidade de vida das 

pessoas, acaba por expulsar os moradores de zonas mais pobres das cidades para 

regiões ainda mais distantes e periféricas. 

Percebe-se, então, que essas duas narrativas possuem personagens 

bastante próximos e também compartilham de uma mesma temática, pois ostentam 

a deformação da cidade, conflitos familiares e o drama da casa que se desfaz. Em 

vista disso, a ruína financeira, a deformação de princípios éticos e a incessante visita 

à memória na busca de um sentido para suas existências configuram o núcleo 

problemático dessas obras. Entretanto, em lugar de se deter apenas ao universo 

íntimo e familiar, Hatoum avança para o intrincado jogo das relações sociais. As 
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personagens são naturalmente fronteiriças e compartilham dualidades, entre a 

família e fora dela, a cidade e o seu interior, a ciência e o conhecimento tradicional. 

O escritor Márcio Souza, assim como Milton Hatoum, é um intelectual 

amazonense que mergulha na tradição oral e discursiva da Amazônia e tem 

privilegiado os espaços subalternizados, no sentido de desconstruir estereótipos já 

consolidados na memória coletiva dessa região. Em seu projeto literário há uma 

relação íntima com os acontecimentos históricos da região Norte, porém, o espaço 

amazônico é reelaborado a partir de um olhar nitidamente crítico e irônico, que 

ficcionaliza o exótico. Apesar de ser mais conhecido como ensaísta, romancista e 

dramaturgo, as investidas de Souza no conto são importantes dentro desse projeto 

de discussão e desconstrução da lógica colonizadora ocidental no espaço 

amazônico. 

Em A Caligrafia de Deus (1994), uma coletânea de contos, escritos em 

diversos períodos, a cidade de Manaus é novamente colocada em discussão, uma 

"Cidade degenerada, de alegria favelada acostumada a se contentar com pouco( ... ) 

Cidade acostumada a apanhar na cara, a ser violentada, a ser roubada 

vergonhosamente pelos seus amantes (SOUZA, 1994, p.12). Este é um trecho da 

apresentação da cidade de Manaus que Souza desenvolve logo nas primeiras 

linhas, comentando que "as histórias que se seguem acontecem todas em tal 

cenário" (1994, p.12). Assim, Souza se antecipa e mostra a Manaus que será 

privilegiada na tessitura das narrativas: uma cidade feia, entristecida e inacabada, 

onde quase tudo se encontra esfacelado por conta de um projeto de modernidade 

que simplesmente fracassou. 

É também nas primeiras páginas que ele demarca a implacável divisão 
entre as classes sociais, entre o que fica dentro e o que fica fora, pois "daquela rua, 

que o povo chamava de rua São João, entre as vinte ruas São João que há em 

Manaus, era possível ver a gloriosa cúpula do Teatro Amazonas e dois ou três 

espigões da moderna capital dos barés" (SOUZA, 1994, p. 15). Enxergar apenas a 

cúpula do Teatro Amazonas, símbolo do passado glorioso do ciclo da borracha, é o 

modo que o narrador utilizou para mostrar o quanto essas personagens estão 

afastadas do grande centro e enclausuradas naquilo que só é chamado de bairro por 

conta da ironia do seu próprio povo e da "loucura da Zona Franca" (1994, p. 15). 
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Os cinco contos que compõem a narrativa são autônomos entre si e 

podem ser lidos de acordo com a necessidade do leitor. Apesar disso, é possível 

perceber certa unidade temática, no que se refere às personagens e ao percurso 

que elas desenvolvem no espaço urbano, visto que todos parecem estar perdidos e 

deslocados nos labirintos da metrópole. Deslocados porque não possuem - e não 

estão em - um centro, transitam entre uma e outra experiência, são tessituras de 

muitos textos, por isso a dificuldade em interpretar o espaço em que convivem e 

também a si mesmos. A cidade, em vez de simbolizar a emancipação e o 

desenvolvimento humano pleno, representa, efetivamente, as contradições de uma 

sociedade maculada pela ambição e exploração humanas. 

O conto de abertura chama-se "A caligrafia de Deus" (o mesmo nome do 

livro) e é dividido em três partes, a Introdução, O Primeiro Cadáver e o Outro 

Cadáver. Segundo Adriana Santelli (2008), a estrutura desse conto dialoga 

diretamente com a arte cinematográfica e isso é de fato elaborado com êxito, pois 

através de imagens, sons e cores, vê-se a materialização desse espaço que 

incomoda, tomado por casas muito velhas e improvisadas, com um cheiro fétido nos 

becos, ruas esburacadas, cheias de lama e um calor infernal. Souza, então, cria 

uma espécie de quadro vivo de Manaus, aperfeiçoado pelos sentidos humanos, 

como a visão e o olfato e isto difere seu estilo do de Milton Hatoum, que se apega 

muito mais à memória dos narradores para descrever esse espaço. 
É a partir desse cenário que, junto aos olhos curiosos dos moradores do 

bairro Japiim, contempla-se o terrível episódio: os corpos de um homem espalhado 

no meio da sua própria urina e de uma poça de sangue; e de uma mulher com três 

furos de bala na cabeça, que vestia apenas uma calcinha rendada cor de limão. 

Logo em seguida, de forma retroativa, as estórias de vida dessas duas personagens 

são desveladas e percebe-se que nenhum deles morreu na hora certa, como se 

costuma dizer, pelo contrário, sucumbiram cedo demais, vítimas de uma operação 

policial, coordenada pelo Comissário Frota, e batizada ironicamente de Grande 

Zona. 

Na parte O Primeiro Cadáver, fala-se que um dos corpos é o de lzabel 

Pimentel, uma indígena que devia ter uns vinte anos, nascida na pequena laureté 

Cachoeira, onde todos parecem ter o mesmo sobrenome e os mesmos hábitos. 
lzabel, desde pequena, sofre com a falta de recursos financeiros de sua família e 
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presencia as agressões do pai contra mãe, prática que é também muito comum em 

seu vilarejo. A monotonia na vida de lzabel é encerrada quando ela aceita a 

proposta de Madre Lúcia e retira todos os seus dentes, convencida de que se 

tornaria "uma perfeita moça da cidade, com um sorriso parecido com os das moças 

das fotonovelas" (SOUZA, 1994, p. 23). 

Ao sofrer a repulsa de todos por conta de seus novos dentes, ela vai para 

Manaus em busca de um trabalho no Colégio Salesiano, mas acaba fugindo e indo 

trabalhar como operária na fábrica de fitas cassete Sayonara Eletrônica: 

Um emprego que lhe arrasara totalmente a disposição. Era uma 
loucura para a índia Potira, com sua dentadura, passar oito horas 
num cubículo iluminado a neon, com dois ventiladores que soltavam 
ar quente, entre divisões de grades de arame, soldando 
intermináveis transístores em circuitos impressos, ou adicionando 
pinos de plástico em envoltórios para fita cassete (SOUZA, 1994, p. 
32). 

Sentindo-se humilhada ao ser vistoriada pelas "mãos nojentas de um 

guarda qualquer apalpando seu traseiro todos os dias", comprou um "vestido 

brocado japonês, bem curtinho" e passou a frequentar a boate O Selvagem 

(SOUZA, 1994, p. 32). Com um humor ácido, o narrador conta que lzabel achava 

uma loucura ganhar uma mixaria por mês na fábrica e ainda levar uma "dedada" por 

dia, sendo que "numa só noite e em cada dedada ela podia faturar dez vezes o 

maldito salário que aqueles filhas da puta pagavam" (SOUZA, 1994, p. 32-33). Nas 

palavras de Santelli, "há um evidente conflito na construção de uma identidade 

forjada sob a insigne da violência. As marcas dessa força são impressas, grafadas, 

mal escritas no corpo da Índia Potira" (SANTELLI, 2008, p. 3). 

Em O Outro Cadáver, o narrador esclarece que o segundo corpo estirado 

no chão é o de Alfredo Silva, amante de lzabel. O homem, com mais ou menos uns 

vinte e cinco anos de idade, também vive à margem da sociedade manaura, faz 

alguns serviços escusos e, após um furto malsucedido, passa a ser constantemente 

perseguido pela polícia, pois o "Comissário Frota chegara à conclusão, tirada do 

fundo de sua experiência policial, que poderia solucionar todos os problemas de 

latrocínio em Manaus pela prisão e muita porrada no lombo de catarro" (SOUZA, 

1994, p. 27). Esse apelido, criado pela polícia, é uma metáfora da insignificância 
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dessa personagem para a cidade e o Estado, aquilo que é rapidamente excretado, 

jogado fora. 

Tudo isso acontece na loucura da Zona Franca. lzabel e Alfredo, unidos 

em suas insignificâncias, sucumbem sem ter cometido crime algum, sem ao menos 

saber o porquê, para justificar o trabalho "magnífico" da polícia e para tranquilizar os 

demais moradores. Percebe-se, então, que a euforia causada pelos intensos 

processos de modernização durante a implementação da Zona Franca de Manaus 

são substituídos pela sensação de não pertencimento, um completo desajustamento 

físico e humano. 

Os dois contos seguintes do livro "No fim da tarde, antes do jantar" e 

"Sete horas na noite de uma cidade" dão alguns indícios de que as estórias também 

acontecem nesse mesmo período, década de 70, delineada pelos primeiros anos da 

implantação da Zona Franca de Manaus. 

Sobre o segundo conto, o título "No fim da tarde, antes do jantar" antecipa 

uma questão central: o sentimento de ausência, de falta, as estórias que não se 

concretizam e terminam sempre sendo adiadas. O narrador-personagem, Inácio, faz 

referência a essa frase quase nas páginas finais do conto, ao recordar que "antes do 

jantar" era o único momento em que a mãe tinha um pouco de folga e podia atender 

a qualquer pedido do filho. Assim, na maior parte do tempo, os sonhos, desejos e 

necessidades eram sempre prorrogados. 

Assim como a narrativa de Dois Irmãos, a descontinuidade espacial e 

temporal desse conto é parte constituinte da narrativa. Entretanto, as idas e vindas 

não se dão especialmente por conta das lembranças que vão surgindo aos poucos, 

como retalhos de um tecido, mas porque o narrador parece não estar em completo 

equilíbrio, há uma dificuldade em organizar as ideias. Essas lembranças aleatórias e 

fragmentadas parecem denunciar os poucos momentos de sobriedade de Inácio e 

também de sua jovem companheira, não nomeada no conto: "a bebida aliviava o 

nosso aturdimento, criando um clima de euforia e entorpecimento. Mas eu passava 
mal, ela também" (SOUZA, 1994, p. 62). 

A cidade de Manaus, presente quase como uma personagem em todo o 

livro, engana novamente os que aportam nela em busca de melhores condições de 

vida. Inácio sai de Anouri, no interior, por conta da figura paterna, que acreditava 

não haver futuro para o filho nessa pequena cidade perdida na selva. Da mesma 
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maneira, a garota indígena por quem Inácio se apaixona, filha do proprietário do 

melhor comércio de Coari, também vai para a cidade manaura com a intenção de 

cursar veterinária, o que deixa os pais muito felizes, pois acham que é uma 

excelente oportunidade para a filha conseguir um bom casamento. 

Entretanto, ambos acabam não se adaptando aos percursos da cidade 

grande e todas as suas tentativas de racionalização da experiência urbana se 

perdem nos labirintos da cidade de Manaus. Unidos em suas dores, acabam 

assujeitados e errantes no bairro Cidade Nova. Um bairro que, apesar de recém 

formado, chamava atenção por conta do "chão bruto amarelado", as valas de água 

podre, a poeira e as construções mal planejadas e impróprias para a moradia: 

Fechei a porta, mas a casa não tinha forro e a luz solar invadia a 
cozinha pelas frestas do telhado. A gente se sentia dentro de um 
cesto, desses usados pelos mágicos, onde eles põem uma criança e 
começam a enfiar espadas. Os raios de sol entravam ali como 
espadas no cesto, só que a gente era sempre atingido, apunhalado 
mil vezes pelas lâminas de luz, lanças incandescentes feitas de 
poeira dançante e fogo que cruzavam e recruzavam a cozinha e me 
deixavam atordoado (SOUZA, 1994, p. 42). 

Nessa descrição, para falar de sua vulnerabilidade e fragmentação, o 

narrador-personagem compara-se a uma criança dentro de um cesto atravessado 

por muitas espadas. Essa talvez seja a maneira que Souza encontrou para retratar a 

inocência daqueles que imaginaram a metrópole como o espaço propício ao bem 

estar e à realização pessoal bem como a impotência desses sujeitos diante da 
modernidade dolorosa e excludente que encontraram. 

Essa decepção é retratada nas muitas vezes em que a jovem 

companheira de Inácio tenta cortar os pulsos assim como no excesso do consumo 

de álcool por ambos: "Meu organismo pedia, não era bem sede, era vontade de me 

encharcar novamente na insensibilidade deliciosa que o álcool produz na gente, e 

nada é tão grave, ou sério, que mereça a nossa atenção" (SOUZA, 1994, p. 42). Um 

estado quase de alucinação invade a vida de Inácio e de sua namorada, fazendo 

com que nem sequer tenham consciência de como tudo isso iniciou. A metáfora da 
espada parece falar-nos do fracasso de ambos frente à tentativa de "geometrizar" a 

experiência, procurar um sentido lógico para aquilo que não conseguiam interpretar. 
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A namorada de Inácio, descrita como "uma verdadeira filha das selvas", 

tem uma função importante no desenrolar da narrativa assim como nas discussões 

sobre a modernidade. Segundo Ataide José Mescolin Veloso (2009), no ensaio 

Márcio Souza: caminhos e des-caminhos de uma caligrafia: 

[ ... ] a atitude da namorada de Inácio, cujo nome não chega a ser 
mencionado na narrativa, é a de alguém que perdeu totalmente o 
eixo de orientação da existência. Não é guiada pela razão, por 
conceitos e abstrações. Ela estaria mais próxima do homem intuitivo 
que, segundo Nietzsche, "colhe desde logo, já de suas intuições, a 
defesa contra o mal". Esse tipo de homem sofre com mais 
veemência e frequência e devido ao fato de não conseguir aprender 
com a experiência, volta sempre "a cair no mesmo buraco em que 
caiu uma vez" (VELOSO, 2009, p. 20). 

Com estas palavras, Ataide sugere que a namorada de Inácio representa 

a ruptura da visão moderna, uma vez que as ações inesperadas e pouco racionais 

dessa personagem vão sempre de encontro às linhas de orientação que direcionam 

a existência moderna, que seriam a razão, a história, o estado, o saber da ciência ou 

o sujeito coletivo. No comportamento dessa personagem é possível perceber, a todo 

o momento, o desaparecimento dessas coordenadas. É possível, então, pensar a 

namorada de Inácio não apenas deslocada do discurso que a cidade enuncia, mas 

também em conflito com o Cristal e a Chama, metáforas discutidas por Cordeiro. A 

individualidade e a experiência urbana dessa personagem digladiam-se sempre que 

essa personagem se lança na tentativa de ler os fragmentos do grande espaço que 

a cerca. 

Em continuidade a essa análise, durante os passeios de Inácio, sem 

nenhum centavo no bolso, percebe-se novamente a cidade sendo apresentada a 

partir de suas enormes contradições sociais: 

Minha cabeça pensava, pensava, mas não adiantava, o dinheiro era 
sempre necessário, que jeito. O que eu podia fazer, estava fazendo: 
caminhar, ficar trançando perna pelas ruas do centro da cidade, 
olhando as vitrines cheias de aparelhos eletrônicos, televisões 
enormes, máquinas fotográficas, um mundo de coisa que só os 
turistas podiam pagar (SOUZA, 1994, p. 48). 

Essas lojas abarrotadas de aparelhos eletrônicos e tecnológicos 

representam a intensa expansão do capital no período da criação da Zona Franca 
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de Manaus, a maneira que a burguesia encontrou para se tornar onipresente e 
trazer a "civilização" e modernidade aos demais sujeitos, como já dissemos. 

Entretanto, como esta modernidade funciona para o tio de Inácio, um 

"artesão da arte morta", visto que não sabia fazer outra coisa além de consertar os 

relógios que agora eram descartáveis? Como esta modernidade alcança os 

professores da escola pública de Inácio que "tinham o paletó ensebado e a gravata 

puída, porque ganhavam uma droga de salário" (p. 47)? Como essa mesma 

modernidade chega para a garota "criada a pão de ló" que, engravida, é violentada e 

morta na cidade grande? E, por fim, como essa mesma modernidade pode ser 

encontrada no trajeto errante de Inácio, que acaba sendo preso injustamente, 

acusado de ter matado a garota que amava? 

Nesse sentido, a frequente recorrência à violência urbana, evidenciada 

pelo fim trágico dos protagonistas; as péssimas condições de vida; e os graves 

problemas sociais, acentuados ainda mais pelo "inchamento" rápido das cidades, 

parecem se assentar na ideia de que a instalação da Zona Franca de Manaus não 

levou em consideração as necessidades dos povos amazônicos. Assim, no tumulto 

dessa modernidade inesperada e contraditória, há o predomínio da parte mais 

machucada e vulnerável dos sujeitos. 

O terceiro conto chama-se "Sete horas na noite de uma cidade" e 

apresenta-se a história de um garimpeiro que chega a um hotel, no fim da tarde, e, 

indicando já ter se hospedado ali outras vezes, pede para ficar em outro quarto. O 

hotel é assim descrito: 

Um local bem sujo e caro, o buraco predileto dos garimpeiros. O 
prédio era metido à besta, um antigo casarão do tempo da borracha, 
que devia ter sido a residência de alguma família rica e capaz de 
manter tantos quartos. Mas não era exatamente uma casa bonita, e 
agora estava ainda mais feia com a fachada deformada por uma viga 
de cimento armado que diminuía as janelas pela metade e formava 
um mezanino. Para piorar, a escada de mármore vivia encardida e 
suja de escarros, e o vestíbulo tinha sido transformado numa 
apertada recepção, fedendo a urina, cerveja choca e suor. (SOUZA, 
1994, p. 68). 

Colocam-se, em oposição, mais uma vez, os tempos gloriosos do ciclo da 

borracha com suas construções arquitetônicas majestosas e o momento atual, 

marcado especialmente pelo desabamento dessas obras faraônicas, por princípios 
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de deformidade e decadência. Segundo Veloso (2009), é a fixidez do concreto, se 

deteriorando, apodrecendo, denunciando o contraste entre o velho/novo, 

antigo/moderno, lado a lado no espaço urbano manauara. 

Em uma combinação feita por dois narradores, sendo o primeiro, o próprio 

recepcionista do hotel (narrador-personagem), e o segundo um narrador observador, 

têm-se maiores detalhes sobre a vida sofrida do garimpeiro paranaense Ricardo, 

que acometido por uma doença inesperada, começou a emagrecer e a perder seu 

porte atlético: 

A figura de um homem debilitado em que ele não se reconhecia. A 
pele exsudava um suor gelado, os olhos não tinham mais nenhum 
sinal de sangue e ele tinha emagrecido quinze quilos em menos de 
uma semana. Três anos atrás, quando veio para a Amazônia, exibia 
uma musculatura desenvolvida pelo trabalho de madeireiro, seu 
ofício desde a adolescência, desde que se entendia por gente, na 
verdade (SOUZA, 1994, p. 7 4 ). 

