
1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LITERATURA 

 

 

 

 

MARIA INES COIMBRA GUEDES 

 

 

A literatura brasileira na França: tradução e recepção de Dois irmãos e Órfãos do 

Eldorado de Milton Hatoum 

  

       

Orientadora: Professora Doutora Eurídice Figueiredo 

Área de concentração: Estudos literários 

Subárea: Literatura comparada 

Maria Inês Coimbra Guedes 

 

 

2015 

NITERÓI 

  



2 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LITERATURA 

 

 

MARIA INES COIMBRA GUEDES 

 

 

A literatura brasileira na França: tradução e recepção de Dois irmãos e Órfãos do 

Eldorado de Milton Hatoum 

  

       

 

 

 

Tese apresentada ao curso de Pós-Graduação em Estudos de Literatura de 
Universidade Federal Fluminense como requisito à obtenção do título de Doutora 
em Literatura Comparada 
Orientadora: Eurídice Figueiredo    

  



3 
 

BANCA EXAMINADORA 

 

Professora Doutora Eurídice Figueiredo (orientadora) 

 

Professora Doutora Maria Elizabeth Chaves de Mello (UFF) 

 

Professora Doutora Stefania Rota Chiarelli (UFF) 

 

Professora Doutora Luciana Rassier (UFSC) 

______________________________________________________________________ 

Professora Doutora Maria Cristina Batalha (UERJ)  

 

SUPLENTES: 

 

Renato Venâncio Henrique de Souza (UERJ) 

 

 

Paula Glenadel Leal (UFF) 

 

 

EXAMINADA A TESE EM: ________ /03/2015. 

 

 

  



4 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 Para a minha família 

que veio depois 

 Ana 

 André 

Alice 

Mariana  

Luca 

 



5 
 

  

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Sou especialmente grata à professora Eurídice Figueiredo pela acolhida generosa e  

orientação serena. Agradeço aos integrantes da banca de qualificação, professores 

Stefania Chiarelli e Marcelo Jacques de Moraes, pela leitura e sugestões, assim como à 

professora Claudia Poncioni por ter me recebido em Paris III. Obrigada a Anna, Helena, 

Jovita, Lúcia Deborah pelas demonstrações de amizade, a Alice Mello e Mariana Maia 

pela preciosa ajuda técnica. Por fim, ao CNPQ e à CAPES pelas bolsas concedidas para 

a pesquisa, respectivamente, no Brasil e na França.   

  



6 
 

RESUMO 

 

Este trabalho consiste em um estudo da tradução e da recepção na França do 

escritor brasileiro Milton Hatoum, centrado em seus romances Dois irmãos e Órfãos do 

Eldorado. A recepção e a transmissão das obras literárias estrangeiras se inserem no 

amplo contexto das relações políticas, históricas e culturais entre os países envolvidos. 

As trocas entre o Brasil e a França, frequentes desde o século XVI, estabelecem uma 

hierarquização baseada na alteridade absoluta entre o mundo civilizado europeu e a 

selvageria exótica dos povos nativos. Essa pesquisa mostra que a diferenciação extrema 

dos primeiros tempos exerce ainda hoje a sua influência sobre a tradução e a recepção 

da literatura brasileira. A tradução tradicional, caracterizada pela anexação dos textos 

estrangeiros à língua e à cultura francesas e o consequente apagamento das estranhezas 

do discurso do Outro estrangeiro, vem sendo revista, atualmente, em retraduções dos 

clássicos e em traduções que se propõem a revelar a cultura estrangeira. As traduções 

dos dois romances são comentadas sob a perspectiva da especificidade discursiva e 

cultural da prosa de Hatoum. A leitura dos textos críticos publicados na imprensa 

demonstra que o olhar etnocêntrico sobre o país predomina na recepção, assim como 

despertam grande interesse os dados biográficos do escritor, amazonense e filho de 

imigrantes libaneses.  

 

PALAVRAS-CHAVE: 

TRADUÇÃO; MILTON HATOUM; RELAÇÕES CULTURAIS E RECEPÇÃO DA 

LITERATURA BRASILEIRA NA FRANÇA. 
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RÉSUMÉ 

 

Cette recherche consiste en une étude de la traduction et de la réception en 

France de l’écrivain contemporain brésilien Milton Hatoum centré sur ses romans Dois 

irmãos e Órfãos do Eldorado. La réception et la transmission des œuvres littéraires 

étrangères se placent dans le vaste cadre des relations politiques, historiques et 

culturelles entre les pays concernés. Les nombreux échanges entre le Brésil et la France, 

depuis le XVIe siècle, établissent une hiérarchisation basée sur l’altérité absolue entre le 

monde civilisé européen et les mœurs sauvages des populations autochtones. Cette 

recherche montre que la différentiation extrême des premiers temps exerce encore de 

nos jours son influence sur la traduction et la réception de la littérature brésilienne. La 

traduction traditionnelle, caractérisée par l’annexion de l’Autre étranger, subit 

actuellement un processus de révision, par la retraduction des classiques et par des 

traductions qui se proposent à dévoiler la culture étrangère. Nous commentons les 

traductions des deux romans sous le point de vue de la spécificité discursive et 

culturelle de la prose de Hatoum. La lecture des textes critiques publiés dans la presse 

démontre que le regard ethnocentrique sur le pays est prédominant dans la réception; 

par ailleurs un grand intérêt est porté sur la biographie de l’auteur, amazonien et fils 

d’immigrants libanais.   