Apesar de trazer consigo uma fortuna considerável, o garimpeiro 

encontra-se em profundo estado de tristeza, esmorecimento e decadência, o que, 

em um contexto mais amplo, alcança a própria degradação da cidade manaura. 

Diferentemente dos discursos que veem a Amazônia enquanto Paraíso, terra de 

imensuráveis riquezas prontas para serem exploradas, Souza privilegia os conflitos 

e as amarguras estabelecidos entre os mais diversos sujeitos, que vinham de outras 

regiões em busca de enriquecimento fácil e rápido. 

No decorrer do texto, muitas doenças comuns ao espaço amazônico são 

mencionadas, como os surtos de malária e as epidemias de cólera e varíola, porém, 

por conta dos sintomas, nenhuma dessas parecia ser o mal que afligia o garimpeiro. 

É neste momento que uma amiga de Ricardo, não nomeada, dá um andamento 

diferenciado para o conto, ao afirmar que ele não tinha doença nenhuma, estava 

mesmo era enfeitiçado. 

Essa mulher é descrita como uma indígena que teve que abandonar a 

sua tribo ainda muito criança, pois foi vendida pelo próprio pai para um sargento do 

Exército, com a finalidade de trabalhar como empregada doméstica e, depois disso, 

nunca mais deixou a cidade. Com uma personalidade bastante forte e independente, 

essa mulher passou a vender refeições para funcionários federais que trabalhavam 
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perto de sua casa e abraçava também outras oportunidades: "Era uma das poucas 

pessoas nativas da cidade que lograva ir tão longe, quando a ambição da maioria 

era escapar para Manaus e tentar a vida na Zona Franca" (SOUZA, 1994, p. 76). 

Essa amiga de Ricardo, certa do enfeitiçamento, orienta várias vezes para 

que ele procure um pajé, mas tanto o chinês, dono do hotel, quanto Ricardo se 

mostram incrédulos em relação a esse tipo de cura. Ricardo retruca de imediato: 

Quer dizer que o que um médico não cura, um índio vagabundo resolve?"(p. 78). 

Essa declaração de Ricardo expõe o tradicional conflito entre a cultura científica e a 

cultura indígena, em que a primeira tenta se impor como verdade, a única e legítima 

forma de pensamento do mundo e das coisas, em detrimento da segunda. 

O desfecho da narrativa se dá quando a intrigante figura de um velho 

curandeiro, chamada para curar Ricardo, não consegue lograr êxito em sua 

atividade e começa a apanhar da mulher. Com um olhar de felino, o velho provoca 

arrepios que parecem invadir a alma de todos e, de uma hora para outra, faz 

aparecer uma onça-pintada: 

Sobre a cama, ao lado do corpo do garimpeiro, em meio à fumaça, 
eu vi uma onça-pintada. Era enorme, os olhos faiscantes me 
observando. Aquilo não era possível e, no entanto, lá estava ela, 
mostrando as presas para mim, e até mesmo a catinga que chegava 
ao meu nariz era de onça (SOUZA, 1994, p. 97). 

Depois, o velho desapareceu, Ricardo definhou e morreu em poucas 

horas, o dono do hotel ficou desacordado por três dias em um hospital e a mulher 

sofreu muitas dilacerações pelo corpo. O único que saiu ileso e bastante 

amedrontado dessa história foi o recepcionista do hotel. Em uma combinação entre 

o fantástico e o real, Souza parece nos alertar para o fato de que o mito, as lendas, 

os causes, as estórias dos ribeirinhos surgem não apenas por conta do isolamento 

das pessoas, como supõe o discurso hegemônico europeu, mas porque se integram 

ao imaginário amazônida, em um processo natural de construção de conhecimento, 

de elaboração e compreensão de vida. 
Sob o título "Aquele pobre diabo", o quarto conto transforma a vida de 

Jean Pierre Pagnol em uma lenda. Com seis diferentes narradores, cada um 

apresenta a sua versão sobre a vida do protagonista e os motivos responsáveis por 
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sua vinda a Manaus. A estrutura narrativa fragmentada e cheia de idas e vindas 

possibilita o surgimento de muitas hipóteses a respeito da vida do estrangeiro: 

Sobre ele, abundavam as conversas, as especulações. Era um inglês 
doido. Um americano procurando minério. Um alemão demente que 
gostava de comer pupunha crua. Um gringo, e como pela lógica 
todos os gringos são meio matusquelas, aquele não podia fugir à 
regra. 
As pessoas achavam que ele só podia ser maluco, porque tinha 
abandonado o estrangeiro onde tudo era bem melhor do que no 
bairro de Aparecida, para viver naquele motor pra cima e pra baixo 
do rio. Era o que as pessoas pensavam (SOUZA, 1994, p.103). 

É sob o olhar destes narradores que as imperfeições, contradições e 

incoerências, tanto da cidade de Manaus quanto de seus moradores, são 

novamente capturadas: há uma denúncia aos abusos das meninas por estrangeiros; 

critica-se a exploração de recursos naturais e a ganância dos estrangeiros sobre a 

Amazônia; a corrupção das instituições; a interação conflituosa entre indígenas e 

brancos e o frequente estranhamento diante da alteridade. Ler essa metrópole é 

sempre um estorvo para essas personagens, que são exemplos vivos dessa 

tentativa frustrada de traduzir o entorno, uma vez que a cidade é, em si, 

fragmentada, tecida de muitos discursos. E o sujeito se perde nesse "emaranhado" 

de existências, nessa multiplicidade de textos que a cidade representa. 

Essa simultaneidade de vozes aponta para uma interação com a 
ausência, com o incerto e o não explícito. Há crises de sentidos e uma vacuidade 

marcante: cada uma dessas estórias não se limita a um único sentido lógico. Há 

vozes, há visões, há posturas, porém, não há fechamento de ideias, não há uma 

lógica de verdade. Assim, tudo caminha para a desestabilização da lógica 

moderna/ocidental, pois, de acordo com Cury, essa forma de narrar privilegia a 

memória coletiva, são vozes que "abrem espaço para, com sua estranheza e 

deslocamento, fazerem ouvir vozes "nativas", recalcadas, as vozes dos tidos como 

afásicos culturais" (CURY, 2002, p.306). 

O quinto e último conto, "O velho curtume do bairro", discute os graves 

problemas ambientais que assolaram a cidade manaura, na segunda metade do 

século XX, com a consolidação da Zona Franca de Manaus. Segundo Neire Rincon 
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(2012), neste conto, as ações executadas na urbe manauara deixam entrever dois 

aspectos: 

( ... ) de um lado, um dado período historicamente construído no 
Brasil, o final da década de 1980, quando o país começou a se abrir 
para o capital estrangeiro e às empresas multinacionais, provocando 
a falência de inúmeras empresas nacionais, entre elas os curtumes 
na região Norte. De outro lado, o momento em que há uma intensa 
atuação de inúmeros órgãos governamentais e não governamentais 
em prol da preservação dos recursos naturais (fauna e flora) 
brasileiros, principalmente direcionados à Floresta Amazônica 
(RINCON, 2012, p.77). 

Nesse contexto, os irmãos Clodoaldo e Durval Antunes, proprietários do 

Curtume Londrino, são confrontados pela jovem professora universitária, Mariana, 

que, tomada de indignação, os acusa de "assassinarem" o igarapé dos Educandos, 

deixando também os moradores em estado de calamidade, sob o risco de contrair 

sérias doenças. Esse movimento ecológico, que apareceu "na crista de uma onda de 

mudanças que estava varrendo os velhos negócios de Manaus" (SOUZA, 1994, p. 

136), tinha Mariana como principal idealizadora, "Ela era a alma, a liderança e o 

cérebro do movimento" (SOUZA, 1994, p. 151 ). 

A família Antunes, de origem portuguesa, sempre manteve laços estreitos 

com a tradição do Império Britânico, os dois irmãos, inclusive, haviam se formado 

em Cambridge e ainda cultivavam certos hábitos, como a prática de tomar chá, 

mesmo sob o escaldante sol amazônico. Entretanto, o narrador conta-nos que não 

há nada mais britânico do que o próprio prédio do curtume: 

Construído entre 1884 e 1889, o imenso edifício de tijolinhos 
vermelhos, portas e janelas de ferro, tinha sido importado - peça por 
peça - de Manchester. Encarapitado num dos barrancos da margem 
direita do igarapé do Educandos, estava perfeitamente integrado à 
paisagem e, por ser uma das mais antigas construções do bairro, 
parecia ter brotado do chão tal qual as oito enormes mangueiras que 
faziam sombra em sua fachada de amplas janelas envidraçadas. 
(SOUZA, 1994, p. 137) 

As nuances da contraditória cidade de Manaus são desveladas pelo olhar 

insistente de Mariana, no momento em que ela avança para o interior do suntuoso 

prédio e percebe o espaço rudimentar do escritório dos irmãos: 
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Mariana olhou com benevolência os dois senhores idosos. 
Contemplou o escritório entulhado de velhos móveis, antiquadas 
máquinas de datilografar, encardidos armários e arquivos, para ela 
um verdadeiro cenário de atraso, de conservadorismo e pavor de 
renovação (SOUZA, 1994, p. 131 ). 

Diante de uma cidade que se pretendia moderna, percebe-se a 

dificuldade de algumas empresas a se adaptarem à revolução desses novos 

tempos. O interessante é que, neste duelo, Souza não privilegia apenas um ponto 

de vista, pois, de um lado, contempla a visão dos ativistas que lutavam para 

interditar o curtume, justificando o uso de técnicas obsoletas e altamente prejudiciais 

para a vida humana e, de outro, a visão dos irmãos empresários, que tinham 

consciência da poluição e desgaste da natureza dos quais eram responsáveis, mas 

sabiam que muitos trabalhadores dependiam do curtume para sobreviver e também 

pretendiam continuar o beneficiamento do couro bovino, o negócio da família 

Antunes que já atravessava muitas gerações. 
Em Chove, narrativa de Dalcídio Jurandir, desnuda-se a vida e as 

experiências compartilhadas no cotidiano dos moradores da pequena vila de 

Cachoeira do Arari, na ilha do Marajá. Esta vila é demarcada por enormes campos 

alagadiços e por inquietações de um povo ribeirinho que se comunica com o 

restante do mundo apenas através de um barco conhecido por Lobato. As 

dimensões do espaço são fundamentais nessa narrativa, visto que, em vez de 

funcionar como um simples plano de fundo para o enredo, estão fortemente 

relacionadas às personagens e a seus estados emocionais e psicológicos. 

A frustração, a doença e as ideias pessimistas que conduzem a vida de 

algumas personagens podem ser associadas à descrição de um cenário que 

incomoda e inquieta por ser excessivamente úmido, cheio de lama: "A chuva 

apodrecia os campos e os homens" (JURANDIR, 2019, p.328). Essa umidade 

incessante e intransponível faz com que Paulo Jorge M. Nunes denomine essa obra 

- e também as outras duas posteriores - de Aquonarrativa. Isso, porque, em sua 

opinião, esses textos são demarcados pela vontade e pela força das marés 
amazônicas, o que é antecipado no próprio título de Chove. Para Nunes, não 

somente os campos marajoaras são orientados pela supremacia das águas, mas 

também as personagens: 
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O rio constitui numa esteira de expectativas, a projeção de sonhos de 
personagens como dona Amélia, por exemplo, que deseja ver seu 
filho sair de Cachoeira para ter uma vida melhor em Belém (" ... 
quando as chuvas voltavam, então era que D. Amélia sentia mais 
desejos de levar Alfredo para Belém ... "), e do próprio Alfredo que vê 
o rio como uma espécie de Mar Vermelho que ele precisa, algum dia, 
atravessar para ser feliz. Assim, pode-se afirmar que o rio configura, 
para algumas personagens, o desejo de uma vida mais feliz 
(NUNES, 2001, p. 4-5). 

Embora Jurandir discuta as experiências individuais e coletivas da 

"aristocracia de pé no chão" em um espaço predominantemente rural, há uma 

relação significativa entre as personagens e o espaço citadino. É a partir do 

ambiente encharcado e sem perspectivas que as personagens vislumbram a cidade, 

relação que se estabelece sobretudo no imaginário. 

Mas Alfredo acorda com aquela cidade cheia de torres, chaminés, 
palácios, circos, rodas giratórias que lhe enchem o sonho e o 
carocinho. De olhos abertos para o telhado, pensa na sua ida para 
Belém. Seu grande sonho é ir para Belém, estudar. A única vez que 
esteve na cidade era ainda bem pequeno. Mas tem lembrança de 
tudo que viu [ ... ] Siá Rosália lhe trazia senhas de passagens de 
bonde. Eram vermelho-claras com as letras verdes. Embevecia-se 
olhando as senhas que siá Rosália lhe dava como se elas lhe 
contassem a maravilha dos bondes mágicos correndo pelos fios 
elétricos. Então a cidade para Alfredo era um reino de história 
encantada, toda calçada de ouro e com casas de cristal, meninos 
com roupas de seda e museus com muitos bichos bonitos 
(JURANDIR, 2019, p. 107). 

Apesar da primeira experiência de Alfredo em Belém ter sido frustrante, 

"Voltou para Cachoeira sem ter visto a cidade de siá Rosália, nem a cidade de seus 

pais que viam teatro, cinema e muitos bondes" (JURANDIR, 2019, p. 11 O), nota-se 

que o protagonista ainda enxerga a capital como referência de grande centro 

urbano, que materializa a ideia de prosperidade, modernidade e desenvolvimento. 

Em oposição à provinciana Marajá, lugar em que quase todos são 

oprimidos pelo paludismo, pela febre, pelas feridas, e pela morte, a cidade de Belém 

aparece como lugar do encantamento, do bem-estar pessoal. Para Alfredo, essa 

capital é a única saída para que ele se torne alguém diferente do que certamente 

seria, caso permanecesse na vila de Cachoeira. 

A personagem Siá Rosália, "com ar de gente fina", ia todos os meses 

para Belém receber o montepio, pensão a que teve direito após a morte do marido, e 
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era especialmente através de seus relatos que Alfredo descobria as "senhas da 

cidade". Na vila, sempre que ela enxergava um clarão alto apontava para Alfredo e 

dizia: "Olha, Fredinho. Aquilo não é fogo. Aquilo é iluminação da cidade. Bonito, 

não?" (JURANDIR, 2019, p. 127). Essa personagem falece e leva embora com ela, a 

cidade, o clarão e as senhas que alimentavam a imaginação de Alfredo. 

Esta cidade imaginária, discursiva, vai, então, sendo delineada a partir 

dos catálogos, das narrativas orais, dos objetos de afeto colecionados, que se 

associam ao desejo imenso de Alfredo partir de Cachoeira. Nesse percurso 

imaginativo, não se pode esquecer o caroço de tucumã, uma pequena semente de 

palmeira nativa amazônica, que se apresenta desde as primeiras linhas da narrativa, 

e acompanha o menino em seu mundo de "faz de conta": "Dentro do carocinho bem 

redondo não muito leve nem também pesado, se escondiam todos os poderes do 

sonho, toda a graça do maravilhoso" (JURANDIR, 2019, p. 321 ). 

Com um capítulo inteiramente dedicado a ele, o caroço de tucumã, 

chamado afetuosamente de "bolinha" ou "carocinho", foi a "fórmula mágica, vinda da 

floresta amazônica e da cultura indígena, do folclore regional, que o romancista 

marajoara recolheu e recriou para servir como um tipo curioso, e quase 

personificado, de leitmotif do personagem Alfredo, ao longo de todo o ciclo" (ASSIS, 

2004, p. 3). Para o garoto, funcionava, como uma espécie de amuleto ou varinha de 

condão: 

Alfredo tinha ainda de buscar querosene. A garrafa presa no cordão, 
a bolinha no bolso. Agora, com a noite, não pode jogar o carocinho. 
Mas é bom, quando no escuro, dentro da rede, a bolinha sobe e 
desce na palma da mão. Assim dá um encanto maior, varinha 
mágica, varinha de condão que as fadas invejariam. Os meninos do 
mundo inteiro não conhecem o carocinho de tucumã de Alfredo. As 
fadas morreram, o encanto vem do tucumãzeiros da Amazônia 
(JURANDIR, 2019, p. 317). 

Evocando a cultura e a crença popular paraense, o carocinho parece 

transportar Alfredo para a Cidade Encantada, pois livra o menino de todos os 
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perigos e leva-o para um mundo de riqueza e farturas3. A presença da bolinha é tão 

intensa que, por vezes, ela se personifica e faz companhia ao protagonista: "Sentia 

se só, distante, imaginando sempre. Só a bolinha tomava corpo de gente, era sua 

amiga. Era o corpo da imaginação. Bolinha fiel e rica de sugestão!" (JURANDIR, 

2019, p. 177). Nesse mundo de faz de conta, Alfredo insistia em reconstruir não só a 

vida difícil e solitária nos campos alagados, mas tudo o que lhe incomodava também 

na cidade. 

Nota-se, então, que o olhar que Alfredo lança sobre a cidade é duplo, 

parece caminhar entre o embevecimento e a desilusão. É a partir do "emaranhado 

de experiências" dessa personagem que se observa o processo de inscrição de uma 

cidade sobre a outra, o esfacelamento da cidade encantada e a exposição de uma 

Belém decadente, repleta de misérias e contradições: 

Para Alfredo a cidade era seu Ulisses esperando aquele mingau 
amarelo que Mãe Ciana adoçava e esfriava. Era o Sevico de 
camisão, entrevado, se obrando na cama, era a velha Ciana fedendo 
a sabão[ ... ] 
[ ... ] Quando for para Belém não quer ir para aquela cidade triste, 
cheia de lama, com meninos sujos, homens rotos e tisnados que 
passavam carregados de embrulhos, com carrinhos de mão 
vendendo bucho, com uns velhinhos batendo na porta e estendendo 
a mão, uma carroça cheia de cachorros presos numa grade. Queria 
era ver o Círio, a Santa na berlinda, os cavalinhos, a montanha 
russa, o museu, queria ao menos ver os colégios e as livrarias onde 
se vendiam os livros de histórias maravilhosas que sempre desejava. 
(JURANDIR, 2019, p. 110) 

Contudo, é preciso ressaltar que em Chove, por mais que a cidade já se 

mostre contraditória por conta de uma rápida experiência de Alfredo em Belém, 

prevalece ainda a cidade do imaginário e o desejo do garoto de ir estudar na capital. 

Somente nos romances posteriores é que se demonstra nitidamente a desilusão, 

pois ele encontra uma cidade radicalmente diferente, o oposto de tudo o que 

imaginou, do que viu nos catálogos de seu pai, ou nos causas que seus amigos 

contavam. Assim, à medida que o garoto vai crescendo e amadurecendo, a sua 

3 Na Amazônia, o mito da Cidade Encantada, conhecido também como mito do Eldorado, dá conta de 

que no fundo das águas existe uma cidade extremamente rica, com praças e ruas cobertas de ouro, 

onde há justiça, harmonia e paz e as pessoas vivem felizes, ao lado de seres encantados. 
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percepção do mundo, da cidade e dos indivíduos ao seu redor também vão se 

modificando. 

Cabe observar, ainda, que o tema da cidade também pode ser discutido a 

partir de um quadro com a estampa de Nova York encontrado na casa da prostituta 

Felícia. Ironicamente nomeada por Felícia, pois se configura como uma das 

personagens mais infelizes e sofridas da narrativa, essa mulher é descrita por 

Eutanázio, meio-irmão de Alfredo, como alguém que "fede a fome e cheira a poeira 

molhada". 

A casa em que Felícia mora exibe a sua desordem psicológica e se 

apresenta como um ambiente insalubre, escuro, demarcado fortemente pela 

pobreza, pela fome, pela ruína, "Um pote d'água destampado, um caneco jogado no 

chão, um pedaço de esteira e um cachorro espiando pela porta. A lamparina era 

como a língua do cachorro com fome ou sede" (JURANDIR, 2019, p. 35). Nesse 

cenário, chama atenção de Eutanázio a figura de Nova York pendurada na parede: 

"Os arranha-céus cresciam dentro do quartinho escuro e sujo" (JURANDIR, 2019, p. 

35) bem como um grande crucifixo numa mesa já arriada e velha. 

A estampa da cidade de Nova York, símbolo da prosperidade capitalista, 

infiltrada no quarto mal-iluminado dessa prostituta, parece levantar questionamentos 

que apontam para a outra face do sistema capitalista, definida pela exclusão e a 

acirrada desigualdade social. Sobre essas figuras, a pesquisadora Marlí Furtado 

desenvolve a seguinte reflexão: 

Qual o significado para Felícia deste signo da modernidade? Seu 
desejo de posses, de viagens, de outro mundo mais célere? Para ela 
apenas a pureza do enfeite, da 'folhinha na parede', quando muito o 
possível mistério de algo um tanto indecifrável para uma tão pobre 
moradora de uma pequena vila. Para Eutanázio, no entanto, além de 
suscitar lembrança de que existem cidades, dimensões maiores do 
que a vila de Cachoeira agride-lhe a ingenuidade de Felícia, cujo 
machucado na mão ele associa às chagas de Cristo e o faz indagar 
por que Cristo não transformou o crucifixo em pão para Felícia 
(FURTADO, 2010, p. 34). 

Felícia é, portanto, o retrato de tantas outras mulheres subalternizadas, 

perseguidas pela fome, pela doença venérea, pelo desprezo e a exploração do 

corpo. Assim, coloca-se em questão também a existência de Deus, pois onde ficam 

os olhos divinos que não enxergam tamanho sofrimento? 
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Como desejaria ver na tua fome a presença de Cristo. Mas aquele 
crucifixo era inútil, não havia nele nenhuma presença divina, não 
havia senão os olhos de Felícia que o humanizavam. Ele só era 
grande porque estava humanizado pelos olhos, pelas chagas pela 
presença de Felícia (JURANDIR, 2019, p. 113). 

Assim, "desamparada pelo crucifixo e esmagada pelos arranha-céus", é 

possível imaginar que Felícia parece ter a consciência de que o espaço urbano é 

inalcançável, é sempre um devir, tanto o é que a sua casa é queimada por Dionísio 

e, junto aos soluços de Felícia, o narrador descreve o fogo consumindo os arranha 

céus e o crucifixo. 

À vista disso, percebe-se que os três escritores aqui em análise - Milton 

Hatoum, Márcio Souza e Dalcídio Jurandir - pensam a cidade, seja Manaus, Belém 

ou qualquer outra, além do espaço geográfico da floresta, do rio e dos igarapés, 

privilegiam especialmente os discursos e as experiências elaborados nesse espaço 

urbano, sobrecarregados de incoerências e contradições. Com suas lentes 

específicas, esses escritores captam imagens da cidade ligadas à experiência da 

angústia e do esfacelamento, com o intuito maior de questionar o modelo 

desenvolvimentista da modernidade, que ainda hoje se sustenta a partir de 

princípios de exploração, coerção e dominação. 
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3. DISCURSOS, AL TERIDADE E DIFERENÇA CULTURAL 

Discutir e problematizar questões que envolvem a diferença e a alteridade 

é algo indiscutivelmente necessário, pois como lembra bem a professora Janet M. 

Paterson, "a alteridade afeta a todos nós, sejamos imigrantes ou não, diferentes ou 

Outros com relação ao que se denomina o grupo de referência" (JANET, 2007, 

p.13). Sobre o "grupo de referência", ela diz se apropriar de um termo utilizado por 

Eric Landowski para designar o grupo que, de forma muitas vezes arbitrária, investe 

na semantização das diferenças de uma pessoa ou de um grupo minoritário. Isso 

quer dizer que a distinção entre o "Nós e os Outros", entre quem fica dentro e quem 

fica fora, se estabelece não a partir de diferenças naturais, mas por distinções 

"construídas" pelo grupo dominante. 

A professora Eurídice Figueiredo, em Representações de Etnicidade 

(201 O), comenta que embora os tempos atuais reivindiquem de todos nós "cuidados 

especiais de linguagem e comportamento" no que se refere à totalidade de 

diferenças, "as questões de alteridade realmente pertinentes para os estudos da 

literatura e da cultura são as que se referem às categorias de etnicidade (que 

engloba cor, raça e religião) e de gênero" (FIGUEIREDO, 2010, p. 151 ). Isso, porque 

essas diferenças são socialmente construídas e resultam em implicações sociais 

que correspondem a uma coletividade (grupos humanos) e não apenas a indivíduos 

tomados isoladamente. 
No contexto amazônico brasileiro, torna-se ainda mais urgente falar sobre 

a alteridade, pois nas palavras de Pizarro (2012), a "Amazônia é uma região cujo 

traço mais geral é o de ter sido construída por um pensamento externo a ela" 

(PIZARRO, 2012, p. 31 ). Em outras palavras, Pizarro diz que a Amazônia é uma 

"construção discursiva" e que é apenas a partir dessa construção que é possível 

chegar à sua imagem. Essa região foi, então, pensada a partir de discursos e 

imagens que transitavam no imaginário ocidental europeu e que forneciam apenas 

uma visão parcial, a do dominador: 

Como espaço físico e cultural, a Amazônia possuía elementos que 
atuavam como dispositivos simbólicos no invasor, instigando nele 
conexões semióticas do imaginário, permitindo que comparassem 
com o que via um universo mítico, que respondia a suas carências, 
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expectativas, necessidades físicas e espirituais (PIZARRO, 2012, p. 
33). 

Assim, os relatos dos primeiros viajantes, missionários, cronistas e 

cientistas apresentavam características que geralmente convergiam para o mesmo 

ponto: a perspectiva de cultura única, corroborada pela insistente negação da 

diferença e da alteridade. Vale lembrar que esse discurso não se manifestou de 

maneira ingênua, pois, ainda conforme Pizarro, a construção dessa alteridade foi 

muito útil aos interesses coloniais europeus, à sua necessidade de poder político, 

econômico, civil ou eclesiástico ou até mesmo de autoafirmação. 

Essa história única sobre o espaço e povos amazônicos conseguiu 

sobreviver ao longo do tempo graças ao que Bhabha (1999) denomina de "metáfora 

progressista da coesão moderna", uma abordagem historicista da nação articulada 

em uma temporalidade linear, homogênea e sequencial que faz um compilado de 

"muitos como um". Nesse ínterim, os discursos, gestos e vozes do nativo foram 

desconsiderados, silenciados e, como se não bastasse, ainda aprenderam a 

imaginar e a observar a si próprios a partir da perspectiva e de parâmetros criados 

pelo Outro. Esses olhares unidirecionais, então, ajudaram a produzir uma identidade 

discursiva fixa e homogeneizada, impedindo de se pensar a Amazônia como uma 

complexa unidade, não apenas do tipo geofísica ou geológica, como é comumente 

observada, mas também cultural. 

Nesse contexto, elevam-se alguns questionamentos importantes: como 

compreender o Outro sem cair em armadilhas monolíticas, essencializadoras e 

estereotipadas? Por que algumas diferenças são aceitas por uma comunidade e 
outras não? De que maneira é possível analisar as noções de alteridade e diferença 

sem simplificar questões, como por exemplo, a perda de identidade, tema tão 

recorrente nestas reflexões? Como refletir sobre o hibridismo cultural sem associá-lo 

apenas a uma mistura de culturas, mas como uma metodologia que rompe com a 

ideia ilusória de pureza? É óbvio que não existem respostas para todas essas 

indagações, mas são elas que norteiam as discussões neste capítulo e que 

despertam também para a consciência de que é um debate que requer bastante 

cautela, especialmente quando se sabe que milhares de pessoas têm alguns de 

seus direitos negados apenas por razões que envolvem critérios culturais, étnicos, 

físicos ou religiosos. 



114 

3.1 Nós, Eu e o Outro: incompletude e estrangeiridade 

A literatura sempre registrou, em uma possibilidade teoricamente infinita 

de interpretações, as grandes questões, lutas e tensões travadas pelo encontro do 

Eu com o Outro, em diferentes momentos históricos. Ao colocar em xeque a 

complexidade da dimensão humana, a literatura aponta para a necessidade de se 

refletir sobre aquilo que, por se constituir enquanto tradição ou hábito ou por fazer 
parte do nosso cotidiano, envolvendo os "modos de ver e fazer", é essencialmente 

naturalizado e apresenta-se como um apanhado de certezas inabaláveis. 

Consciente de que os discursos da tradição encenam sobre realidades e 

formas parciais de identificação, Bhabha (2013) aponta para a necessidade de ir 

além dessas narrativas de subjetividades originárias e iniciais e de concentrar em 

momentos ou processos que são produzidos na articulação de diferenças culturais, 

uma vez que esse movimento de "reencenação do passado" introduz outras 

temporalidades culturais na "invenção da tradição" e afasta "qualquer acesso 

imediato a uma identidade original ou a uma tradição 'recebida"' (BHABHA, 2013, p. 

21 ). 

Colocar em cena a diferença significa problematizar as divisões binárias 
no nível da representação cultural, promover zonas de instabilidade e sugerir, ainda, 

críticas aos valores estéticos e políticos que atribuem unidade e harmonia às 

culturas, principalmente, às que sofreram com processos de dominação e 

reconhecimento falseado, como é o caso dos processos culturais que se 

estabeleceram na Amazônia brasileira. Para Bhabha, a diferença cultural ocupa-se 

em: 

( ... ) rearticular a soma do conhecimento a partir da perspectiva da 
posição de significação da minoria, que resiste à totalização - a 
repetição que não retornará como o mesmo, o menos-na-origem que 
resulta em estratégias políticas e discursivas nas quais acrescentar 
não soma, mas serve para perturbar o cálculo de poder e saber, 
produzindo outros espaços de significação subalterna (BHABHA, 
2013, p. 261 ). 

Desse modo, a diferença cultural não pretende explorar a simples 

oposição entre tradições antagônicas de valor cultural para então adicionar 
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harmoniosamente conteúdos e contextos à lógica ocidental. Em vez disso, ela 

reivindica a possibilidade de contestação cultural e a introdução de novas formas de 

sentido e de estratégias de identificação. O sujeito do discurso da diferença é 

sempre incompleto, constituído não a partir de concepções de pureza e estabilidade, 

mas especialmente a partir de processos de alteridade, de diálogo com o Outro. 

Nas narrativas aqui analisadas, notabiliza-se um jogo de alteridades, os 

parâmetros tradicionais da cultura e da nação são sempre perturbados e 

redesenhados a partir da interação com o Outro. Em Dois Irmãos, por exemplo, o 

restaurante Biblos demarca esse encontro com o híbrido"; 

Desde a inauguração, o Biblos foi um ponto de encontro de 
imigrantes libaneses, sírios e judeus marroquinos que moravam na 
praça Nossa Senhora dos Remédios e nos quarteirões que a 
rodeavam. Falavam português misturado com árabe, francês e 
espanhol, e dessa algaravia surgiam histórias que se cruzavam, 
vidas em trânsito, um vaivém de vozes que contavam um pouco de 
tudo (HATOUM, 2000, p. 48). 

Todas essas personagens são reelaboradas pela escrita ficcional para 

que se evite o clichê e a imagem fácil e estereotipada. No centro dessa narrativa, 

Hatoum demonstra que é também possível contemplar o jeito de ser e de viver de 

outra parte do nosso povo - a de brasileiros que construíram um pedaço do Oriente 

em território nacional. Este 'certo oriente' se faz presente tanto em hábitos 

alimentares: "A nora mandava de São Paulo caixas de presente para Halim. 

Garrafas de arak, latas de tabaco para narguilé, sacos de pistache, figos secos, 

amêndoas e tâmaras" (HATOUM, 2000, p.127); no uso da língua árabe: "Ás vezes 

ele se distraía e falava em árabe. Eu sorria, fazendo-lhe um gesto de 

incompreensão: É bonito, mas não sei o que o senhor está dizendo" (HATOUM, 

2000, p.51 ); e no exercício da religião muçulmana, praticada pelo patriarca da 

narrativa - Halim. 

E o que há de pertinente nesse intrincado jogo é que não há a 

preocupação em distinguir uma cultura da outra, muito menos em estabelecer 

princípios de hierarquização. Como resultado dessa interação, os processos de 

identificação são elaborados a partir da ideia de constante movimento, haja vista que 

4Pensar no híbrido é evidenciar a alteridade. Em nossa análise, o conceito de hibridismo, baseado nos princípios 
de Bhabha (2013), não pressupõe uma harmonia ou homogeneidade entre as culturas, mas funciona, na verdade, 
como uma estratégia teórico-metodológica para lidar com os discursos sem negá-los. 
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Oriente e Ocidente constroem um terceiro lugar de hibridação em que as práticas 

linguísticas, hábitos, sabores, sotaques e crenças estão intimamente associados. 

Interessa salientar que o Outro, o estranho, conforme assinala Kristeva, 

também pode se delinear como uma parte obscura do próprio Eu. O estrangeiro não 

é apenas aquele que vem de um país distante e precisa aprender a nossa língua e 

contar com a nossa hospitalidade, mas, é também a "face oculta" de nós mesmos, 

de nossa identidade, "o estrangeiro começa quando surge a consciência de minha 

diferença e termina quando nos reconhecemos todos estrangeiros, rebeldes aos 

vínculos e às comunidades" (KRISTEVA, 1994, p.9). 

A personagem Yaqub, um dos gêmeos do romance Dois Irmãos, contribui 

para o alargamento do conceito de estrangeiro, no momento em que ele se sente 

exilado e estranho em sua própria terra natal, Manaus, após passar cinco anos no 

sul do Líbano. Com apenas treze anos de idade, após se envolver em uma terrível 

briga com o Caçula (Omar), da qual lhe resulta uma cicatriz no rosto, Yaqub é 

afastado do seio familiar por uma decisão de seu pai, o libanês Halim, que 

acreditava que a distância apagaria o ódio e o ciúme entre os filhos. 

A distância não eliminou certos trejeitos, gestos e atitudes que o 

assemelhavam ao irmão, porém, Yaqub não era mais o mesmo, tornou-se Outro. A 

primeira coisa que incomodou a matriarca da família, Zana, foi o insistente silêncio 

de Yaqub, pois ela logo notou que ele falava pouco, se utilizava apenas de 

monossílabos ou frases curtas e cada vez mais denunciava o esquecimento de 

algumas palavras da língua portuguesa: "'O que aconteceu?', perguntou Zana. 

'Arrancaram a tua língua?'. 'La não, mama, disse ele, sem tirar os olhos da 

paisagem da infância, de alguma coisa interrompida antes do tempo, bruscamente 

(HATOUM, 2000, p. 17). 

Desta sensação abrupta de não reconhecimento entre mãe e filho surge 

uma terceira língua: nem o árabe, língua dos pais imigrantes; nem a língua materna. 

Essa outra língua, que se define ora pela familiaridade, ora pelo estranhamento, 

instala-se em um espaço intersticial, no entre-lugar, e simboliza a dificuldade do 

sujeito recém-chegado em recolocar-se no lar e no mundo. É neste sentido que 

Bhabha afirma que estar estranho ao lar não significa estar sem-casa, pois "o 

momento estranho move-se sobre nós furtivamente, como a nossa própria sombra" 

(BHABHA, 2013, p. 31 ). 
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E é nesse ponto que, para Yaqub, o mundo primeiro se contrai para 

depois se expandir enormemente. A sensação de estranhamento demarca 

fortemente o seu retorno: "Tinha vergonha de falar: trocava o pê pelo bê (Não bosso, 

babai! Buxa vida!), e era alvo de chacota dos colegas e de certos mestres que o 

tinham como um rapaz rude, esquisito: vaso mal moldado" (HATOUM, 2000, p. 30). 

Contudo, ele desenvolveu um olhar mais apurado, se deleitava em revisitar lugares, 

pessoas, tornou-se mais atento, curioso e não disfarçava a felicidade em 

compreender as palavras, as frases e as estórias contadas pela mãe, pelo pai ou 

pela irmã Rânia: "Yaqub entendia. As palavras, a sintaxe, a melodia da língua, tudo 

parecia ressurgir. Ele bebia, comia e escutava, atento; entregava-se à reconciliação 

com a família, mas certas palavras em português lhe faltavam" (HATOUM, 2000, p. 

23). 

Esse imbricamento linguístico perpassa toda a obra e pode ser apreciado 

também na fala do patriarca Halim, em momentos em que ele se distraía e soltava 

frases inteiras em árabe e quando percebia que não estava sendo compreendido, 

cochichava: "É a velhice, a gente não escolhe a língua na velhice" (HATOUM, 2000, 

p. 51 ); bem como na fala de Zana, quando, em seu leito de morte, despede-se em 

árabe, em um tom quase confidencial: 

Ela me reconheceu, ficou me olhando. Então soprou nomes e 
palavras em árabe que eu conhecia: a vida, Halim, meus filhos, 
Omar. Notei no seu rosto o esforço, a força para murmurar uma frase 
em português, como se a partir daquele momento apenas a língua 
materna fosse sobreviver. Mas quando Zana procurou minhas mãos, 
conseguiu balbuciar: Nael. .. querido ... " (HATOUM, 2000. p. 254). 

Essa língua, mesclada por vozes simultâneas daqui e de lá, serve como 

abrigo para as especificidades do sujeito e ressoa com ainda mais força em 

momentos de fortes emoções e afetividades, como a chegada da velhice e a hora da 

morte. Sobre essas relações que se estabelecem a partir das experiências de 

deslocamentos, a professora Maria Zilda ressalta: 

Neste começo de século, encontramo-nos num momento de trânsito 
em que figuras complexas de diferença e alteridade se formam a 
partir do entrecruzamento tempo/espaço. O imigrante e sua língua 
madrasta, de empréstimo, uma dicção que necessariamente 
expressa o outro e o mesmo - seus/ nossos sonhos, sua/ nossa 
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cultura, seu/ nosso Imaginário - erige-se como figura singular para 
conceitualmente captar estes espaços/ tempos contemporâneos e o 
compósito mestiço da nação (CURY, 2003, p. 12). 