 

MOTS-CLÉS : 

TRADUCTION ; MILTON HATOUM ; RELATIONS CULTURELLES ET 

RÉCEPTION DE LA LITTÉRATURE BRÉSILIENNE EN FRANCE. 

  



8 
 

 

ABSTRACT 

 

This work studies the translation and acceptance of Brazilian writer Milton 

Hatoum in France, with focus on two of his novels Two Brothers and Orphans of 

Eldorado. Reception and transmission of foreign literary work insert itself into the wide 

context of political, historical and cultural relations between the two countries. The 

exchange between Brazil and France, frequent since the XVIth century, establish a 

hierarchy based on absolut alterity between the civilized European world and the exotic 

wilderness of the native people. This research shows how extreme diferentiation of the 

past still exercises its influence over translation and reception of Brazilian literature 

today. The traditional translation, characterized by anexation of French culture and 

language to foreign texts, and the consequent erasure of any oddness of speech in the 

foreigner Other is currently being reassessed on new translation work of classics and on 

translations that set themselves to reveal the foreign culture. Translation on both novels 

are commentated under the especificity of cultural and discursive perspective in 

Hatoum's prose. The study of critical essays published in the media, show, whit its 

reception, an ethnocentric view favoring the dominant country, as well as great interest 

over the biographical information about the author, an Amazonian, son of Lebanese 

imigrants.  

 

KEYWORDS: 

TRANSLATION; MILTON HATOUM; CULTURAL RELATIONS AND 

RECEPTION OF BRAZILIAN LITERATURE IN FRANCE 
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O retrato não me responde, 

ele me fita e se contempla 

nos meus olhos empoeirados. 

E no cristal se multiplicam 

 

os parentes mortos e vivos. 

Já não distingo os que se foram 

dos que restaram. Percebo apenas 

a estranha ideia de família  

 

viajando através da carne. 

 

Carlos Drummond de Andrade    
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CONVENÇÕES 

 

Os títulos dos romances de Milton Hatoum, em português e em francês são 

abreviados conforme segue: 

DI Dois irmãos. Companhia das Letras, 2000. 

DF Deux frères: Seuil, 2003. 

OE Orphelins de l’Eldorado: Actes Sud, 2010. 

ODE Órfãos do Eldorado: Companhia das Letras, 2008. 

CN Cinzas do Norte. Companhia das Letras, 2005. 

CA Cendres d’Amazonie. Actes Sud, 2008. 

Os títulos Relato de um certo Oriente (Companhia das Letras, 1989) e Récit d’un 

certain Orient (Seuil, 1993) são citados na íntegra. 

 

 Optamos por traduzir no corpo do texto os trechos transcritos de edições 

estrangeiras de obras de apoio teórico. Sendo assim, a tradução para o português de toda 

citação de título teórico em língua estrangeira é de nossa responsabilidade.  

 As traduções das resenhas críticas que constituem o corpus do capítulo “Hatoum 

na imprensa: de autor amazonense de origem libanesa a autor brasileiro” são igualmente 

de nossa responsabilidade e constam dos “Anexos”.    
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1. Introdução 

 

O presente trabalho sobre a recepção do escritor brasileiro Milton Hatoum na França 

se insere no vasto campo de estudos das relações entre os dois países e suas imagens 

recíprocas construídas ao longo da História comum. Os três capítulos vão abordar o 

contexto histórico e cultural do qual a recepção e a tradução da literatura brasileira 

fazem parte e, em especial, sua influência sobre as versões francesas dos romances Dois 

irmãos, (1989) e Órfãos do Eldorado (2008) e, consequentemente, seus efeitos sobre a 

transmissão de valores da cultura brasileira na França.   

Em “O Brasil no espelho francês”, capítulo de abertura, as trocas culturais serão 

contextualizadas historicamente, desde as primeiras incursões europeias pelos mares em 

busca do caminho para as Índias. As trocas são desiguais e marcadas pela 

hierarquização característica dos contatos entre alteridades, contexto em que a França, 

detentora da cultura universal, exerce todo o fascínio de sua civilização sobre um Brasil 

ao mesmo tempo edênico e selvagem. São os viajantes, responsáveis pelas primeiras 

descrições da região, que se encarregam de difundir na Europa a imagem positiva da 

vida dos nativos junto à natureza generosa. Os textos que o historiador Jean Marcel de 

Carvalho França reuniu em A construção do Brasil na literatura de viagem dos séculos 

XVI, XVII e XVIII (2012) comprovam que o repertório inventado pelos estrangeiros não 

se alterou com o tempo, passou a compor o senso comum sobre o Brasil e foi, em 

grande medida, assumido pelos brasileiros.  