Neste excerto, a professora Cury dialoga diretamente com o pensamento 

de Kristeva, no que se refere à percepção de o estrangeiro ser, inesperadamente, 

uma parte de nós mesmos, "o espaço que arruína a nossa morada" (KRISTEVA, 

1994, p.9). Essa concepção insere o "nós" em um campo bastante problemático, 

pois instaura uma subjetivação das fronteiras rígidas estabelecidas entre o Eu e o 

Outro. A língua, então, tem função importante na constituição desses sujeitos, uma 

vez que se estabelece como um forte traço cultural e acolhe esses processos 

híbridos de identificação. 
Em Chove, Alfredo é uma personagem que também se sente um estranho 

em seu próprio lar, uma espécie de hóspede de passagem. Esse sentimento é 

expresso logo na primeira página do livro, quando o narrador comenta que 

"Cachoeira lhe dá um desejo de se embrulhar na rede e ficar sossegado como quem 

está feliz por esperar a morte" (JURANDIR, 2019, p. 23) ou que ao retornar para o 

chalé "os desejos de Alfredo caíram pelo campo como borboletas mortas" 

(JURANDIR, 2019, p. 23). Em vez de representar acolhimento e bem-estar, a casa é 

um espaço opressor, que desperta em Alfredo experiências de angústia, 

aprisionamento e repetitividade: 

Voltar para o chalé era, muitas vezes, ter de olhar na saleta o vulto 
de Eutanázio sozinho com aquela cara amarrada. Era tentar 
compreender por que motivo D. Amélia não lhe explicava a doença 
de Eutanázio, misteriosa moléstia, essa que parecia invadir todo o 
chalé. Era encontrar Major Alberto folheando os catálogos como se 
folheasse os próprios sonhos e recuperasse todos os projetos 
perdidos depois que imprimia os rótulos de cachaça do Saiu e 
descobria para D. Amélia uma receita para fazer manteiga. Voltar 
para casa era voltar às feridas, que apesar de saradas deixaram 
marcas nas pernas e na nuca [ ... ]. Sentia que aquelas feridas nunca 
lhe deixariam de doer o desejo muito seu de partir daqueles campos, 
de parecer um menino diferente do que era (JURANDIR, 2019, p. 
24). 

As marcas das lesões no corpo de Alfredo parecem expor a existência de 

feridas ainda mais profundas em seu íntimo, denunciadas pela frequente busca de 

autoconhecimento e o ímpeto de gritar e chorar alto sempre que, ainda sem forma e 

tradução, vem à tona o desejo de partir. Esse desejo talvez tenha se originado 
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diante da sensação de ser diferente dos demais garotos da vila e da dificuldade em 

se aceitar como mestiço, filho de um pai branco e de uma mãe negra, o que pode 

ser constatado em um diálogo entre Alfredo e outro garoto, de "cara amarela e 

empapada", chamado Henrique, após este ter acertado um passarinho de baladeira: 

- Vou te comê de espeto 
- Se come então um passarinho desse? 
- Se come. E no espeto. Não sabe o que é bom. Pra que tenho 
meabaladêra? Tu não gosta? 
-Eu não. 
- O que tu perde. És um branco . 
- Tua boca é doce pra dizer isso que sou um branco. Tu não vês 
a minha cor? - Alfredo não queria ser moreno mas se ofendia 
quando o chamavam de branco. Achava uma caçoada de moleque. 
- Mas tu não é? 
- Tu és moleque ... (JURANDIR, 2019, p. 27) 

Este diálogo deixa evidente a posição ambígua que Alfredo ocupa: de um 

lado sente-se superior aos demais, pois, diante de toda a miséria que cerca a vila de 

Cachoeira, tem o privilégio de ir todos os dias comprar o seu "quilinho" de carne e 

não precisar comer passarinho no espeto, pode ainda caçoar dos garotos sujos e 

famintos que iam sempre pedir um pouco de farinha, leite ou restos de comida para 

sua bondosa mãe; de outro, Alfredo se vê numa situação de inferioridade, pois não 

compreende a sua situação enquanto mestiço. A figura do mestiço, segundo 

Figueiredo (201 O), sempre foi percebida de maneira bastante problemática e 

pejorativa, pois ele frequentemente foi encarado como fruto de uma relação ilícita ou 

ilegítima. 
Importa sublinhar que o sentimento de estranhamento de Alfredo e a 

negação de sua própria diferença efetivam-se sempre em confronto com o Outro, 

seja no diálogo com os garotos da vila, nos comentários que ouve ou na constatação 

do olhar de chacota que os moradores da vila lançam sempre que sua mãe e seu 

pai decidiam sair juntos. Sobre essa questão, Landowski acrescenta: 

O que dá forma à minha própria identidade não é só a maneira pela 
qual, reflexivamente, eu me defino (ou tento me definir) em relação à 
imagem que outrem me envia de mim mesmo; é também a maneira 
pela qual, transitivamente, objetivo a a/feridade do outro atribuindo 
um conteúdo específico à diferença que me separa dele 
(LANDOWSKI, 2002, p.4). 
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Assim, fica evidente que, seja na literatura ou nas sociedades, os 

conceitos de alteridade e identidade estão intrinsecamente interligados e decorrem 

sempre de uma construção. Desse modo, no atual contexto pós-moderno, torna-se 

imperativo refletir sobre o Outro, visto que a linha divisória que separa "nós" e "eles" 

está cada vez mais difusa. Esse modo de pensar tem nos tornado mais sensíveis às 

diferenças, às representações das vozes subalternas e apresenta como maior 

benefício a redefinição e inclusão da alteridade, ou seja, o Eu precisa 

necessariamente do Outro para se constituir. 

Essas relações forjadas pelo estranhamento a todo o momento colocam 

em evidência o conceito de diferença cultural, pois se cria, literariamente, um espaço 

da movência, da "différance". Este é um conceito desenvolvido pelo filósofo Jacques 

Derrida utilizado para desconstruir ou colocar em crise a noção de origem, totalidade 

e presença, elementos básicos do pensamento hegemônico ocidental. Segundo 
esse filósofo, definir a différance é uma tentativa aporética. Não se pode nunca 

expor aquilo que não se pode tornar-se presente - a différance jamais se oferece ao 

presente. Ela está sempre em reserva, não se expõe, é um ente misterioso: 

Foi já necessário acentuar que a diferança não é, não existe, não é um 
ente-presente (on), qualquer que ele seja; e seremos levados a acentuar o 
que ela não é, isto é, tudo; e que, portanto, ela não tem nem existência nem 
essência. Não depende de nenhuma categoria do ente, seja ela presente ou 
ausente. (DERRIDA, 1991, p. 37). 

Nesse sentido, tentar defini-la é, como denomina Derrida (1991, p. 38), 

uma tática cega, um errância empírica. O traçado da différance não segue a linha do 

discurso filosófico-lógico, pois anuncia a necessidade de um cálculo "sem fim", de 

um jogo que desafia ou foge a qualquer lógica de verdade e dicotomia. 
Para dar consistência a essa discussão sobre a différance, Derrida 

questiona o próprio conceito de signo de Saussure. Este concebe o signo como 
diferencial e arbitrário, colocando em evidência o jogo de presenças e ausências 

contidas no processo de significação. E é essa reflexão que Derrida coloca à tona, 

pois o signo ocupa o lugar da coisa mesma, porque quando não podemos atingir a 

"coisa" presente (ente-presente) servimo-nos dos signos. Assim sendo, o signo 

representa "o presente na sua ausência", o presente diferido. 

Nessa acepção, o sistema da língua é organizado a partir das diferenças. 

O conceito de significado, para Derrida, nunca é presente em si mesmo, não é 
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presente, nem autossuficiente, ele sempre remete para algo exterior. Por 

conseguinte, pode-se inferir que a condição da significação não é algo pleno, 

independente, mas algo que só funciona a partir da relação com outros elementos. 

Nas palavras de Derrida (1991, p. 42) "a diferença não é mais, portanto, um 

conceito, mas a possibilidade da conceitualidade, do processo e dos sistemas 

conceituais em geral". Desse modo, a différance faz com que o movimento da 

significação não esteja baseado apenas em presenças, mas sempre em relação 

com a coisa ausente, com outra coisa "que não ele mesmo". 

É esse entendimento que leva Derrida a afirmar que se os discursos são 

produzidos dentro de um contexto de luta e o saber é o produto de um discurso 

específico que o formulou, sem nenhuma validade fora disso, os saberes científicos, 

relatos e projeções produzidos pela Europa civilizada, que se encarregaram de 

inferiorizar as outridades, precisam, então, passar por um processo de 

desconstrução, para que se percebam os construtos de seus projetos fundadores, 

criando, assim, formas de pensamento alternativas, capazes de rasurar o modelo 

eurocêntrico. Procura-se, desse modo, desmascarar aqueles sentidos que foram 

forjados pela tradição e pela metafísica e servem para "encobrir o ser". 

Em suma, tanto Derrida quanto Bhabha elaboram severas críticas ao 

logocentrismo da cultura ocidental, que coloca o essencialismo como base de 

elaboração do projeto ideológico colonizador. Pensar os processos de cultura e de 
identificação a partir de princípios essencializadores é uma ação bastante perversa, 

uma vez que sustenta a identidade enquanto raiz única, fixa e estável, impedindo o 

aparecimento e a fluidez de uma identidade "rizomática", ou seja, de uma raiz que 

vai ao encontro de outras raízes, aberta em várias direções. Na contramão da 

identidade cultural exótica que nos foi conferida pela cultura europeia, os escritores 

que compõem o corpus de nossa pesquisa também contestam essas concepções 

centralizadoras sobre o espaço amazônico e criam, literariamente, o espaço da 

movência, da differance, que gira em torno de histórias de imigrantes e nativos que 

estão sempre em conflito com o espaço e, também, com seus próprios medos, 

angústias e ambições. 
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3.2A diferença no contexto étnico-racial 

Em Chove, o conflito étnico-racial parece ser o "calcanhar de Aquiles" de 

Alfredo, por isso ele se irrita tanto quando o garoto Henrique chama-o de branco. 

Sob o olhar do narrador, fica claro que Henrique não estava zombando de Alfredo, 

pois "Para ele era tão natural que Alfredo parecesse branco. Não mora num chalé de 

madeira, assoalhado e alto? Era filho do Major Alberto, tinha sapatos. Alfredo não 

comia passarinho balada" (JURANDIR, 2019, p. 28). Entretanto, apesar de Alfredo 

ter uma condição social relativamente estável diante da grande maioria, ainda se 

sente inferior a alguns garotos, como o Tales de Mileto, que aparentam ter uma vida 

melhor que a dele: 

Sabe que Tales de Mileto embarca breve para o Instituto Nossa 
Senhora de Nazaré. Seu pai pode. Tem fazenda. Tales de Mileto tem 
fatos de gola branca, calça de casimira, sapatos de duas cores. É. 
Mas não sabe qual é a capital de Santa Catarina e o pai acha que é 
o menino mais inteligente de Cachoeira! Ora, ora, a capital de Santa 
Catarina ... E depois o modo de Tales de Mileto. Tem uma parte de 
olhar para os outros fazendo pouco, mostrando que tem dinheiro, 
que já vai para Belém. Alfredo receia que Tales, indo para Belém, 
possa já saber mais do que ele, ficar mais inteligente, lhe deixar 
muito atrás (JURANDIR, 2019, p.276). 

O que se percebe ao longo da narrativa é que embora o garoto seja 

perpassado por outros conflitos, como o embate social apontado acima, o complexo 

de inferioridade em relação à raça é o eixo central, parece abrigar todos os 

pesadelos e duelos internos dessa personagem. Este, aliás, é um tema que 

acompanha a trajetória da personagem em todos os demais romances da série. 

É por esse motivo que o protagonista Alfredo sente vergonha e remorso 

por perguntar a si mesmo porque sua mãe, Dona Amélia, não havia nascido com a 

pele mais clara. O olhar demorado do narrador em torno das incompreensões do 

menino e a descrição detalhada das partes pretas do corpo da figura materna 

revelam que, com um "ar de menino branco", mesmo nos momentos de afetividade e 

ternura, ele não deixa de refletir sobre a cor escura da mãe: 

Eram pretas as mãos que sararam as feridas, pretos os seios, e 
aquele sinal pretinho que sua mãe tinha no pescoço lhe dava 
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vagaroso desejo de o acariciar, beijando-lhe também os cabelos, se 
esquecer do caroço, do colégio, das feridas, da febre, dos campos 
queimados avançando para a vila dentro da noite no galope do 
vento. Ficar assim como se pela primeira vez, de repente, 
compreendesse que tinha mãe, a primeira e real sensação que era 
filho, de que brotara, de súbito, daquela carne escura (JURANDIR, 
1995, p.28). 

Dramas existenciais como o de Alfredo são muito comuns nas sociedades 

coloniais, na medida em que o "discurso colonial produz o colonizado como uma 

realidade social que é ao mesmo tempo um 'outro' e ainda assim inteiramente 

apreensível e visível" (BHABHA, 2013, p. 124). O sujeito que emerge desse 

discurso, no ato da recusa e da fixação, sente que sua raça não o compreende mais, 

afasta-se de si próprio e é remetido a um imaginário de totalidade e a um tipo ideal, 

a cor branca, que pode simbolizar ao mesmo tempo a cor e a ausência de cor. 

Segundo Fanon, 

Todo povo colonizado - isto é, todo povo no seio do qual nasceu um 
complexo de inferioridade devido ao sepultamento de sua 
originalidade cultural - toma posição diante da linguagem da nação 
civilizadora, isto é, da cultura metropolitana. 
Quanto mais assimilar os valores culturais da metrópole, mais o 
colonizado escapará da sua selva. Quanto mais ele rejeitar sua 
negridão, seu mato, mais branco será (FANON, 2008, p. 34). 

É neste sentido que se entende que a "alienação do negro" não envolve 

apenas uma questão individual, mas sim um fenômeno socialmente construído. Em 

A Construção Social da Cor (2009), José D'Assunção Barros explica, a partir de 

fundamentos do sistema colonial, que não se nasce negro ou branco, o que 

acontece é que as pessoas são ensinadas a ser negro ou branco no seio de 

determinadas sociedades que, através de "indeléveis e complexos processos 

culturais", terminaram por implantar essa forma de percepção na mente dos 

indivíduos que a constituem. 

José D'Assunção Barros ainda lembra que a cor da pele é determinada 

pela quantidade do pigmento de melanina e que sua concentração é controlada por 
apenas quatro a seis genes, quantidade extremamente insignificante, considerando 

os 35 mil genes que existem no genoma humano. Essa diferença seria mesmo 
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irrelevante se alguns dos problemas sociais mais enfáticos e graves em todo o 

mundo não girassem exatamente em torno da percepção dessa diferença: 

Eis aqui, do ponto de vista ético e filosófico, um fato bastante 
impressionante: guerras as mais sangrentas, massacres vários, 
cruéis sistemas de escravização, impiedosos processos de apartheid 
e segregação foram ou têm sido movimentados por distintas leituras 
sociais estabelecidas sobre as diferenças naturais produzidas por 
aqueles quatro ou cinco genes, ou por outras diferenças análogas 
(BARROS, 2009, p.11 ). 

São esses 4 ou 5 genes que determinam a vida inteira de Dona Amélia. 

Conhecida como a "pretinha de Muaná", mesmo não casada oficialmente, é a 

companheira do branco Major Alberto, entretanto, muitos moradores se recusam a 

admitir e validar essa união, atribuindo a ela o título de mulher sem virtudes, 

"esposarana" do Major ou de uma simples cozinheira da família. Eles julgam, ainda, 

inconcebível o fato dessa preta viver e comer melhor do que tantos outros e isso se 

caracteriza como uma verdadeira afronta para a sociedade. Tal pensamento é 

corroborado e expresso na fala de Janira, uma das personagens pertencentes à vila: 

( ... ) Aquela preta passa bem na casa dela. Afrontando a sociedade 
com aquela preta. Uma preta. Rapariga. O que me mete uma raiva é 
a gente se casar, fazer tudo pra manter a virtude da gente e no cabo 
de tudo, a miséria vem para cima de nós e não para cima dos que 
vivem na amasiagem, fora da lei, da sociedade. São felizes. Olha a 
Bita. Se ela quisesse se amasiar já tinha se amasiado. E estava bem 
na fartura. E a gente se casa no católico, na lei, faz tudo para viver 
na sociedade e a fome roendo a gente. Seu Cristóvão, não posso 
mais de fome. Tenho um buraco no estômago. Tenho vontade assim 
de comer uma maçã, um figo, ter um prato de filé, comer um peru! Eu 
quero comer essas coisas, Seu Cristóvão! Pensa que lá na casa de 
Siá Amélia, pensa que aquela preta não come maçã? Pensa que ela 
não come uva? Come maçã, come uva. Quando chega a Semana 
Santa come bacalhau! A preta. Bacalhau. Olha, que eu, uma criatura 
acostumada com todas estas coisas boas, sou obrigada a comer jiju! 
(JURANDIR, 2019, p. 167). 

Embora seja severamente criticada por parte da família do Major bem 

como pelos cachoeirenses, que faziam questão de espalhar boatos que davam 

conta de que D. Amélia era uma criatura má, ambiciosa e mesquinha, muitas 

passagens da narrativa apontam justamente o contrário, indicam uma mulher que é 

a personificação da bondade, paciência e compaixão. Ela diversas vezes repreende 
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o filho Alfredo por ser "metido a fino" e maldoso com os moradores mais pobres, por 

possuir o gênio totalmente diferente do dela: 

Pequenino e já ruim, dizia D. Amélia, que fazia era distribuir do que 
tinha com os pobres, desde a roupa usada até a colher de açúcar 
que a velha Marcionila sempre mandava lhe pedir. Muitas noites, 
saía com o farol na mão, atravessando lama ou na montaria em 
tempo de inverno, a chamado, para dar uma lavagem, aplicar um 
sinapismo, ajudar D. Maria dos Navegantes num parto difícil, salvar 
uma criança que já estava com a vela na mão (JURANDIR, 2019, p. 
117). 

É incontável o número de moradores que usufruem da bondade de D. 

Amélia, mesmo assim, todas as suas boas ações parecem irrelevantes diante do 

preconceito da sociedade conservadora e patriarcal de Cachoeira, pois prevalece 

sempre, utilizando um termo de Fanon, a "raiva irracional" de uma raça por outra. 

Assim, a recusa da diferença transforma o sujeito colonial em um desajustado, 

degenerado, estereótipo que é uma falsa representação de uma dada realidade. O 

discurso colonial, para além dos domínios coloniais, investe na semantização das 

diferenças entre conquistadores e conquistados na ideia de raça, para desenvolver 

sistemas de poder que se apoiam na distribuição de privilégios em sociedades 

hierarquizadas, marcadas pela desigualdade. Essa ideia, segundo Quijano, "foi 

assumida pelos conquistadores como o principal elemento constitutivo, fundacional, 

das relações de dominação que a conquista exigia" (QUIJANO, 2005, p. 117). 

Entretanto, a personagem D. Amélia se apresenta enquanto resistência, é 

uma mulher determinada, que tem uma personalidade forte e não se deixa abater 

nem pelos fuxicas dos moradores nem pelos recados ameaçadores das filhas do 

primeiro casamento do Major: 

- Ajeitava o seu jasmim e sua baunilha no cabelo e pouco ligava a 
conversa. Mas não fazia pouco das filhas do Major. Não se 
considerava inferior a elas mas respeitava-as. Tinha uma risada 
bonita, espalhando alegria. Um riso com todos os dentes bonitos de 
sua boca de preta (JURANDIR, 2019, p. 99). 

É com esta força que ela desafia a enxurrada de críticas que surgem 
quando ela sai de sua cidade natal, Muaná, e aceita o convite do viúvo Major Alberto 

para morar com ele. Com mãos leves para tratar das feridas e firmes para o 
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trabalho, ela chega e "põe o gosto de seu pretume na cozinha. Um pirão de batata, 

um peixe com coco, um peixe desfiado no arroz, uns bolinhos de pirarucu, uma 

fritada de tambaqui" (JURANDIR, 2019, p. 100). Aos poucos, D. Amélia "Botou um 

gosto de terra morna, de mato e maresia na vidinha burocrática e forense do Major 

Alberto" (JURANDIR, 2019, p. 99). 

É também a partir da cozinha que a indígena Domingas, de Dois Irmãos, 

demonstra a impossibilidade de se pensar em uma cultura amazônica única e 

homogênea. Silenciosa como um pássaro aprisionado, Domingas se torna uma 

cozinheira de mão cheia, aprende a fazer pratos da culinária árabe - tradição dos 

donos da casa, porém, sem deixar de introduzir os cheiros, as pimentas, o tucupi e 

temperos amazônicos, herança de seu povo. 

Descrita como "uma cunhatã mirrada, meio escrava, meio ama" (p.67), 

Domingas foi retirada de seu lugar de origem ainda criança, submetida à boa 

vontade das freiras de um orfanato que logo a batizaram e a ensinaram a ler, a 

escrever, e a rezar. Tempos depois, foi enviada para morar de favor na casa de 

Zana e Halim, em troca da prestação de serviços domésticos, destino não "muito 

diferente das outras empregadas da vizinhança, alfabetizadas, educadas pelas 

religiosas das missões, mas todas vivendo nos fundos da casa, muito perto da cerca 

ou do muro, onde dormiam com seus sonhos de liberdade" (HATOUM, 2000, p. 67). 

Esta personagem, ironicamente, carrega o nome do dia de descanso dos cristãos, 

mas, no interior do sobrado de Zana, trabalha incansavelmente. Desprovida de 

direitos e sem folgas, ela lavava, passava e cozinhava e ainda atendia aos caprichos 

de todos os integrantes da família a que servia. 

O tratamento dispensado à Domingas é resquício ainda de práticas 

adotadas desde a colonização na Amazônia. A sensação que se tem é que a todo o 

momento ela precisa ser cuidada e protegida, seja pela igreja ou pela sociedade. 

Segundo Quijano, essa suposta incapacidade dos indígenas, especialmente as 

mulheres, de cuidarem de si mesmos e direcionarem suas próprias vidas foi a 

estratégia utilizada pelo colonizador para justificar a imposição de um trabalho não 

remunerado, na medida em que o trabalho pago era privilégio dos brancos: "A 

inferioridade racial dos colonizados implicava que não eram dignos do pagamento 

de salário. Estavam naturalmente obrigados a trabalhar em benefício de seus amos" 

(QUIJANO, 2005, p. 120). 
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Essa interpretação das relações de trabalho fica bastante evidente na 

condição a que Domingas é submetida, considerando que vive em um regime de 

semiescravidão e ainda é induzida a acreditar que seus patrões foram generosos ao 

recebê-la, alimentá-la e vesti-la, sendo, portanto, sua obrigação servi-los por toda a 

vida como forma de agradecimento. Importante lembrar que Domingas só tem uma 

relação melhor com a sua patroa, Zana, porque ambas se irmanavam na religião, ela 

precisou assimilar a cultura do Outro para ser aceita na sociedade: 

As duas rezam juntas as orações que uma aprendeu em Biblos e a 
outra no orfanato das freiras, aqui em Manaus." Halim sorriu ao 
comentar a aproximação da esposa com a índia. "O que a religião é 
capaz de fazer", ele disse. "Pode aproximar os opostos, o céu e a 
terra, a empregada e a patroa" (HATOUM, 2000, p. 65). 

Mesmo estando em uma situação de forte rejeição de sua alteridade, ela 

não se anula completamente e também compartilha importantes contribuições 

culturais para a família, não somente na mistura de sabores culinários, mas também 

ao transmitir o conhecimento das ervas medicinais, quando utiliza o "cheiro de 

arnica, banha de cacau e óleo de copaíba nos hematomas que manchavam o corpo 

de Omar" (p.14 7) e ao compartilhar crenças específicas do seu povo: "Domingas 

perguntou à patroa: 'Posso preparar um olho de boto? A senhora pendura o olho no 

pescoço e aí o Caçula vem beijar a senhora ... com muito amor"' (HATOUM, 2000, p. 

148). 

Semelhante à situação de Domingas, a indígena lzabel Pimentel do conto 

A caligrafia de Deus, de Márcio Souza, também tem a sua alteridade 

veementemente negada. Na escola da Missão tinha a fama de menina louca e com 

frequência recebia cascudos ora porque "subia nas goiabeiras e comungava com o 

estômago cheio todas as manhãs, o que era uma prova de loucura" (SOUZA, 1994, 

p.21 ), ora porque não aprendia a soletrar e nem decorava as palavras em italiano do 

hino de Nossa Senhora Auxiliadora. Com uma dose de ironia, Souza se utiliza da 

palavra loucura para demarcar a imposição violenta de valores e formas de 

comportamento, pois sempre que não se compreende as ações de lzabel, ela é 

chamada de louca. 

É durante o processo de catequização que lzabel, mais tarde apelidada 

de Índia Potira, dá conta de sua alteridade e aprende a se observar e a se identificar 
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a partir dos parâmetros utilizados pelo Outro. Esse processo fica claro quando o 

narrador expõe que houve uma época em que lzabel "não sabia o quanto era 

deselegante e não tinha ainda reparado no corte grosseiro dos vestidos que usava" 

e também só tempos depois pode notar o "quanto eram loucas as suas colegas, 

que nem ao menos se preocupavam em escolher os vestidos, ou sabiam o que era 

um batom ou um xampu para os cabelos" (SOUZA, 1994, p. 21 ). Essas reflexões 

levam a jovem indígena a achar "inclusive que ela devia ser uma letra malfeita no 

destino divino" (SOUZA, 1994, p. 20). 

Os dentes tortos de lzabel, próprios da etnia indígena, também 

incomodam a linha reta e ininterrupta da lógica ocidental e, por isso, ela acredita em 

Madre Lúcia, a freira de olhos verdes como a casca de tucumã, que cuidava dos 

serviços de odontologia na Missão de São Miguel, e dizia que "seus dentes 

amarelados, em bom estado, desalinhados e pontudos podiam ser eliminados e no 

lugar colocado um par de próteses, com dentes brancos, brilhantes, perfeitos e 

esmaltados" (SOUZA, 1994, p. 23). Essa mutilação no corpo da indígena é um 

perfeito exemplo de recusa à alteridade e simboliza a violência, a privação de 

direitos e o silenciamento a que estes povos foram submetidos, não só no passado, 

mas também nas garras dessa conflituosa modernidade. 

Entretanto, o narrador evidencia que esse discurso de diferenciação, 

apesar de imposto pela classe dominante, não é uma via de mão única, o ser 

colonizado também lança um olhar sobre o Outro: 

Mas se lzabel era louca, Madre Lúcia devia ser muito mais, por 
enfrentar o calor do Uaupés com aquele hábito branco sempre muito 
limpo e engomado, por nunca tomar banho no rio nos fins de tarde, 
como fazia o Padre Andreotti, e por nunca ter beijado ninguém, 
mesmo tendo aqueles olhos verdes como casca de tucumã (SOUZA, 
1994, p. 21 ). 

Sempre se utilizando da ironia e de um humor mordaz, o percurso dessa 

personagem vai sendo traçado pelo narrador, reforçando as especificidades de uma 

vida de subalternidade e assujeitamento. O Comissário Frota, nesse conto, é quem 

comete o ato de violência contra os seres subalternizados, é a apresentação e 

representação do poder. As marcas da violência e da exclusão ficam mal grafadas 

no corpo da Índia Potira e são insistentes, se apresentam em cada passo de sua 
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trajetória errante: a falta de dinheiro da família, a mãe agredida e os dedos da mão 

aniquilados pela violência, a morte do pai, os dentes arrancados, a ida para a cidade 

grande, o beijo não realizado, o amor violento do companheiro, a prostituição e, por 

fim, a morte abrupta e precoce. Na contramão dos discursos exóticos do 

colonizador, a identidade dessa indígena vai sendo (des)construída em contínuos 

processos de perdas e o sentimento de ausência. 

Em Cinzas do Norte, livro apreendido pela crítica como sendo a narrativa 

hatouniana de maior expressividade política, também há relevo à problemática 

indígena e coloca-se em discussão a relação entre o colonizador (Trajano Mattoso) 

e o povo colonizado (moradores). Em sua incapacidade de compreender e aceitar a 

alteridade, o português Jano essencializa e "coisifica" o Outro, acredita que veio 

para a Amazônia para "plantar a civilização". Os tentáculos de sua postura totalitária 

e egocêntrica atingem a todos que o cercam: a mulher Alícia, que nunca o amou, 

mas que se submete a ele para fugir da pobreza e do sofrimento; o filho Mundo, que 

sofre com a forte repressão do pai; os empregados, boa parte indígenas e 

japoneses; e a costureira Ramira, que nutre por ele um sentimento que beira a 

idolatria. 

Nessa narrativa, os indígenas também são percebidos como seres 

dependentes, que precisam sempre de orientação e cuidados e, por isso, são alvos 

da política assistencialista de Jano. Ele desconsidera totalmente a lógica e os 

valores indígenas, tratando-os como seres pueris, não-civilizados e ingratos: "Antes 

esses índios eram tratados por curandeiros, vigaristas do corpo e da alma. Nós 

pagamos o doutor Kazuma, mesmo assim continuam brutos e ingratos. Esquecem 

nosso esforço, nossa dedicação. (HATOUM, 2005, p. 73). Segundo o raciocínio de 

Jano, ele e o médico, representantes do verdadeiro conhecimento, estavam ali para 

retirar os indígenas da mais completa ignorância. 

É também este ideal colonizador que faz com que Jano descreva os 

indígenas como "preguiçosos", "vagabundos", desprovidos de fé: "São como 

crianças... Um dia rezam para Nossa Senhora do Carmo, outro dia esquecem a 

santa e a Igreja. A fé dessa gente não está em lugar nenhum" (p.73). Essa posição 

que coloca os indígenas como infantis está atrelada à noção eurocêntrica de que 

estes sujeitos estão em evolução, ainda não alcançaram o estágio da racionalidade 
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e, assim, ignora-se a cultura e modos de vida dos trabalhadores, dos indígenas, 

ribeirinhos e também da própria natureza. 

Por essa razão, Jano recusa, ou melhor, abomina qualquer vínculo ou 

possibilidade de amizade entre Mundo e os sujeitos da floresta, sejam eles negros 

ou indígenas. O filho, por sua vez, em respeito à sua própria origem, não apenas 

nutre imenso carinho e respeito pelas pessoas mais simples como parece 

compartilhar das mesmas dores. Mundo fica profundamente comovido com a morte 

do indígena mais antigo da Vila Amazônia e comparece para velar o corpo do velho, 

desafiando o pai, que"( ... ) sabia que o filho estava por ali, que preferia ficar no meio 

daquela gente. Da varanda, assistiu ao ritual dos mortos, meio indígena, meio 

cristão" (HATOUM, 2005, p. 73). 

Para conter essa aproximação, Jano reage com violência e agressividade, 

ações que se traduzem nas surras de cinturão e horas de aprisionamento no porão 

da casa, para não deixar que o filho se misture com as crianças pobres das 

palafitas. O filho, herdeiro do seu império econômico, deveria, a seu ver, construir 

laços apenas com militares, empresários e outras pessoas influentes do local. Em 

uma carta de Ranulfo, outra voz que ajuda na composição do enredo, há um 

desabafo de Alícia e a impressão que se tem é que, desde o berço, Mundo nada 

mais fora para o pai senão a figura de seu sucessor: 

Ela me disse que Jano estava feliz por ter um herdeiro Mattoso, um 
homem, e não falava em outra coisa, e depois tua mãe percebeu que 
ele estava envaidecido não com o filho, mas com o herdeiro, até que 
um dia brigaram por causa da palavra herdeiro, que ela não 
aguentava mais ouvir, como se tu não fosses um bebê e sim um 
homem à frente da Vila Amazônia (HATOUM, 2005, p. 216). 

As atitudes posteriores de Jano, quando pensa em artifícios para enviar 

Mundo para o internato, são alimentadas também pelo medo de que o filho, em vez 

de sucessor dos seus negócios, desenvolva ainda mais as suas aspirações 

artísticas, fato que Jano despreza e atribui como uma forte tendência à 

homossexualidade. Para esse empresário, a arte não pode ser produzida pela gente 

comum, é algo que está ao alcance de poucos, sinônimo de luxo e prazer estético. 

A tirania de Jano revela uma profunda negação da alteridade e da 

diferença, pois ele mostra-se incapaz de aceitar que Mundo tenha atitudes e ideais 

contrários aos seus; não consegue ver no rosto do filho um rosto que não é o seu, 
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mas de um Outro; um ser independente, cuja dignidade precisa ser respeitada. 

Como se vê, a inquietação de Jano se dá especialmente devido à sua incapacidade 

de ver que em sua relação com o Outro não há nada de mais exótico além dele 

próprio. A dominação, neste sentido, não se dá apenas pela força, mas também pela 

imposição de ideias. 

O desejo de dar prosseguimento para a fortuna do seu venerado pai e a 

constante recusa e indiferença de Mundo a esse projeto fazem com que Jano 

apresente uma personalidade tensa e irritadiça. Sob a ideia de que a Amazônia 

nunca dá descanso, ele não dava trégua nem para si, nem para seus empregados 

indígenas, com os quais mantinha estreita relação de trabalho. A mão-de-obra 

indígena constituía a principal frente de trabalho para lidar com a juta, os indígenas 

conheciam os segredos dessa planta e preparavam-na para a exportação, principal 

fonte da riqueza de Jano. Nesta relação, os indígenas, empobrecidos, eram 

arduamente explorados e nunca respeitados em sua diferença, pois, na concepção 

de Jano, a alteridade é inadmissível e a diferença só é reconhecida para ser 

subjugada, dominada e destruída. 

No entanto, apesar de Jano recusar insistentemente a cultura indígena, 

desprezar os seus rituais fúnebres, as músicas, comidas, temperos, ele não se 

atenta para o fato de que o universo amazônico já estava entranhando em suas 

escolhas e até mesmo nos hábitos mais corriqueiros, como por exemplo, ao se 

alimentar e se deliciar com um prato de origem indígena, a tartarugada, preparado 

por sua empregada, Naiá. Esta constatação promove rasuras no discurso colonial, 

pois distorce as imagens febris e fantasmáticas que são absorvidas e repetidas na 

sabedoria do Ocidente, ou seja, desconstrói o que Fanon denomina de "delírio 

maniqueísta" das sociedades coloniais. 

O pensamento de Jano é também compartilhado pela costureira Ramira, 

personagem que saiu do fundo de uma chácara no Morro da Catita com seu 

sobrinho, Lavo, e o irmão, Ranulfo, e foi morar na Vila da Ópera, próximo ao 

palacete de Jano, em uma das cinco casinhas de madeira que se "intrometiam feito 

uma cicatriz no quarteirão de sobrados austeros" (p. 26). Embora seja uma mulher 

esforçada, dedicada ao trabalho e ao sustento da família, leva uma vida de muitas 

privações e total falta de perspectivas, passando boa parte de seu tempo atrás de 

uma máquina de costura, que mais parece uma extensão de seu próprio corpo. No 
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íntimo de sua subalternidade, ela demonstra que assimilou bem o projeto 

colonialista, o que pode ser confirmado em sua profunda devoção por Jano e por 

tudo o que ele representa: 

Para tia Ramira, ele tinha sobretudo um nome conhecido, que 
crescera depois da Segunda Guerra e ainda reverberava com força 
de autoridade. Essa mistura de riqueza material e correção moral 
fazia de Jano um ser perfeito. "Isso é uma raridade", dizia ela. "A 
única falha desse santo homem foi cair no feitiço daquela mulher" 
(HATOUM, 2005, p. 38-39). 

Neste excerto, Ramira acusa Alícia, a esposa de Jano, de o ter seduzido 

e enfeitiçado, porém, é a costureira que parece "enfeitiçada" pela atenção e 

generosidade calculada de Jano. A admiração de Ramira é exagerada, servil, tanto 

que uma de suas maiores alegrias é cozinhar, costurar, passar e engomar as roupas 

desse homem: "Mostrou-me camisa branca de linho irlandês, com as iniciais de Jano 

bordadas no bolso; alisou o tecido, o cheirou como se fosse uma flor rara, com a 

serenidade que a trégua lhe dava" (HATOUM, 2005, p. 172). Ela, que nunca se 

casou e nutria um amor não correspondido por ele, sabia todas as medidas de Jano 

de cor, comentando que "uma boa costureira não tira a medida de quem admira" 

(HATOUM, 2005, p.189). 

Lavo e seu tio Ranulfo, ambos sustentados por Ramira, são personagens 

importantes em Cinzas do Norte, porque são os dois principais narradores, a fala de 

um complementa a fala do outro, ambos revisitam as tradições da comunidade 

amazônica, como os hábitos culinários e as manifestações culturais. Eles nos 

apresentam o tambaqui na brasa que é feito aos domingos (p. 91 ), o peixe recheado 

com farofa (p.177), o feijão com jerimum e maxixe servido no Mercado (p. 75), a 

sobremesa de torta de cupuaçu com biscoito champanhe e castanha (p. 95). 

Também recordam dos batuques das festas de boi-bumbá, na cidade de Parintins: 

"[ ... ] lembrei das festas de São João no Morro da Catita, dos trajes costurados por tia 

Ramira, e de um dos bois, o Corre-Campo, girando e dançando no meio da 

quadrilha das crianças" (HATOUM, 2005, p. 76). 

Esses narradores percorrem juntos, ainda, o caminho em favor da 

reconstituição do passado através da memória, na tentativa de (re)contar a história 

de Mundo. A fala das demais personagens, sempre colocadas em aspas, também 

ajuda nessa difícil tarefa de retorno ao passado. Assim, tanto em Cinzas do Norte 
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quanto em Dois Irmãos, os narradores-personagens parecem estar sempre em uma 

misteriosa busca pelo outro ou até mesmo pela reconstituição do seu passado, mas 

esta procura parece estar sempre fadada ao fracasso: 

( ... ) 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 (HATOUM, 2000, p.244). 

Esse sentimento é também uma das formas dos autores para dar relevo à 

inquieta relação do sujeito contemporâneo com aquilo que lhe é familiar, e também 

com suas figuras de alteridade. Nesse caso, a importância desses textos se dá 

especialmente pelo fato de colocarem em discussão uma abordagem linear da 

nação e, nas palavras de Maria Zilda Cury, são: 

( ... ) romances que vão na contramão de busca da identidade 
nacional que tanto marcou e por tanto tempo a produção literária e 
cultural brasileiras para expressar um espaço de desterritorialização, 
longínquo, estranhado e distante, espaço de busca identitária de 
narradores em crise. A idéia de travessia, que enfatiza a 
precariedade dos pontos de partida e chegada, junta-se à questão do 
"local da cultura", ao local de retorno do acontecimento (Cf. 
BHABHA, 1998) mas como desarticulação, como estranhamento. 
(CURY, 2008, p.13) 

Assim, as relações de alteridades mostram que mais do que formar a 

identidade a partir do outro, os textos, que aqui nos propusemos a analisar, sugerem 

que o Outro é também uma parte de nós. Esse contexto, segundo Bhabha (2013), 

ajuda a construir uma relação geocultural híbrida que transforma o espaço tido como 

naturalizado e homogêneo em um presente histórico flexível e aberto a novas 

enunciações, pois: 

o presente não pode mais ser encarado simplesmente como uma 
ruptura ou um vínculo com o passado e o futuro, não mais uma 
presença sincrônica: nossa autopresença mais imediata, nossa 
imagem pública, vem a ser revelada por suas descontinuidades, suas 
desigualdades, suas minorias. Diferentemente da mão morta da 
história que conta as contas do tempo sequencial como um rosário, 
buscando estabelecer conexões seriais, causais, confrontamo-nos 
agora com o que Walter Benjamin descreve como a explosão de um 
momento monádico desde o curso homogêneo da história, 
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"estabelecendo uma concepção do presente como o 'tempo de 
agora"' (BHABHA, 2013, p.24 ). 