Forjada no surgimento da era Moderna, a imagem do Brasil na França se 

mantém, hoje, como terra longínqua de prazeres oferecidos pela natureza generosa, 

comparável ao mítico Éden. Essa imagem preponderante se caracteriza, porém, pela 

limitação aos clichês associados à cultura brasileira do samba, praias e carnaval.
1
Para 

Pierre Rivas, no entanto, se as representações do Brasil oscilam ao longo do tempo entre 

paraíso e inferno, estas não representam o país recebido e sim a cultura receptora, de 

acordo com seus pressupostos ideológicos e suas expectativas simbólicas: “A imagem 

                                                 
1
 Muito recentemente, em matéria sobre os quarenta e oito escritores brasileiros convidados a participar 

do Salão do Livro de Paris que homenageia o Brasil, o site da revista semanal “Le Nouvel Observateur”, 

uma das mais importantes do país, publica abaixo do título “Salon du Livre 2015: les 48 auteurs invités”, 

a foto de três mulheres de biquíni na beira da praia expondo a bandeira nacional. A matéria publicada no 

site é de 9/12/2014. Posteriormente, o site retirou as mulheres da imagem publicada, deixando apenas a 

bandeira. Disponível em  <http://bibliobs.nouvelobs.com/a-part-ca/20141209.OBS7352/salon-du-livre-

2015-les-48-auteurs-bresiliens-invites.html >Acesso em 29/12/2014. 

http://bibliobs.nouvelobs.com/a-part-ca/20141209.OBS7352/salon-du-livre-2015-les-48-auteurs-bresiliens-invites.html
http://bibliobs.nouvelobs.com/a-part-ca/20141209.OBS7352/salon-du-livre-2015-les-48-auteurs-bresiliens-invites.html
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do Brasil na França é pois um capítulo da ideologia e do imaginário francês, que revela 

indiretamente nossos problemas ou nossos sonhos de franceses” (RIVAS, 2005a, 74). 

É dentro desse contexto, portanto, que entendemos a noção de tradução, como 

um dos aspectos do sistemas de referência do qual faz parte. As diferentes maneiras de 

traduzir comprovam tratar-se de operação eminentemente cultural. Adotamos nesta 

pesquisa o conceito de cultura fornecido por Jean-Louis Cordonnier relativo aos “modos 

de vida e de pensamento comuns a uma dada comunidade e que conduzem os 

indivíduos pertencentes a esta comunidade a agir em certas situações sociais de uma 

maneira comum” (CORDONNIER, 2002, p. 40). 

As traduções da literatura brasileira na França refletem essa relação 

hierarquizada, gerando um sistema de dupla anexação: ao mesmo tempo em que 

incorporam o texto à sua cultura - através do apagamento das características estrangeiras 

-, o valorizam no país de origem (e o revelam para o mundo), dotando as obras de 

“legítimo” valor literário. Veremos, com Jean-Louis Cordonnier (1995), que os modos 

de traduzir revelam as relações que uma cultura estabelece com a alteridade. Baseado 

nas relações estabelecidas entre as práticas de tradução e as referências das culturas, o 

capítulo de abertura vai discutir a tradução do ponto de vista de sua inserção no sistema 

hierarquizado da literatura mundial, dependente do prestígio do país no cenário 

internacional, das línguas em questão, dos intermediários e das editoras. A tradução, por 

ser uma das engrenagens essenciais do contato entre as culturas, não é absolutamente 

uma operação inocente, mas uma atividade social imbricada com os fatos históricos e os 

interesses políticos, caracterizando-se, na França, pelo etnocentrismo oriundo da crença 

da universalidade de seus valores.  

 É dentro dessa perspectiva que, com base nas pesquisas de Pierre Rivas e 

Michel Riaudel (2005) sobre a recepção da literatura brasileira e, especialmente sobre a 

carreira de obras como as de Mário de Andrade e Machado de Assis, que procuramos 

situar a recepção de Hatoum no país cuja recepção privilegiou, historicamente, as obras 

vindas do Norte e do Nordeste. Dentro desse contexto histórico, indagamos qual 

recepção a França reserva aos romances de Hatoum.  Observaremos que, tanto pela 

manutenção de um horizonte de expectativas com relação à literatura brasileira, quanto 

pela ambientação na Amazônia, o autor se aproxima dos romances “regionalistas”. Por 

outro lado, o emprego de linguagem próxima da oralidade, o léxico típico da região 

Norte e a presença de índios e imigrantes entre os personagens, pode levar a uma leitura 

exotizante. Junto ao público francês, cuja referência literária continua sendo Jorge 
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Amado, estes elementos podem reforçar os clichês sobre o Brasil selvagem, a floresta 

misteriosa e os índios. Embora não se possa responder com precisão a essas indagações, 

elas se impõem no momento em que nos propomos a compreender que lugar a recepção 

francesa reserva a esse autor brasileiro de carreira singular, no sentido de que os seus 

romances, no Brasil como no exterior, constituem um caso raro de aceitação do público, 

da crítica especializada e da academia, onde seus textos vêm rendendo numerosas 

dissertações e teses.  