Essas brechas na enunciação permitem-nos ouvir a voz indígena, do 

ribeirinho, do homem da floresta, do desterritorializado, do que está em movimento, 

do imigrante, do nômade, formando um "burburinho de vozes" que convertem a 

cultura para o entre-lugar deslizante, marginal e estranho. E é por uma dessas 

brechas que a personagem Domingas, por exemplo, pode ser ouvida e ensinar 

coisas e palavras quase já esquecidas, mas que ainda povoam a sua imaginação. É 

através dela que diversos segredos das ervas medicinais chegam a nosso 

conhecimento. A elaboração dessa e de outras personagens demonstra que, em vez 

de reforçar projetos que procuram pensar a Amazônia de forma homogênea, com 

ideias fixas e apressadas de sua identidade cultural, os autores aqui analisados 

filiam-se a concepções literárias que contribuem para significativas alterações nas 

formas tradicionais de olhar e refletir sobre a cultura. 

Após as discussões desenvolvidas até o momento, observa-se que as 

narrativas aqui investigadas apresentam muitas semelhanças, uma vez que 

ostentam conflitos familiares e abordam características tanto regionais quanto 

universais, ou seja, a história do amazônida ultrapassa os limites da floresta. Em vez 

de se concentrarem ao universo íntimo e familiar, todos os escritores avançam para 

um intrincado jogo das relações sociais. As personagens são naturalmente 

fronteiriças e compartilham dualidades, entre a família e fora dela, a cidade e o seu 

interior, a ciência e o conhecimento tradicional. E é essa posição desconfortável que 

desfaz significados e estratégias culturais utilizadas como práticas de dominação e 

potencializa a capacidade de enxergar o seu próprio universo como estrangeiro. 

Com essa transversalização dos valores eurocêntricos e dos conceitos 

universalizantes, não se pretende negar a cultura do colonizador, tendo em vista que 

essa pesquisa é movida pela ideia de que não se combate a discriminação apenas 

invertendo o discurso discriminatório. Também não se trata de buscar enxergar a 

Amazônia como ela realmente é, pois esse espaço está longe de ser fechado e 
homogêneo. Pretende-se, na verdade, interrogar e desconstruir esses processos 

epistemológicos sedimentados historicamente a partir da exclusão, valorizando 

relações com a alteridade, ou seja, considerando os inúmeros contatos e diálogos 

culturais que se processaram na Amazônia. 
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4. RECONFIGURAÇÕES DO LITERÁRIO: FIGURAÇÕES DO NEGRO E DO 
INDÍGENA NA LITERATURA DE EXPRESSÃO AMAZÔNICA 

A historiografia literária brasileira, edificada a partir de princípios de 

universalidade, termina por apresentar de maneira contundente apenas um ponto de 

vista falocêntrico, branco e eurocentrado. Verifica-se, no conjunto de textos 

canônicos, a quase completa inexistência de autores negros, cenário que não 

apenas caracteriza a nossa literatura como branca, mas também aponta para a 

existência de uma crítica de base eurocêntrica, que deixa de fora experiências e 

vozes dissonantes, sob o argumento de não se enquadrarem em determinados 

padrões de qualidade ou estilos de época. 

No caso específico dos indígenas, essa presença reduzida no processo 

de criação literária pode ser explicada, em parte, pelo privilégio da tradição letrada 

que embasa o sistema ocidental, em oposição à oralidade que prevalece nas 

culturas indígenas. Para as comunidades indígenas, a literatura não depende do 

registro escrito, pois tudo é literatura, a fruição estética se apresenta de diferentes 

maneiras, seja na arte de colorir o corpo, na tradição de contar estórias, nas 

cerimônias festivas, nos rituais, nas danças ou até mesmo na simples fabricação de 

utensílios domésticos e produção do arco e flecha, instrumento de caça. Daniel 

Munduruku, indígena que vem conquistando certo reconhecimento no cenário 

literário brasileiro, explica que: 

Compreender a Literatura Indígena é entender que ela se manifesta 
nas diversas formas de transmissão do saber: que ela é a 
reverberação do que mora dentro do corpo de nossa gente. A 
literatura entendida nesses moldes - nos completa enquanto 
pessoas, porque nos lembra sempre de onde viemos, para onde 
vamos e qual o sentido de nossa pertença a esse planeta. É, 
portanto, um modo todo peculiar de ler o mundo em que vivemos e 
dar uma criativa resposta às questões que a vida está sempre nos 
levantando. É assim que entendemos essa forma peculiar de ler o 
mundo que o ocidente decidiu batizar de literatura (MUNDURUKU, 
2005, p. 9-1 O). 

A existência de negros e indígenas e os seus diferentes modos de 

entender o mundo se apresentam, então, como uma cicatriz na face do pensamento 

eurocêntrico, que é incansável na tarefa de se afirmar superior e válido para todos. É 
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a arrogância dessa visão hegemônica que tende a excluir a diferença e, por isso 

mesmo, a não considerar no mesmo espaço cultural formas de produção artísticas 

que não correspondam ao modelo vigente. 

Quando se trata da condição ou da maneira que essas minorias foram 

representadas na literatura, outra vertente interessante e que, inclusive, nutre 

nossas intenções nessa pesquisa, é o modo como essas minorias foram 

representadas enquanto personagens. Da mesma forma que acontece com a voz 

autoral, a presença de povos negros e indígenas enquanto personagens nos textos 

canônicos também é bastante incipiente e reduzida. Constata-se, ademais, que a 

representação desses sujeitos foi construída de modo um tanto problemático, 

reforçando uma série de estereótipos e fazendo com que eles próprios se 

considerassem marginais, inferiores e subalternos. 

Estas representações, que estavam muito mais associadas às 

expectativas europeias do que às formas culturais e de existência dessas minorias, 

podem ser percebidas em diversos textos literários. O negro, sob a opressão do 

estereótipo, aparece, por exemplo, no poema Essa Negra Fulô, de Jorge de Lima; 

na peça teatral O demônio familiar, de José de Alencar e no romance Rei Negro, de 

Coelho Neto. Em todos esses textos não são poucas as características negativas 

atribuídas aos negros em geral. Estes, diante da fantasia branca, assumem com 

frequência papéis de escravos, agressores, bandidos, serviçais domésticos, 

mendigos. Essa afirmação pode ser corroborada na seguinte assertiva do professor 

Eduardo de Assis Duarte: 

Enquanto personagem, o negro ocupa um lugar menor na literatura 
brasileira. Na prosa, é um lugar muitas vezes inexpressivo, quase 
sempre de coadjuvante ou, mais acentuadamente no caso dos 
homens, de vilão. E isto desde os começos da produção letrada no 
país (DUARTE, 2017, p.38-39). 

Na continuidade do projeto de marginalização do negro e de suas 

manifestações culturais, essas personagens se tornam também donos de ações e 

comportamentos que os caracterizam como retrógrados, primitivos, trapaceiros, 

mentirosos e malignos. Esta última característica persiste ainda fortemente no 

imaginário popular, pois as estórias que circularam de geração em geração sempre 

associaram a negritude ao mal e o negro ao demônio. Esse contexto atribuiu à cor 
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preta uma forte carga negativa, simbolizando morte, tristeza e maldição. Isso explica 

o fato do fenótipo negro, como a cor da pele e o tamanho da boca ou do nariz, ser 

utilizado, por diversas vezes, como sinônimo de ofensa, feiura e inferioridade. 

São muitas e diversificadas as formas de dominação utilizadas pelo 

europeu no intuito de desumanizar e objetificar o negro, ao longo do processo de 

colonização do continente americano. Essas estratégias e discursos foram 

adquirindo novas roupagens e sofrendo alterações no contexto da atualidade, mas 

não deixaram de expressar o desejo de manutenção do status quo da classe 

dominante, seja no âmbito político, econômico e/ou cultural. 

Isso explica o fato de muitas estórias não exibirem os graves 

desequilíbrios sociais e os frequentes e violentos conflitos, e ainda hoje carregarem 

vestígios de ideologias construídas e disseminadas maciçamente nos quatro cantos 

do continente, com o intuito de desqualificar o africano e sua descendência. É por 

conta dessas estórias ora ocultadas ora distorcidas, que a literatura afro-brasileira 

tem sido incisiva em revisitar a crítica do passado, oferecendo possibilidades para 

que se desconstrua essa negatividade atribuída ao negro e promovendo rasuras nos 

discursos forjados pelo branco. Em relação a essa problemática, o professor Duarte 

mostra que o caminho para uma representação mais digna ainda é longo, uma vez 

que: 

O texto contemporâneo reproduz, em grande medida, a atitude predominante no romance 
brasileiro de todos os tempos: o sequestro do negro enquanto individualidade pensante, 
guardiã de uma memória tanto individual quanto familiar ou comunitária; o sequestro do 
negro enquanto voz narrativa, expressa na primeira pessoa do singular, com as 
prerrogativas inerentes ao desnudamento da subjetividade em todos os seus aspectos; e o 
sequestro, por fim, da própria humanidade inerente à maioria dos brasileiros ao retratá-los 
sob a moldura estreita ditada pelo estereótipo e pelos metarrelatos da cordialidade e da 
democracia racial (DUARTE, 2017, p. 42). 

Na questão indígena, do mesmo modo, também se faz presente uma 

série de equívocos e contradições. Em uma breve retrospectiva, os textos 

inaugurais, escritos por viajantes, cronistas e aventureiros, já introduzem vários 

problemas na representação da alteridade indígena, na medida em que as 

numerosas diferenças culturais, comportamentais, linguísticas e religiosas que 

compreendiam as diferentes comunidades indígenas foram misturadas, reduzidas e 

reunidas sob a ideia de uma identidade única. Dito de outro modo, o indígena é 
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representado como uma entidade genérica, que oscila entre a ideia de habitante de 

uma terra paradisíaca e a de selvagem antropófago, seres quase que demoníacos, 

de acordo com a ótica cristã ocidental. Nos momentos em que não foi idealizado, 

predominou a imagem de um ser pueril, preguiçoso, não-civilizado, desprovido de fé 

e incapaz de cuidar de si próprio. 

Sobre essa questão, em A A/feridade ameríndia na ficção contemporânea 

das Américas, a professora Rita Olivieri-Godet reitera que sempre que a palavra 

índio é utilizada genericamente para designar povos específicos, ela adquire o poder 

de "dissolver a singularidade de cada povo e de cada cultura indígena sob essa 

denominação homogeneizadora das diferenças" (OLIVIERI-GODET, 2013, p.9). 

Assim, ao desenvolver uma análise que compreende as representações literárias 

contemporâneas do ameríndio no Brasil, na Argentina e no Quebec, a professora 

Rita declara que: 

Referir-se a índio ou ameríndio coloca logo de início um problema, o 
da nomeação. A primeira palavra, índio, utilizada para designar os 
povos que habitavam o território americano quando da chegada dos 
europeus, resulta em um equívoco e uma exclusão. [ ... ] Segundo 
Márcio Santilli, para os índios "não existe índio, senão como uma 
referência do branco. Existem os terenas, os caiapós, os xavantes e 
outros povos. Existem o povo de cada índio e os outros povos 
(2000:14)" (OLIVIERI-GODET, 2013, p.9). 

No imaginário de construção da nação, período que compreende a 

primeira metade do século XIX, o indígena esteve presente nos textos românticos de 
um modo profundamente idealizado. Tendo em vista a necessidade de se afirmar 

uma identidade nacional, o indígena foi escolhido como símbolo dessa nação 

emergente, entretanto, o seu jeito de ser incomodava e os seus modos de viver 

perturbavam ainda mais a ideologia nacional conservadora. Para que a sua figura 

servisse como representação, foi preciso idealizá-lo de acordo com os moldes 

europeus. Isso, porque embora se dedicassem a retratar aspectos da realidade 

brasileira, os escritores desse período não conseguiram se desvincular dos valores 

etnocêntricos. 
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Essa imagem idealizada do indígena pode ser observada no livro 

lracema, escrito pelo maior romancista romântico brasileiro, José de Alencar. 

Segundo a professora Rita Olivieri-Godet, 

O comportamento de personagens como Poti e lracema corresponde 
às matrizes imaginárias do colonizador. O índio esvaziado de sua 
alteridade é um simples ornamento, um elemento da natureza com a 
qual ele é confundido, um aspecto da "cor local". Visão exótica que 
traduz o paradoxo do nacionalismo de Alencar: desejo de marcar a 
alteridade brasileira em relação à cultura europeia e impossibilidade 
de se identificar ao índio (OLIVIERI-GODET, 2013, p. 17-18). 

Essa visão, que predomina na historiografia literária, conecta o indígena a 

um passado mítico e não permite que se estabeleçam discussões, por exemplo, em 

torno da sua condição no mundo social/colonial. Todo o histórico de violências, 

abusos e exploração existente na relação entre indígenas e colonizadores foi 

ofuscado pela relação romântica de origem medieval então revestida com uma nova 

roupagem inter-racial que supostamente nutriria a formação da nação brasileira. 

Nos anos de 1920, com o Modernismo, inaugura-se uma nova forma de 

representação indígena na produção literária. Em contraposição à visão 
conservadora romântica, a obra Macunaíma, de Mário de Andrade, dá ênfase para o 

"herói sem nenhum caráter", antropófago e rebelde. A criação desse anti-herói, 

assentado na ideia de mentira, preguiça e extravagância, talvez tenha sido "mais 

uma tentativa de interpretação de uma nação em cujo espaço se inscreve a tensão 

entre a selva e a cidade, o primitivo e o moderno, o lúdico e o racional e que tem 

diante de si o desafio de criar uma identidade" (OLIVIERI-GODET, 2013, p.18). 

Essas imagens homogeneizadoras e estereotipadas se repetem, com 

certa regularidade, em diferentes discursos, em diferentes épocas, produzindo 

implicações ainda na atualidade. A título de exemplo, basta lembrar que, há uma 

semana, o presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, durante 

transmissão em vídeo realizada nas redes, anunciou que o vice-presidente, Hamilton 

Mourão, seria o novo chefe do Conselho da Amazônia, e não hesitou em afirmar que 

"o índio está evoluindo" e "cada vez mais é um ser humano igual a nós". Ou seja, em 

pleno século XXI, esse discurso eivado de distorções e preconceito é proferido pelo 

maior representante de um país, por aquele que deveria defender e garantir o 
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respeito à diferença. O racismo e a desigualdade racial que lamentavelmente ainda 

persistem no Brasil são os termômetros que indicam o quanto este país, apesar da 

intensa diversidade de seus povos e culturas, ainda precisa avançar. 

Mudanças significativas na representação do indígena vieram à tona, 

segundo a professora Eurídice Figueiredo, a partir dos anos 1930/40, "na medida em 

que se dava conta que não só os indígenas não haviam desaparecido, como 

também não haviam adotado o modo de vida ocidental, mas que eles resistiam e 

buscavam cada vez mais preservar seus costumes" (FIGUEIREDO, 2010, P. 114). 

Ainda segundo Figueiredo, dois romances publicados na década de 60 e 70 

representam essa nova figuração indígena: o livro Quarup (1967), de Antonio 

Callado, que aponta para uma perspectiva mais realista, ao exibir o índio que é 

vítima de doenças, agressões, violências; e Maíra (1976), de Darcy Ribeiro, obra de 

um antropólogo que penetra intensamente no universo imaginário social de um povo 

indígena e expõe os conflitos existenciais que nascem do encontro de culturas. 

No final do século XX e início do século XXI, surgiram várias tentativas de 

resistência aos processos eurocêntricos de imposição cultural, dentre eles destaca 

se o pós-colonialismo, que embora apresente uma crítica contundente aos 

processos de colonização, ainda, mantém, de alguma forma, relação com o 

logocentrismo europeu. Na América Latina, esse pensamento crítico se desdobra 

em um conjunto de reflexões que busca uma aproximação com teorias subversivas 

e contra hegemônicas, que vislumbram diálogos e trocas culturais. 

Essa crítica emerge em vários locais da América Latina com 

denominações diversas, mas com propósitos muito próximos - tentativas de 

subverter modelos, sentidos e valores que tendem a homogeneizar culturas e 

identidades. Só para citar o que já foi desenvolvido em capítulo anterior, tem-se, no 

Brasil, o conceito de entre-lugar, do crítico mineiro Silviano Santiago; em Cuba, o 

conceito de transculturação, de Fernando Ortiz; e ainda o hibridismo cultural, 

desenvolvido pelo crítico argentino Nestor García Canclini, assim como pelo indiano 

Homi K. Bhabha. Além das teorias citadas, convém destacar o conceito de 

heterogeneidade, desenvolvido pelo crítico peruano Antonio Cornejo Polar e um 

amplo arcabouço teórico desenvolvido pelo crítico peruano Aníbal Quijano, e pelo 

argentino Walter Mignolo. 
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Esse cenário se tornou fértil para que pesquisadores (as) provenientes de 

diferentes grupos sociais e étnico-raciais e/ou comprometidos com os sujeitos 

marginalizados pela história começassem a se inserir de maneira mais significativa 

nas diferentes universidades do país, sobretudo as públicas, possibilitando a difusão 

de outro tipo de conhecimento. Além disso, a pressão que movimentos sociais 

identitários e os seus sujeitos (mulheres, indígenas, negros, homossexuais) 

exerceram sobre essas produções acadêmicas também foram fundamentais para a 

inserção de conhecimentos alternativos e de novas subjetividades (GOMES, 2008). 

O movimento negro e indígena, então, ganhou importante espaço de 

interpretação e afirmação, numa conjuntura que favoreceu atitudes de resistência e 

de contestação do poder, nutridas por indagações acerca do percurso e dos conflitos 

entre os diferentes povos que estão na origem da formação cultural brasileira. No 

campo literário, textos e personagens foram sendo pensados na contramão dos 

discursos predominantes e não apenas passaram a representar essas minorias de 

forma positiva, como também realocaram esses povos enquanto sujeitos que 

exprimem sua própria "subjetividade", são donos de suas próprias estórias. 

No contexto amazônico, os escritores Milton Hatoum, Dalcídio Jurandir e 

Márcio Souza, apontam, em seus textos literários, para a consciência de que 

retomar o negro e o indígena no debate literário e cultural das Amazônias exige uma 

reconfiguração epistêmica e um rompimento com modelos hegemônicos, que, 

historicamente, além de silenciar esses grupos étnico-raciais, impuseram formas de 

ser, de dizer, de ver e de estar no mundo. 

Embora tenham produzido suas escritas em diferentes momentos do 

século XX e XXI, esses intelectuais apresentam pontos convergentes, no que se 

refere à abordagem e representação de grupos minoritários amazônicos: recusam a 

figura mítica do índio romântico e imagens exóticas do negro, no sentido de 

desestabilizar e promover fissuras no estoque de imagens já consolidados na 

memória coletiva dessa região; abordam também a difícil coabitação entre as 

diferentes comunidades étnicas e culturais, sempre questionando o lugar reservado 

ao indígena e ao negro nesse processo. 