Nascido em 1952, Hatoum estreou na ficção com Relato de um certo Oriente em 

1989. Dois irmãos é seu segundo romance, publicado em 2000. Em 2005, publicou 

Cinzas do Norte. Os três romances receberam o Jabuti de melhor romance entre outros 

prêmios no Brasil e em Portugal. Em 2008, publicou Órfãos do Eldorado. Sua obra 

romanesca está traduzida em mais de dezesseis línguas. A cidade ilhada, de 2009, é sua 

primeira coletânea de contos. Em 2013, publicou o livro de crônicas Um solitário à 

espreita, sempre pela editora Companhia das Letras. Enquanto o esperado quinto 

romance não é publicado, a imprensa anuncia a adaptação de três produções nacionais 

baseadas em sua obra: Luiz Fernando Carvalho prepara a adaptação de Dois irmãos em 

minissérie para a TV Globo, que também vira história em quadrinhos pelas mãos dos 

gêmeos, os prestigiados quadrinistas brasileiros Fábio Moon e Gabriel Bá. Marcelo 

Gomes leva ao cinema Relato de um certo Oriente, e Guilherme Coelho transforma em 

longa metragem a novela Órfãos do Eldorado. Na França, o primeiro romance de sua 

carreira, Relato de um certo Oriente, ganhou tradução em 1993, quatro anos, portanto, 

após a publicação no Brasil, com o título Récit d’un certain Orient. Já o título de 2000, 

Deux frères, saiu na França em 2003. Os dois romances que se seguiram foram 

publicados em versão francesa: Cinzas do Norte, de 2005, com o título Cendres 

d’Amazonie em 2008, e a tradução de Órfãos do Eldorado, de 2008, foi publicado dois 

anos após o lançamento nacional, em março de 2010 como Orphelins de l’Eldorado. 

O capítulo “Dois romances brasileiros entre Amazônia e Oriente” vai comentar 

os romances Dois irmãos e Órfãos do Eldorado e suas traduções em francês. A 

argumentação se desenvolve no sentido de compreender esses romances como 

profundamente enraizados na cultura brasileira, não só na região amazônica de onde 

retiram a ambientação, o vocabulário e a sonoridade nortistas. Consideramos, em nossa 

análise, quatro grandes temas que se entrelaçam nos romances do escritor: a memória, a 

escrita, o núcleo familiar e a Amazônia.  
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Cada um desses temas amplos se desdobra em vários subtemas dentro dos quais 

os personagens, profundamente ancorados no contexto espaço-temporal da região 

amazônica do século XX, emergem de suas posições marginais para relatar as 

experiências de pessoas de seu círculo ou suas próprias histórias de vida. O caminho 

feito pelos múltiplos narradores, originários de diásporas e cruzamentos imprevistos em 

busca de suas raízes identitárias, percorre desde a referência mais ampla, geográfica, de 

identificação com o país de origem e com a cultura brasileira em plena transformação, a 

região e a cidade, a vida do bairro, até o mais íntimo segredo da casa, da origem 

rasurada e dos dramas familiares silenciados. Da região portuária de Manaus, onde se 

estabeleceram os comerciantes libaneses, judeus, armênios, e outros, que se misturam à 

população local e aos índios e índias, emerge a questão da etnicidade, mas de maneira 

quase velada, pois os narradores ocupam posições secundárias e, por algum motivo, não 

têm voz na sociedade. É através da escrita que a origem genealógica e a identidade dos 

personagens se revelam aos próprios narradores e ao leitor, aos poucos, após um grande 

esforço de construção de uma “memória”, em situações em que não há registros do 

passado, nem relatos precisos, como é o caso dos mestiços, dos filhos bastardos, das 

índias arrancadas na infância de suas aldeias e submetidas à cultura católica nos 

internatos religiosos.  

A ação dos quatro romances se passa no mesmo pano de fundo histórico e, 

embora explorem contextos sócio-econômicos diversos, todos se passam entre a região 

portuária e arredores de Manaus, ou às margens dos rios da Bacia Amazônica, e se 

desenvolvem no período entre os anos 1950, com implicações desde o início do século, 

e os anos 1985, ou seja, entre os anos posteriores ao auge do ciclo da borracha e o fim 

da ditadura militar. A narrativa dos romances evoca igualmente a decadência da Manaus 

tradicional e rica do ciclo da borracha. Observa-se que nesses romances é representado 

senão o fim de uma era ou de uma tradição, ao menos o fim dessas famílias, pois no 

caso de Relato de um certo Oriente, não há menção ao destino dos “irmãos 

inomináveis” da narradora. Em nenhum caso há herdeiros. Nenhum dos três filhos de 

Zana (Dois irmãos) tem filhos, os únicos descendentes potenciais seriam filhos do 

mestiço Nael, o narrador. Lavo (Cinzas do Norte), também mestiço e filho único, morre 

ainda jovem em uma clínica do Rio de Janeiro, e Arminto (Órfãos do Eldorado) está 

velho e solitário quando conta sua história a um passante. 

O tema da nostalgia de um passado glorioso, desdobramento da manifestação da 

memória, se manifesta de diferentes formas. Os narradores recorrem ao passado e às 
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memórias familiares para reconstruir a própria origem, a casa da infância, a relação com 

os pais ou a trajetória trágica de um amigo, como é o caso de Lavo (CN), que toma 

conhecimento do passado da família do amigo através das cartas do tio Ran. Desse 

esforço de construção narrativa depende sua sobrevivência. Trata-se de personagens aos 

quais foi negada a verdade sobre a origem familiar, para os quais a história de vida dos 

antepassados poderia explicar toda uma época e seu próprio presente. A memória 

individual e coletiva intrincadas à História brasileira recente e às grandes questões 

universais que inquietam os anos finais do século XX, como os conflitos identitários 

decorrentes de novas configurações sociais, são elementos que, aliados às questões do 

imaginário nacional, fazem de Hatoum um autor que se presta a múltiplas camadas de 

leitura.   

O clã familiar figura no centro da trama dos quatro romances, estreitamente 

ligado aos temas da memória, da própria região amazônica e da escrita: a narradora 

anônima de Relato de um certo Oriente, de volta ao que chama “espaço da infância”, 

escreve ao irmão radicado em Barcelona e dá voz a outros quatro narradores: o pai, o tio 

Hakim, o fotógrafo alemão Dorner e a amiga da família, Hindié, e a rememoração 

remonta à vinda dos primeiros imigrantes libaneses aos confins da Amazônia no início 

do século XX. Nael, de Dois irmãos, escreve um romance; o narrador de Cinzas do 

Norte tira da carta de Mundo e das cartas do tio Ran a matéria do seu romance. A escrita 

aparece de forma menos explícita em Órfãos do Eldorado, através do personagem 

Estiliano, advogado da família e intelectual, amante de vinhos e literatura, que empresta 

livros e incentiva o narrador a estudar e se livrar da culpa pela morte da mãe.  

Em seus vários aspectos significativos, em suas dimensões mítica e real, a região 

amazônica representada em Dois irmãos e Órfãos do Eldorado, se enraíza na tradição 

literária nacional do ponto de vista da representação do imaginário relacionado aos 

mitos, ao folclore, às lendas e contos populares da Amazônia - a exemplo de 

Macunaíma, Cobra Norato e Martim Cererê -, estabelecida desde os anos 1920, 

presente na base do que se passou a chamar desde então “cultura nacional”. Nenhum 

personagem fica indiferente ao cenário dentro do qual se desenrolam os dramas de suas 

vidas. Terra de origem ou terra de exílio, a região amazônica, especialmente Manaus e 

seus arredores com sua situação muito particular de proximidade entre cidade, floresta e 

rio, dá origem a reações apaixonadas: medo e horror primitivo dos perigos da selva, 

sonhos de encontrar um mundo encantado, tesouros ou a paz eterna, desejo de proteção 

diante da invasão do crescimento selvagem.  
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A aproximação com o sistema narrativo dos contos árabes das Mil e uma noites 

na obra do escritor é evidente em mais de um sentido. Na multiplicação dos narradores, 

sobretudo, mas também no sentido de que os narradores são “sobreviventes” de um 

modo de organização social e familiar que os rejeita, marginaliza ou claramente 

desconhece. Tanto a narradora anônima do Relato, como Nael, de Dois irmãos, Mundo, 

de Cinzas do Norte, como o velho amalucado de Órfãos do Eldorado, encarnam uma 

Sherazade que sobrevive para contar histórias. 

O aprofundamento da análise crítica dos textos ficcionais se propõe a situar os 

principais temas explorados e as estratégias narrativas empregadas pelo autor, tanto no 

contexto da especificidade cultural brasileira, quanto naquele da produção ficcional 

contemporânea. Essa leitura deve servir de base para a comparação com os textos 

traduzidos em seus aspectos culturais, discursivos e lexicais. O capítulo “Dois romances 

brasileiros entre Amazônia e Oriente” analisará ainda alguns trechos traduzidos 

comparativamente aos textos em português, e comentará as soluções encontradas pelos 

tradutores. O comentário vai se deter na análise das tendências de leitura etnocêntrica e 

redutora ou, ao contrário, a leitura descentrada que tende a acolher a alteridade do texto 

brasileiro em sua estranheza.  

Antoine Berman, em A tradução e a letra ou o albergue do longínquo (2007) 

critica a tradução etnocêntrica e hipertextual, fornecendo a metodologia que vamos 

empregar na análise das deformações do texto de partida ocorridas durante o processo 

de tradução dos romances Dois irmãos e Órfãos do Eldorado. A tradução tradicional, 

apropriadora e anexionista, privilegia o sentido do texto em detrimento da forma, isto é, 

da letra do texto estrangeiro, escondendo os vestígios do texto de partida na língua de 

chegada. Para sair da lógica do mesmo, o compromisso da tradução se estende à sua 

dimensão ética de revelar o estrangeiro ao seu próprio espaço de língua: “Numa obra, é 

o ‘mundo’ que, cada vez de uma maneira diferente, se manifesta na sua totalidade” 

(BERMAN, 2007, p. 69). Dentro dessa mesma lógica, a fundamentação consciente do 

tradutor em prefácios, notas de pé de página e glossários passam aos poucos a substituir 

a eliminação pura e simples de não-ditos culturais. Ao fornecer ao leitor as chaves de 

acesso à cultura do Outro, o tradutor contribui para abrir espaços de traduzibilidade, 

atuando junto à crítica, o comentário e a análise. Demonstraremos que estas traduções, 

de Cécile Tricoire (Deux frères, 1993) e Michel Riaudel (Orphelins de l’Eldorado, 

2010) são representativas de posturas diversas diante do ofício e, talvez, anunciem a  
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mudança do modelo etnocêntrico tradicional para uma maior abertura ao Outro 

estrangeiro.  