Esses escritores elaboram, ainda, uma crítica contundente em relação 

aos processos de modernidade que não levam em consideração as pessoas que 

moram na Amazônia. Em seus enredos são comuns denúncias em relação aos 
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grandes projetos desenvolvimentistas que se mostram não apenas ineficazes, mas 

também excludentes, pois, na maioria das vezes, são pensados fora do espaço 

amazônico e privilegiam apenas uma irrisória parte da população. Assim, em 

contraposição aos discursos que, por diversas vezes, captaram apenas a selva 

grandiosa e avassaladora, e a fauna surpreendentemente diversificada, esses 

escritores falam de uma Amazônia habitada, privilegiam as pessoas, suas culturas e 

condições de vida. 

Em uma análise específica do corpus, nota-se que Souza e Hatoum estão 

mais sintonizados com a questão indígena e suas híbridas relações, enquanto 

Jurandir expõe muito bem a situação do negro, colocando-o como protagonista, mas 

sem deixar de abordar questões que comportam as experiências indígenas. Em um 

contexto mais amplo, pode-se afirmar que o elemento que impulsiona todo o 

processo de criação desses textos é a experiência da alteridade. 

A reflexão sobre a questão indígena perpassa toda a obra de Márcio 

Souza e, em A Caligrafia de Deus (1994), a temática é fundamental na medida em 

que se apresenta em todos os contos da coletânea. O livro, ambientado na cidade 

de Manaus, informa-nos sobre o assassinato da indígena lzabel Pimentel e seu 

companheiro Alfredo Silva; a morte precoce do baniwa Pedro Pimentel, que aos 35 

anos, já é chamado de "velho", chamando atenção para pouca expectativa de vida; a 

vida errante da namorada de Inácio, "verdadeira filha das selvas", que vai para a 

cidade em busca de melhores oportunidades e acaba assujeitada e errante nos 

labirintos urbanos; a indígena, amiga de Ricardo, que é vendida pelo próprio pai; o 

velho benzedor que vende pipoca para sobreviver na cidade, dentre outros. 

Na Amazônia de Hatoum e de Dalcídio também passeiam essas figuras 

desamparadas pelo progresso e excluídas, tanto nas cidades grandes quanto nos 

interiores. Acompanha-se o trajeto do peixeiro prestes a morrer de insolação; da 

negra que precisa se casar para ter uma vida melhor; dos ribeirinhos que padecem 

de fome e febre; da prostituta que definha em seu barraco e espera pela morte. A 
morte, aliás, é uma personagem constante. O persistente sino dobrado de Cachoeira 

alcança a todos, exibindo a miséria de toda a gente, a corrupção desenfreada e a 

difícil coabitação entre as diferentes comunidades culturais. 

Essa literatura vai, então, mostrar não apenas a visão de Eldorado, de 

riquezas abundantes, mas principalmente uma Amazônia em que a contradição, a 
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miséria e as agruras das populações pobres são temáticas constantes. A cuidadosa 

elaboração dessas personagens demonstra que, em vez de reforçar projetos que 

procuram pensar a Amazônia de forma homogênea, com ideias fixas e apressadas 

de sua identidade cultural, esses autores filiam-se a concepções literárias e culturais 

contemporâneas, ou pós-coloniais que preveem alterações nas formas tradicionais 

de olhar e refletir sobre a cultura. 

4.1 Subjetividades e Resistências: mulheres negras e indígenas 

O estudo da representação feminina na literatura aponta para um histórico 

de opressão das mulheres, mediante a imposição de uma cultura eurocêntrica e 

patriarcal. O percurso literário, desenvolvido majoritariamente por homens, enfatiza a 

mulher vítima de estereótipos que a constituíram como "sexo frágil" - ou o segundo 

sexo, tal como postulado por Simone de Beauvoir-, e que questionaram, inclusive, a 

sua capacidade de agir e pensar, neutralizando-lhe a cidadania e o direito de se 

constituir como sujeito. Ou seja, a mulher foi excluída de um núcleo social 

determinante, ocupado essencialmente por homens que elaboraram discursos e 

regras sobre seu corpo, sua sexualidade e reprodução. 

Em outras palavras, o sistema patriarcal investiu na formação e na 

permanência da mulher "bela, recatada e do lar". Nessa organização de poder, é 

interessante que as mulheres permaneçam submissas e confinadas em seus lares, 

cuidando das necessidades do marido, da educação dos filhos e das atividades 

domésticas, sem intervirem na ordem social. Muitas mulheres resistiram e resistem à 

imposição desses discursos, entretanto, muitas outras acabaram internalizando e 

naturalizando esse discurso. Este último comportamento é representado por 

Hatoum, em Cinzas do Norte, por meio de Ramira, personagem que demonstra que 

assimilou muito bem o projeto colonialista, não consegue desenvolver nada fora do 

paradigma euro-ocidental. 

À medida que essa narrativa avança, é possível notar que a grande 

devoção e êxtase de Ramira diante da presença do português Trajano são, de modo 

inverso, a razão de toda a raiva e desprezo destinados à esposa dele, a indígena 

Alícia. Ramira se incomoda profundamente porque acha que Alícia se casou apenas 
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por interesse e não valoriza o seu "lugar de mulher", ou seja, não cuida 

adequadamente do marido, do filho e nem assume as funções da casa. Essa 

personagem expressa o conflito existente entre as próprias mulheres diante da 

multiplicidade de identidades e experiências derivadas da articulação sexo/ gênero, 

entrecruzadas com outros eixos identitários, como classe, raça e etnia. 

É por isso que Ramira faz questão de afirmar que o único defeito de Jano 

foi deixar enfeitiçar-se por Alícia e encara como uma afronta à sociedade o fato 

desse homem santo e de posição privilegiada viver com essa indígena. Do tom 

raivoso e melancólico emana o desejo de ocupar o lugar desdenhado pela outra. 

Com isso, nota-se, que mesmo Ramira sendo a provedora do seu lar, sustentando 

com suas costuras o seu sobrinho órfão, Lavo, e também o irmão Ranulfo, "o 

homem da casa", ela é uma personagem que se ajusta ao sistema opressor 

patriarcal, que dita o espaço doméstico como sendo o exclusivo lugar da mulher. 

Coincidência ou não, ela serve a três homens: Jano, Lavo e Ranulfo. 

A personagem Alícia precisa enfrentar um duplo processo de 

subalternidade: como mulher e como indígena. Isso, porque se à mulher branca 

cabia o silenciamento e a submissão social, o espaço reservado às mulheres 

indígenas e negras era muito mais subalterno e inferiorizado, até mesmo diante de 

homens nessa mesma condição, pois, conforme Spivak, 

[ ... ] apesar de ambos serem objetos da historiografia colonialista e 
sujeitos da insurgência, a construção ideológica de gênero mantém a 
dominação masculina. Se, no contexto da produção colonial, o 
sujeito subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito 
subalterno feminino está ainda mais profundamente na obscuridade 
(SPIVAK, 2010, p. 85). 

Nesse sentido, a indígena Alícia, que veio do interior do Amazonas, 

poderia ter tido uma vida extremamente miserável como tantas outras com a sua 
mesma origem. Contudo, essa mulher misteriosa e sedutora desperta a atenção do 

influente empresário exportador de juta, o português Trajano Mattoso, casa-se com 

ele e se torna a mãe de Raimundo (Mundo). O casamento não só é responsável por 

sua ascensão social, como também concretiza a sentença que ela havia direcionado 
à sua antagonista, Ramira, no passado: "Um dia tu vais costurar para mim, e ainda 

vou te dar uns retalhos de esmola" (HATOUM, 2005, p. 52). 
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O poder patriarcal, nessa obra, é representado especialmente por Jano, 

um homem extremamente conservador e audacioso, cujo maior sonho é o de ter um 

herdeiro que transmita para outras gerações a sua fortuna e o nome da família. 

Tanto Alícia (esposa), quanto Ramira (vizinha que o idolatra) e Naiá (empregada da 

casa) são submetidas ao domínio de Jano, porém, devido às condições em que 

estão inscritas, elas reagem de maneiras diferentes. Enquanto Naiá e Ramira 

agregam características de mulheres passivas e subservientes, Alícia apesar de 

submissa ao infeliz casamento, muitas vezes assume uma postura irreverente, que 

transgride limites. 

A personalidade e o comportamento de Alícia rasuram a ideologia 

patriarcal, que historicamente insiste em enquadrar a figura feminina em 

determinados modelos de conduta, como o da esposa amorosa e mãe ideal, que 

encontra na maternidade, sua completa realização e recompensa por todo sacrifício 

e doação. Ela se recusa a colocar os pés na Vila Amazônia, o projeto do qual o 

marido mais se orgulha; não esconde o tédio e o desânimo diante dos jantares 

organizados para receber os influentes amigos de Jano; no lar, diante da 

convivência conflituosa entre o filho e o marido, ela sempre parte em defesa do 

primeiro em detrimento ao segundo. Diante disso tudo, para esquecer o casamento 

infeliz e a vida frustrante que leva, Alícia lança-se aos jogos e à bebida. 

Descrita como uma mulher muito bonita, especialmente por conta de seus 

traços exóticos, a principal arma de negociação de Alícia é a sedução. A beleza 

feminina, que muitas vezes serviu para objetificar e assujeitar as mulheres, é 

utilizada como uma forma de subverter as relações de poder. Os poucos momentos 

em que Alícia se mostra carinhosa com o marido parecem ser muito bem calculados: 

E ficaram abraçados, fazendo carícias e cochichando no ouvido um 
do outro, numa intimidade que surpreendeu até meu amigo. Saí de 
perto, pensando que havia amor entre os dois. De repente ele ergueu 
a cabeça: "Mas já deixei. .. no mesmo lugar". 
"Deixaste uns trocados. Temos despesas em casa", disse a mulher. 
"Quanto?" com impaciência, Jano tirou umas cédulas da carteira, as 
dobrou, e ela pegou o dinheiro com um gesto rápido e insolente.( ... ) 
Olhou-a com medo, o corpo rígido, vencido pela submissão 
(HATOUM, 2005, p. 60). 

Alícia tem a inteira consciência do domínio que exerce sobre os homens, 

utilizando-se disso não apenas para assegurar o seu valioso casamento como 
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também para manter os casos extraconjugais, o que pode ser constatado em um 

encontro com Ranulfo: 

Quando Alícia cruzava as pernas, enfiando os dedos nos fundos da 
carne para afrouxar o short, Ranulfo lançava um olhar que a fazia 
sorrir. Ela enxugava com a língua o suor do beiço, e ele continuava a 
fumar com avidez. O desembaraço e a ansiedade deles aumentava 
cada vez mais, e eu via o meu tio se deixar envolver, servil e 
apaixonado (HATOUM, 2005, p. 99). 

Fora do casamento, ela mantém esse antigo caso com o ex-namorado 

Ranulfo, mas também envolve-se com o artista Arana, esta última informação chega 

ao leitor somente nos últimos lances da trama, sob as palavras resumidas de 

Mundo, conduzindo a narrativa para um novo clímax. Essas ações subversivas 

dessa personagem favorecem a problematização das relações heterogêneas e 

hierárquicas, pois questionam a autoridade masculina, a solidez dos 

relacionamentos entre homem e mulher, e, consequentemente, instigam o 

desmoronamento de uma das mais conservadoras instituições sociais: o casamento. 

Outra personagem que se utiliza da sedução para conseguir o que 

deseja, é a matriarca Zana, de Dois Irmãos. Descendente de libaneses, Zana é 

casada com Halim, um marido apaixonado, que fazia todos os caprichos dela, 

"Concordava com tudo, desde que todos os assentimentos terminassem na rede, ou 

na cama ou mesmo no tapete da sala" (HATOUM, 2000, p. 64 ). Com o receio de 

perder a intimidade com a esposa, Halim não queria ter filhos, no entanto, Zana 

sabia como insistir: 

- Quer dizer que vamos passar a vida sozinhos neste casarão? Nós 
dois e essa indiazinha no quintal? Quanto egoísmo, Halim!" 
"Um filho é um desmancha-prazer", dizia ele, sério. 
"Três, querido. Três filhos, nem mais nem menos", ela insistia, 
manhosa, armando a rede no quarto, espalhando as almofadas no 
chão, como ele gostava. [ ... ] 
[ ... ] Ela não desistiu: alternava o silêncio com a perseverança, se 
entregava a Halim com promessas de mulher apaixonada. Ele não 
notou a ambiguidade da atitude de Zana? Deixou-se levar pelas 
noites de amor em que não faltavam frases dóceis e que sempre 
terminavam com a felicidade promissora de povoar o casarão de 
filhos (HATOUM, 2000, p. 66). 
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É desse modo que Zana consegue seus três filhos - os irmãos gêmeos 

Omar e Yaqub, e Rânia - e tudo o mais que ela deseja. Embora essa personagem 

assuma o papel social reservado à mulher, administrando o lar, cuidando do marido 

e acompanhando o crescimento dos filhos, ela tem voz ativa, utiliza de suas 

artimanhas para controlar e decidir os rumos da família. Assim, em um contexto 

amplo, podem-se apontar semelhanças entre as duas matriarcas Alícia e Zana, 

ambas são mulheres belas, sensuais, mães extremamente protetoras e que não se 

conformam com a inquestionável autoridade masculina. 

A questão indígena, em Dois Irmãos, é protagonizada por Domingas, uma 

cunhatã que chegou à casa de Zana ainda pequena, quase como uma mercadoria, 

após ter sido arrancada de sua comunidade pelas missões religiosas, sob a 

desculpa de um ideal altruísta, que envolvia a catequização, escolarização e uma 

vida mais civilizada e menos sofrida, diante da crescente urbanização das cidades 

amazônicas. Porém, mesmo tendo aprendido a ler e a escrever, o destino de 

Domingas é um quartinho nos fundos do casarão da família de libaneses e uma vida 

inteira de servidão. 

A condição subalterna e excludente de Domingas é denunciada pela voz 

de seu filho Nael. O filho, que ela não pode escolher o nome muito menos a 

paternidade, mostra-se inconformado com essa opressão absurda da mãe e tenta 

encorajá-la a sair dessa vida de privações e silenciamentos, como se observa no 

excerto seguinte: 

"Louca para ser livre". Palavras mortas. Ninguém se liberta só com 
palavras. Ela ficou aqui na casa, sonhando com uma liberdade 
sempre adiada. Um dia, eu lhe disse: Ao diabo com os sonhos: ou a 
gente age, ou a morte de repente nos cutuca, e não há sonho na 
morte. Todos os sonhos estão aqui, eu dizia, e ela me olhava, cheia 
de palavras guardadas, ansiosa porfalar (HATOUM, 2000, p. 67). 

Ainda que Domingas sonhe com a liberdade, esta se torna cada vez mais 

distante, uma vez que as imposições sociais acabam sempre empurrando essa 

indígena para a subalternidade e a falta de opções. Nota-se, portanto, que embora 

Domingas esteja submetida ao mesmo domínio patriarcal que Zana, a sua condição 

étnica, e também a classe social a que pertence, atuam como marcas de alteridade 

e colaboram para processos de exclusão e subalternidade ainda maiores. Ela tem a 

sua mão-de-obra extremamente explorada, sofre constantes discriminações, não 



148 

pode professar a sua fé, simboliza, na prática, as tantas indígenas que são 

violentadas fisicamente e psicologicamente, precisando, ainda, assimilar a cultura do 

outro para integrar-se ao meio social. 

A vida de outras personagens indígenas como Felícia (Chove nos 

Campos de Cachoeira) e lzabel (A Caligrafia de Deus) também não segue um 

percurso diferente. A primeira, que de "Felícia" não tinha nada, leva a vida mais 

infeliz e miserável de todas as mulheres de Cachoeira, sempre anda com fome, tem 

febre, feridas no corpo inteiro e na alma, contrai doença venérea, tem cheiro de terra 

úmida, "a terra dos caminhos pisada por todos os caminhantes" (JURANDIR, 2019, 

p. 35). É constantemente abusada, agredida, prostituída e torturada pela figura 

masculina. Assim como Felícia, lzabel tem a vida marcada por rejeições, desamparo 

e violências: em casa, convive com o pai alcoólatra e agressor da mãe; em recusa à 

sua alteridade é aconselhada pelas freiras a extrair todos os seus dentes; torna-se 

prostituta em Manaus; e, para completar o trajeto errante, ela é morta em uma ação 

policial sem ao menos saber o motivo. Ambas não possuem absolutamente nada a 

não ser a si mesmas, uma presença pura que burla, subverte e denuncia. 

Sobre o caso específico da mulher negra, o professor Eduardo de 

Assis Duarte recorda que as mulheres negras assumem o protagonismo com mais 

frequência, desde o romantismo, entretanto, isso não é motivo para se comemorar, 

na medida em que é: 

[ ... ] um protagonismo marcado, em muitos casos, pela permanência, 
na ante cena textual, do mesmo projeto de desumanização que 
subjaz à estereotipia. Ele se manifesta em construções que 
ressaltam, por exemplo, a sensualidade e a disponibilidade para o 
sexo sem compromissos ou consequências, novamente de acordo 
com imagens sociais determinadas a priori, como a da "mulata 
assanhada" (DUARTE, 2017, p. 39). 

Esse processo de desumanização da mulher negra pode ser observado, 

por exemplo, em O cortiço, de Aluísio de Azevedo. Nesse romance encontram-se 

duas frequentes imagens da mulher negra: uma simbolizada pela personagem 

Bertoleza - a escrava suja, que só serve para trabalhar e é submissa ao homem - e 

outra simbolizada pela personagem Rita Baiana - a mulata cheirosa, atraente e 

sedutora. Nos dois casos, não se atribui nenhuma capacidade intelectual a essas 

mulheres, pelo contrário, instiga-se apenas a exploração de seus corpos, elas se 
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tornam objetos a serem manipulados, julgados e sentenciados pelo outro. Para usar 

uma expressão de Stuart Hall, elas ainda carregam os "numerosos fardos de 

representação". 

Na contramão desse discurso, em Chove, Dalcídio Jurandir insere no 

núcleo de sua narrativa, Dona Amélia, uma negra, descendente de escravos, que 

apresenta uma incrível capacidade de se regenerar diante da trajetória de uma vida 

difícil, determinada por muito trabalho, perdas e sofrimento. Em vez de desanimá-la, 

a impressão que se tem é que as adversidades ajudam a enrijecer ainda mais a sua 

personalidade de mulher forte e determinada: 

[ ... ] era uma pretinha de Muaná, neta de escrava, dançadeira de 
coco, de isguetes nas Ilhas, cortando seringa, andando pelo Sagre, 
perna tuíra, apanhando açaí, gapuiando, atirada ao trabalho como 
um homem. Viu a mãe morrer de uma recaída de papeira, sem 
recursos, a palhoça caindo, a prostituição, o pai gelado dizendo 
besteiras na hora do enterro, mas Amelinha firme não se deu por 
achada (JURANDIR, 2019, p. 97). 