O último capítulo “Hatoum na imprensa: de autor amazonense de origem 

libanesa a autor brasileiro” vai estudar a recepção crítica em jornais e revistas de língua 

francesa. Esses textos jornalísticos, cujo objetivo é orientar a recepção do leitor, vão 

além da mera apresentação do livro e seu tema, uma vez que expressam a subjetividade 

do jornalista. A resenha crítica desempenha um papel importante no sistema da 

chamada indústria cultural pois, mesmo se sua função é informativa, impõe juízos e cria 

valores. Nesse sentido, a leitura das obras propriamente ditas é antecedida por várias 

outras leituras que funcionam como filtros, separam e elegem alguns elementos em 

detrimento de outros. Nossa leitura dos textos críticos vai analisar a ocorrência de 

qualificativos exotizantes ou anexionistas, como os casos em que são valorizadas as 

origens de Milton Hatoum “amazonense” e “descendente de imigrantes libaneses”, ou 

casos em que o autor é “herdeiro da tradição literária francesa”.   

Esta tese, que se debruça sobre a recepção e a tradução de Dois irmãos e Órfãos 

do Eldorado na França, tem como objetivo analisar a participação da literatura na 

transmissão dos valores próprios à cultura brasileira. A diversidade da pesquisa implica 

uma metodologia igualmente diversa. Vamos recorrer à História, através dos relatos dos 

primeiros viajantes ao Brasil, com base na pesquisa de Jean Marcel de Carvalho França, 

e às representações do imaginário europeu através da ficção. Vamos nos interessar pelas 

análises recentes desses textos ficcionais feitas por Jerzy Brzozowski, pesquisador 

polonês interessado nas relações entre os dois países. Na França, vamos contar com os 

especialistas Pierre Rivas e Michel Riaudel, também tradutor de Órfãos do Eldorado, 

para a análise desse olhar sobre o Brasil. O comentário sobre os textos traduzidos em 

francês vão encontrar apoio nos estudos desenvolvidos no século XX por Antoine 

Berman e Henri Meschonnic, que deslocam o foco da tradução da língua para o 

discurso. De maneira mais específica, Jean-Louis Cordonnier nos orienta na análise da 

tradução dos aspectos culturais dos romances.  

A carreira do livro brasileiro, em seu percurso do país de origem até o país que o 

acolhe, depende igualmente das informações fornecidas e juízos emitidos através dos 

meios de comunicação de massa. A leitura dos textos jornalísticos vai provar que, com 

as ferramentas de análise de que dispõe, a recepção francesa estabelece alguns 

paradigmas diversos daqueles eleitos inicialmente em nossa pesquisa. Com o 
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comentário da recepção de Hatoum na imprensa, fecharemos o circuito percorrido pelos 

romances, do Brasil à França.  
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2. O Brasil no espelho francês 

      

Terra de eleição do futuro: antes de ser,  

a América já sabia como iria ser. 

Otavio Paz 

 

Antes mesmo da chegada dos navegantes europeus, a terra que viria a se chamar 

Brasil já habitava o imaginário europeu. A mitologia em torno da então “Índia 

Ocidental” se enriquecia ao ritmo crescente das viagens ao Novo Mundo pois, enquanto 

terra ignota, se prestava à fecundação de fantasias, crenças, conceitos e preconceitos. 

Os relatos dos viajantes, que não escapavam ao sistema de crenças de sua época e eram, 

de alguma maneira, influenciados por essa imagem construída, não deixavam de 

corresponder às expectativas do público seja por ilusão — estavam tão predispostos a 

ver seres fantásticos que, de fato, os divisavam entre os rochedos —, ou por vaidade – a 

mentira ratificava o grande feito da travessia. A imagem do bom selvagem — sem ser a 

única nem a principal representação das populações longínquas na França do século 

XVI —, desempenha papel importante principalmente nos relatos de viagem, gênero em 

moda na época. Em Nous et les autres (1989), Todorov supõe que, diante do risco, do 

custo e do perigo da travessia transatlântica, os marinheiros fossem “naturalmente” 

generosos com relação ao que viam, tanto que, para os viajantes franceses não havia 

diferença entre os selvagens da Ásia ou da América, desde que se diferenciassem da 

França. Por outro lado, desconfia do julgamento indulgente daquele que se dispõe a 

viajar, pois indica que não está plenamente satisfeito com o que tem ao seu redor e, 

portanto, tende a valorizar o espaço em que se encontra e a criticar o país de origem: 

 

Não nos espantaremos, portanto, de encontrar a imagem do bom 

selvagem e sua contrapartida obrigatória, a crítica de nossa 

própria sociedade, copiosamente apresentada nos relatos de 

viagem (TODOROV, 1989, p. 303). 