Assim como a indígena Alícia, a vida de Amélia também dá uma 

reviravolta após o casamento com o branco, o que supõe a naturalização de 

estatutos de submissão e marginalização dessas mulheres, que, em uma sociedade 

patriarcal e sexista como a nossa, não veem alternativa a não ser a busca de 

proteção junto ao homem branco. A jovem Amélia, então, aceita o convite para ir 

morar com Major Alberto: "Se a minha sorte está marcada para ficar com ele, fico" 

(p. 99). Este, viúvo, toma essa decisão porque queria uma velhice mais tranquila e 

ela era uma "pretinha que nunca andava molambenta e azeda" (JURANDIR, 2019, 

p. 98) e ainda sabia cozinhar. 

Desafiando a todos os recados ameaçadores das filhas do primeiro 

casamento do Major, os feitiços que deixaram na porta de sua barraca e a língua 

afiada dos moradores de Cachoeira que diziam que ela não era digna do Major, ela 

acaba se tornando a Dona Amélia. É interessante observar que Jurandir a 

transforma em senhora sem precisar embranquecê-la: a postura, os códigos e 

valores que permanecem é o da pretinha de Muaná. 

É através dessa união, entre o branco e a negra, que Jurandir externaliza 

a divisão de papéis entre homens e mulheres no âmbito das relações familiares. De 

um lado, a rotina do chalé, a consumição de todo dia, que exige que D. Amélia se 
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ocupe da realização de todos os afazeres domésticos bem como da educação e 

cuidado dos filhos. De outro, a função de secretário da Intendência atribui o espaço 

público como campo de atuação do marido, que, após o trabalho se senta 

confortavelmente para ler os seus catálogos e esperar o cafezinho feito por D. 

Amélia. 

E, "com a sua tranquilidade mais forte do que a morte" (p. 276), D. Amélia 

desenvolve mecanismos de resistência, começa a extrapolar o espaço de 

"esposarana" ou simples cozinheira e demarca sua forte presença no lar. Embora 

continue assumindo as funções domésticas, ela se torna a principal companheira de 

Major Alberto. Este adorava ficar conversando com ela, proferia discursos inteiros de 

Antônio Cândido para ela ouvir, falava sobre astronomia, gostava de ler para ela, 

recitar poemas, ensinar as coisas que aprendia, comentar sobre os projetos que 

fervilhavam em sua mente. Ela, criativa, trabalhadeira, chegou a colocar em prática 

alguns desses projetos, como a criação de pintos e patos, experiência que foi 

publicada em nota no "Almanaque Agrícola Brasileiro" como mérito do Major. Era 

assim: "D. Amélia era que criava mas Major Alberto tinha a glória" (JURANDIR, 

2019, p. 236). 

Em outros momentos, ela não apenas aconselha o marido, como também 

o repreende: "Devia estar cuidando de mandar o filho para Belém em vez de se 

meter com planos e catálogos, resmungava D. Amélia" (JURANDIR, 2019, p. 236). A 

ida de Alfredo para estudar em Belém é um dos principais projetos da mãe, pois ela 

almeja uma vida melhor para o filho e, sabendo da importância dos estudos, acredita 

que é a única forma de evitar que ele acabe "se perdendo em Cachoeira". Por isso, 

ela não se acomoda diante da indiferença do marido e intercede pelo filho: "- Mas 

eu boto meu filho em Belém. Seu Alberto não se mexe, mas vai ver se não arrumo 

uma casa para Alfredo ficar ... Só eu me resolvendo. Senão ... " (JURANDIR, 2019, p. 

111 ). 

Percebe-se também que em lugar da sensualidade atribuída ao corpo 

negro, Dona Amélia assume a figura maternal, oferece o colo para acalentar os 

filhos e as mãos pacientes para preparar o alimento e cuidar das feridas da família, 

"era mãe sem alarde, sem adocicados, boa, mas silenciosa" (JURANDIR, 2019, p. 

135). A sua posição de mãe é constantemente questionada por mulheres como 

Lucíola, personagem que era "dum branco encardido" (p. 185) e "tinha o cheiro das 
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velas de Santo Expedito [ ... ], "das pomadas que Dadá usava para o rosto" 

(JURANDIR, 2019, p. 185). 

Lucíola, indo na contramão das expectativas da sociedade conservadora 

cachoeirense, não teve sucesso em suas relações amorosas e não apenas não se 

casou como também não teve filhos. Assim, "com a sua comprida cara de 

solteirona", dedicou-se inteiramente ao menino Alfredo, com uma paixão excessiva 

de mãe, o que, obviamente, gera um conflito entre essas duas personagens. Por 

diversas vezes, "Lucíola fervia em planos e ideias, desejos e ódio" (p. 183) e, por 

mais que não falasse diretamente, as intenções de Lucíola eram claras, denunciar 

que a preta, "se fazendo de senhora", era relaxada e não cuidava bem do filho, 

como no episódio em que Amélia conta que Alfredo ia tocando em veneno de rato: 

- E a senhora usa esse veneno com meninos assim? Com Alfredo? 
- Mas os ratos, menina! Mania também do seu Alberto ... [ ... ] 
- Cuidado ... A senhora facilita . 
-Ora, Lucíola. Mãe é mãe. E . 
- É, mas a senhora perdeu um. Aquele. A cobra. 

Nessa afirmação, Lucíola propositalmente recorda a morte do primeiro 

filho de D. Amélia, que sucumbiu nas águas, antes dela conhecer e formar uma nova 

família com o Major. Ainda contaminada pela maldade, Lucíola insiste: "- A senhora 

tem saudade de seu filho, D. Amélia? Era parecido com Alfredo?", no "que Amélia 

responde: "- Pergunta essa sua ... Não, não tenho ... nenhuma. [ ... ] Eu vejo que só 

quem sente as coisas são vocês, não é?" (JURANDIR, 2019, p. 183). Nota-se que, 

apesar de profundamente desrespeitada, a personalidade de D. Amélia não a deixa 

perder a estribeiras, pelo contrário, ela se utiliza da indiferença, da calmaria e do riso 

para contornar esses discursos perversos. 

Porém, engana-se quem pensa que a influência de D. Amélia fica restrita 

ao universo familiar e doméstico, ela passa a ser referência também em sua 

comunidade, fora do chalé. As pessoas iam ao chalé não à procura do importante 

secretário da Intendência Municipal de Cachoeira, mas atrás da misericórdia de D. 

Amélia. Embora precise conviver com o insistente preconceito da sociedade 

cachoeirense, ora sendo muito respeitada ora sendo aviltada e acusada de ser 

mesquinha e ambiciosa, o que ela mais fazia era distribuir tudo o que tinha com os 

pobres: 
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D. Amélia não tinha jeito de estar negando e a pobreza de junto do 
chalé comia nem que fosse para tapar um buraco de dente. D. 
Amélia tinha uma especialidade consigo: sabia curar bem uma 
garganta. Metia o dedo enrolado de algodão, ensopado de mel e 
limão assado na goela dos meninos e acabava a inchação e a dor. 
Tinha um dedo benzido. D. Amélia atendia os moleques pelas 
barracas próximas que pitiavam a peixe e a poeira, onde os 
quartinhos lançavam um bafo crônico de febre. Eram amarelinhos, 
barrigudos, pedinchões. D. Amélia dava purgantes, sobras de pano, 
conselhos, carões e comidas. (JURANDIR, 2019, p. 116) 

Com frequência, o marido reclamava dessa atitude de Amélia, dizia que 

os miseráveis de Cachoeira tinham uma fome crônica, estavam mesmo era 

acostumados a pedir "Quanto mais tu deres mais querem" (p.117) e que ela não 

podia sozinha acabar com a pobreza. Ela, que não sabia negar nada, continuava 

doando farinha, leite e açúcar, roupas velhas, fazendo partos difíceis nas noites 

chuvosas e cuidando da saúde dos mais necessitados. Por meio dessa 

personagem, tem-se acesso à vida degradante e miserável de inúmeras mulheres, 

homens e crianças que padecem no solo amazônico, por conta da fome, da 

tuberculose, da sífilis e das constantes febres. 

Não se pode deixar de mencionar que a personalidade de D. Amélia não 

se mantém imutável ao longo do enredo. Ao final, percebe-se que o jeito calmo, 

silencioso e servil dessa personagem cede lugar para queixas, incoerências e 

extravagâncias: 

Outra, extravagante e desordenada, vinha brotando da sua boca, de 
seus olhos, de suas mãos, das discussões com Major Alberto. O 
chalé se fragmentava, fazia-se em pedaços que se ocultavam em 
cada criatura. Estavam ligados por hábito, mas dentro crescia uma 
poderosa incompreensão mútua. Não havia entendimento possível. 
Major chegara a pensar que alguma coisa inconfessável atormentava 
D. Amélia (JURANDIR, 2019, p. 319). 

Nesse excerto, a mudança de D. Amélia faz com que ela se torne uma 

estranha, uma desconhecida, todos parecem se sentir desamparados e o chalé 

fragmenta-se. É possível associar esse acontecimento à reflexão que a professora 

Maria Zilda Cury desenvolve nas obras hatounianas (2003), em que a casa mescla 

se à figura materna, um dos símbolos mais fortes do feminino. O chalé, quase uma 

extensão do corpo de Dona Amélia, parece ser o abrigo para os processos de 
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redefinição do eixo interior dessa matriarca. Assim, os sofrimentos e os conflitos 

emocionais dessa família passam a ser expressos e circunscritos nesse espaço. 

Diante da análise dessas personagens, nota-se a insistente recusa dos 

escritores em uma forma de representação que aprisiona mulheres negras e 

indígenas em estereótipos que predominavam no passado. Em lugar disso, discute 

se uma nova abordagem sobre essas mulheres, historicamente oprimidas, que 

elaboram, cada uma a seu modo, suas próprias subjetividades e formas de 

resistência. A essas mulheres, não falta humanidade ou civilização, faltam políticas 

que, de fato, assegurem melhores condições sociais, a equidade de gêneros, e o 

respeito às diferenças étnicas, sociais e culturais, produzindo meios de inclusão 

realmente efetivos na sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Evidenciar, examinar e interrogar as vozes subalternas que se inscrevem 

na literatura amazônica brasileira foi a estratégia por nós utilizada para promover 
rasuras nas fronteiras totalizadoras, que endossam os limites coesos da nação 

ocidental, bem como para perturbar as manobras ideológicas através das quais 

"comunidades imaginadas" adquirem identidades homogêneas e essencialistas. 

Conforme apontado na introdução, esta reflexão centrou-se na tentativa de 

compreender o modo como as formas de alteridade, sejam elas raciais, culturais 

e/ou históricas são demarcadas no texto literário de caráter amazônico. Os textos 

aqui examinados e confrontados foram compreendidos enquanto discursos, que de 

alguma forma se inserem em outros discursos elaborados historicamente e que 

ajudam a reelaborar processos de identificação no espaço amazônico. 

Em nossa análise, mostrou-se como diferentes sujeitos, submetidos a 

condições históricas dadas, ocupando lugares específicos nas relações de poder, 

contribuíram para a produção de entre-lugares, associados a diferentes textos e 

imagens que produzem o espaço amazônico. Nesse sentido, objetivou-se destacar 

que mais importante do que conhecer a Amazônia é conhecer os povos que 

convivem nesse espaço e relacionam-se entre si, considerando a diversidade de 

migrantes vindos de todas as partes do país e imigrantes que aqui aportam oriundos 

de todos os locais do mundo. A cultura do estrangeiro, com suas especificidades de 

costumes, sexualidade, comidas, crenças, danças, artes, etc., vem se mesclar a dos 

grupos tradicionais da região, como os indígenas, os caboclos ribeirinhos, 

seringueiros, entre outros grupos, constituindo contatos nem sempre amistosos, mas 

que se frequentam e desarticulam o conceito de cultura e identidade puras. 

Nesse estudo, trabalhou-se com uma ideia já constatada por outros 

autores - Ana Pizarro, Zilá Bernd, Neide Gondim, entre outros - de que a Amazônia 

fora compreendida por uma literatura e uma crítica forjadas dentro de parâmetros da 

cultura hegemônica, que tem ditado preceitos pelos quais a "periferia" deveria 

orientar-se. Segundo Pizarro (2005), essa construção discursiva sobre a Amazônia 

vem carregada de um ponto de vista, de uma intenção e de um valor. Não há nesses 
discursos construídos sobre a Amazônia nada de ingênuo, de não intencional e 
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inocente. Compreende-se, então, que a Amazônia está em toda parte e ao mesmo 

tempo em lugar nenhum, porque ela é uma sedimentação dos estereótipos que são 

subjetivados como característicos do jeito de ser amazônida. Estereótipos que 

forjam uma verdade que se impõe de tal maneira que oblitera a multiplicidade das 

imagens, em nome de um conjunto limitado de imagens e discursos. 

Essa constatação foi determinante para que, o tempo todo, se expusesse 

a necessidade de transgredir as normas que são impostas pelo tecido social e que 

se questionasse as suas regras e determinações geradas no interior de ideologias 

falocêntricas e etnocêntricas, movimentando-se para fora dos padrões hegemônicos 

que obliteram a participação política de grupos considerados minoritários e reagindo 

contra desigualdades de raça, gênero e classe. Nesse contexto, os autores 

amazônicos Milton Hatoum, Márcio Souza e Dalcídio Jurandir ajudaram a organizar 

discursivamente outras possibilidades para mulheres, indígenas e negros. Eles 

adentraram nos jogos de poder e disputa e foram persistentes no propósito de 

contestar e oferecer resistência ao processo de exploração-dominação de gênero, 

classe e raça. 

É importante frisar que, no corpus examinado, os escritores Souza e 

Hatoum sintonizaram-se muito mais com a questão indígena e suas híbridas 

relações, enquanto Jurandir expôs melhor a situação do negro, colocando-o como 

protagonista, porém, sem deixar de abordar questões que comportam as 

experiências indígenas. Em um contexto mais amplo, pode-se afirmar que o 

elemento que impulsiona todo o processo de criação desses textos é a experiência 

da alteridade. 

Embora tenham sido escritas em períodos diferentes, foi possível 

observar que as três obras apresentam mecanismos de resistência para superar as 

diversas formas de opressão ou reprodução de estereótipos. Mesmo com algumas 

variações nas abordagens, na maneira de organizar as narrativas, percebeu-se, a 

decisão de investigar temas relacionados à condição humana, às limitações, aos 

conflitos sociais, políticos, assim como aspectos da modernidade/modernização da 

Amazônia. No que se refere à Amazônia, esses textos não se limitaram a descrições 

da natureza, dos rios, da floresta, em vez disso, procuraram associar este espaço a 

outras regiões do Brasil e do mundo, priorizando sempre o ser humano, 
reconhecendo nas políticas desenvolvimentistas as causas dos problemas dos 
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amazônidas, uma vez que são pensadas fora do espaço amazônico e privilegiam 

apenas uma irrisória parte da população. 

Não há referência à natureza absolutamente forte e determinista, algo que 

cerceia a liberdade das pessoas e determina o comportamento delas, o que se 

percebe são pessoas que convivem em um espaço entrecortado por culturas de 

origens diversas (árabes, japoneses, europeus, negros, indígenas, entre outros), 

provocando promissores processos de imbricação cultural, que exigem 

obrigatoriamente o convívio com a alteridade e a diferença. A convivência com 

contadores de história, narradores da Amazônia, tais como peixeiros, ribeirinhos, 

indígenas nativos bem como narradores orientais também dão força para essas 

narrativas. 

Com esta reflexão, espera-se ter contribuído para que o espaço literário 

brasileiro tenha se ampliado, ganhando vieses e perspectivas, se não totalmente 

novos, pelo menos cada vez mais complexos e visíveis. Essa revisitação às formas 

de pensamento ajuda a pensar o espaço amazônico como uma construção histórica 

em que se cruzam diversas temporalidades e espacialidades e, desse modo, 

colaborando também para a elaboração de novas subjetividades e formas 

alternativas de conhecimento, que coloquem em evidência não só os sujeitos que 

foram e ainda são silenciados e problematicamente representados, mas, também, 

num campo de observação mais amplo, ajudem a pensar no próprio espaço 

amazônico, que também é historicamente marcado por essa condição de exclusão. 

Esse propósito deixa claro que a escolha dos autores, aqui investigados, não foi 

aleatória, configura-se, na verdade, como um modo de escrever a história à 

contrapelo, criando fissuras e rasurando a cultura etnocêntrica. 

Tendo em vista esses argumentos, entende-se a indiscutível contribuição 

da literatura, na medida em que ela se caracteriza como um espaço de linguagem 

onde o outro sempre tem algo a dizer. E esse outro é o que se faz ouvir como uma 

forma de experiência. Mais do que representar, a literatura é o lugar da criação, de 

possibilidades, e ela começa a atuar sempre que lemos as histórias do outro e 

contamos as nossas próprias histórias. Segundo Barthes, a literatura é uma 

categoria em movimento, em construção permanente, que trabalha nos interstícios 

da ciência: 
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A ciência é grosseira, a vida sutil, e é para corrigir essa distância que 
a literatura nos importa. Por outro lado, o saber que ela mobiliza 
nunca é inteiro nem derradeiro; a literatura não diz que sabe alguma 
coisa, mas que sabe de alguma coisa; ou melhor; que ela sabe algo 
das coisas - que sabe muito sobre os homens (BARTHES, 2007, p. 
18). 

Em outras palavras, a literatura, entendida por Barthes como o "lugar 

onde a linguagem trapaceia", torna-se valiosa porque só ela é capaz de salvar a 

língua do poder e da servidão, ela ilumina e assegura a distância entre a realidade e 

os signos representativos da língua comum e do discurso científico, distância esta 

que tende a se apagar quando o saber inclina-se a se reduzir ao estereótipo 

científico e comum. Assim, segundo a ótica barthesiana, a literatura é um exercício 

de linguagem que pode fazer, em termos de ativismo, o que nenhum cientista social 

do mundo pode fazer. 

Essa visão da literatura é também compartilhada por Antoine 

Compagnon, em Literatura para quê?, quando ele declara que a literatura se 

inscreve em um local desviante, incerto, fronteiriço, que oscila entre a sobrevivência 

do que é dito e o novo sentido que decorre de seu deslocamento, entre uma tradição 

rememorada e a sua subversão. Para ele, a literatura carrega como peculiaridade a 

análise das relações sempre particulares que reúnem as crenças, as emoções, a 

imaginação e a ação, o que faz com que ela armazene um saber insubstituível, 

circunstanciado e não resumível sobre a natureza humana, um saber de 

singularidades: 

A literatura deve, portanto, ser lida e estudada porque oferece um 
meio - alguns dirão até mesmo o único - de preservar e transmitir a 
experiência dos outros, aqueles que estão distantes de nós no 
espaço e no tempo, ou que diferem de nós por suas condições de 
vida. Ela nos torna sensíveis ao fato de que os outros são muito 
diversos e que seus valores se distanciam dos nossos. 
(COMPAGNON, 2009, p.47). 

Entende-se, portanto, que a condição humana não pode ser contemplada 

em sua complexidade sem o auxílio da literatura, visto que ela nos liberta de 
maneiras convencionais de pensar a vida - a nossa e a do outro - e o mundo. É por 

conta dessa atuação, ao mesmo tempo humanizadora e desconstrutora, que, em 

nossas reflexões, a literatura ocupou um lugar privilegiado, integrando o debate do 
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início ao fim, colaborando para que desaprendêssemos fórmulas sedimentadas no 

decorrer da história, que resultaram em uma aparência de unicidade, de 

conformidade e consenso no que se refere à região amazônica. 
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