 

A proibição imposta aos franceses de aportar em terras brasileiras, que duraria 

até o início do século XIX, só faz alimentar a curiosidade e a riqueza dos relatos sobre 

essa terra habitada por selvagens puros e ingênuos em perfeita harmonia com a natureza 

exuberante. Assim, os primeiros exploradores que, efetivamente, pisaram a costa 
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brasileira “não se animavam a desmentir a esperança curiosa com que a opinião pública 

observava os chamados Novos Mundos” (FRANCO, 1976, p. 42).   

Baseado na difundida tese de que o Novo Mundo não fora simplesmente uma 

descoberta de Cristóvão Colombo, mas resultante da invenção e da construção da 

cultura do Velho Mundo, Marcel Carvalho França reuniu as narrativas de viagem (não 

escritas em língua portuguesa) deixadas por estrangeiros que passaram pelo Rio de 

Janeiro entre 1516 e 1808 e concluiu que “o que tinha em mãos, na verdade, era um 

corpus discursivo imprescindível para compreender o processo de construção do Brasil 

e dos brasileiros no e pelo vocabulário europeu” (FRANÇA, 2012, p. 9). Esses relatos 

dos viajantes estrangeiros, publicados na Europa nos séculos XVI, XVII e XVIII, 

representam a quase totalidade dos textos sobre o Brasil no período, uma vez que os 

portugueses não tinham interesse em divulgar as riquezas da colônia. A imagem do 

Brasil, como “país de extremos”, foi assim sendo construída pela chamada “literatura de 

viagem”. De um lado, a terra rica e generosa e, de outro, a mediocridade de seus 

habitantes. Além dos escravos bárbaros, os colonos eram vistos pelos europeus como 

“preguiçosos, ignorantes, carolas, ciumentos, desonestos e, sobretudo, excessivamente 

vaidosos e libidinosos” (FRANÇA, 2012, p. 284). Os relatos que pouco variam com o 

passar do tempo, e que nem sempre se baseiam em observações cuidadosas, se 

alimentam em grande parte de repetições e, mesmo que pudessem ser contestados, 

foram dignos de grande credibilidade entre o público culto, adquiriram “‘ares de 

verdade’ e passaram a compor uma espécie de ‘senso comum’ do europeu sobre o Brasil 

e os brasileiros” (FRANÇA, 2012, p. 285).  

O explorador e geógrafo católico André Thévet (1516-1590) foi um dos 

primeiros a expor aos letrados franceses o caráter exótico das terras e dos hábitos dos 

índios brasileiros em Les singularités de la France Antarctique (1557), inaugurando os 

devaneios de seus contemporâneos acerca do Brasil. Mas, a obra mais significativa 

sobre a experiência da “França Antártica” apareceria vinte anos após o fracasso do 

empreendimento, em 1578. Trata-se de Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil 

do calvinista Jean de Léry que no século XVI foi reeditado cinco vezes e traduzido para 

o latim e o alemão. Um empregado doméstico que vivera uma dezena de anos entre os 

Tupinambá e, certamente, o livro de Léry teriam inspirado Montaigne a escrever sobre 

os canibais em Ensaios, de 1580, introduzindo uma perspectiva relativista no 

pensamento francês:  
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Ora, foi Montaigne quem moldou o pensamento francês com sua 

reflexão sobre o relativismo das culturas. O descobrimento da 

América constituiu um desafio para seu pensamento, revelando-

lhe uma outra humanidade diametralmente diferente 

(FIGUEIREDO, 2010a, p. 106).   

 

A imagem de paraíso atribuída ao Brasil pelos primeiros viajantes Cristóvão 

Colombo e Américo Vespúcio persiste até o início do século XVII, ao longo do qual a ótica 

do “bom selvagem” adaptada ao nosso índio deixa de dominar. Essa mentalidade se 

impregnava da noção inquestionável de paraíso terrestre herdada do universo mítico da 

Bíblia, onde a vegetação exuberante, o clima ameno, a vida despreocupada 

proporcionam eterna juventude a seus habitantes. A imagem do Brasil edênico que faz 

parte dos textos franceses desde Montaigne se fortalece através dos discursos de outros 

viajantes com interesses diversos como Yves D’Evreux e Claude d’Abbeville, 

missionários capuchinhos que participam da tentativa de colonização da ilha do 

Maranhão entre 1612 e 1614. Desde a época do Descobrimento, viajantes levaram 

índios para expor na França, mas após o fracasso da “França Equinocial”, e durante 

praticamente todo o século XVIII, o Brasil deixa de ser destino de viajantes e colonos 

franceses. Com o país proibido aos estrangeiros e o interesse da França voltado para o 

Canadá, a Louisiana e as Antilhas, a produção objetiva formulada até 1650 passa do real ao 

imaginário. Salvo a expedição científica de La Condamine na América Latina entre os anos 

1735 e 1745, as visitas de curta duração de estrangeiros se restringiam às cidades portuárias, 

de maneira que a imagem idílica cede o lugar à imagem repugnante de habitantes 

primitivos, amazonas, monstros marinhos, índios antropófagos, mas também negros, 

brancos portugueses e holandeses cruéis, lúbricos, depravados e preguiçosos.   

Apesar da distância (ou graças a ela), as trocas culturais se mantêm através da 

literatura de viagem — de autoria de missionários, comerciantes, e exploradores de toda 

ordem —, que difundiu o gênero de leitura muito popular na Europa por um largo 

período. Além das representações do Brasil e dos brasileiros na literatura difundida na 

França pelos relatos dos viajantes, a literatura de ficção, especialmente até fins do 

século XIX, alimenta no imaginário coletivo francês uma certa imagem de sonho 

relativa ao país pois “pressupostos ideológicos se estruturam em formas literárias”, 

segundo o autor de Rêve exotique (2001), Jerzy Brzozowski, que se interessou pela 

imagem do Brasil na literatura francesa do século XIX.  
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As trocas culturais entre o Brasil e a França passam por algumas mudanças 

espetaculares com a instalação da família real portuguesa no Rio de Janeiro em 1808 e a 

Restauração na França em 1815. Passado o perigo das invasões napoleônicas, a França 

se torna “nação amiga” do Brasil, conquistando o direito de negociar e transitar 

livremente em terras brasileiras. A marcante “missão francesa”, de 1816 intensifica o 

diálogo franco-brasileiro. Promovida por D. João VI, trouxe ao Brasil os “artistas 

viajantes”, entre eles os pintores Jean-Baptiste Debret (1768-1848), Nicolas Antoine 

Taunay (1755-1830), o arquiteto Grandjean de Montigny (1766-1850), e também o 

naturalista Augustin-César de Saint-Hilaire (1779-1853) com a missão de transformar a 

vida cultural da colônia. Em sua estada de quinze anos no Brasil como pintor oficial da 

corte portuguesa, como professor e fundador da Academia Imperial de Belas Artes, 

Debret registrou cenas da vida na corte e, principalmente, a população de várias regiões 

do país. O estilo acadêmico europeu que a “missão francesa” trouxe ao 

desenvolvimento artístico da colônia formou gerações de artistas brasileiros e criou 

referências culturais decisivas. Na literatura, foi determinante a atuação do viajante e 

historiador Ferdinand Denis (1798-1890), iniciador dos estudos portugueses e 

brasileiros, como incentivador dos jovens escritores românticos.  

A consequente comparação com a França por parte dos intelectuais gerou um 

sentimento de inferioridade face à monumental cultura francesa e uma atitude alienada 

com relação aos valores culturais nativos. Joaquim Nabuco (1849-1910) representa o 

auge dessa alienação, pois sua visão do Brasil depende das ferramentas fornecidas pela 

formação de diplomata e a vivência europeia. Assim, no imaginário brasileiro, a França 

equivale a um ideal de civilização, conhecimento e elegância que os tupiniquins nunca 

poderão atingir. Em termos simbólicos, ter acesso à cultura francesa representa, para 

além do acesso a bens culturais, apropriar-se de uma parcela de distinção e refinamento. 

Os prussianos Spix e Martius (1817-1821) relatam a presença da cultura francesa entre 

as elites brasileiras que não só conhecem a língua e a literatura, como também importam 

e adotam a moda e as artes plásticas. Por onde passassem, São Paulo, Minas ou Bahia, 

“a língua e a moda francesas eram a coqueluche” (CARELLI e LIMA, 1989, p. 62).  

No imaginário francês do século XIX, o Brasil segue governado pelas forças da 

natureza, ora como pedaço de paraíso onde reinam o sol e a liberdade, ora como o 

próprio inferno representado pela floresta com seus mistérios e perigos. A desigualdade 

dos termos de troca constitui a base desse jogo recíproco - e nada fortuito - de imagens 

projetadas, construído ao longo dos séculos. Enquanto a influência da França no Brasil 
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constitui um componente básico da emergência identitária, a presença do Brasil na 

França é “fraca, restritiva e altamente estereotipada”, nas palavras de Rivas (2005a, p. 

81). Tal imagem fornece antes uma ideia da percepção francesa, sendo representativa de 

uma certa construção não condicionada ao país emissor, pois “depende de condições 

históricas, de pressupostos ideológicos, de expectativas simbólicas que definem a base 

epistemológica sobre a qual o país receptor projeta seus problemas ou fantasmas” 

(RIVAS, 2005a, p. 74). Se Machado de Assis passa por um Anatole France dos 

trópicos, é porque a França em crise precisa proclamar sua irradiação cultural 

internacional. Não há nem abertura à alteridade nem a consagração tão necessária para 

conferir à produção brasileira a dimensão universalista e tampouco obtêm visibilidade 

as vanguardas literárias, uma vez que não passam de reproduções do modelo francês. 

Até os anos 1920, o Brasil faz parte do polo ideológico do Mesmo
2
 identificando-se à 

França pela noção de latinidade, país distante mas idêntico, porém em versão degradada 

ou menor. 

 A intensa participação brasileira no imaginário coletivo dos franceses do século 

XIX se confirma pela quantidade de livros e pela diversidade de gêneros, 

principalmente no romance popular e no teatro de boulevard, que têm o Brasil como 

tema. O fato de essas obras pertencerem em geral ao que se costuma chamar 

“paraliteratura”, ou seja, obras que veiculam uma visão simplificada e estereotipada do 

mundo e que se dedicam a um público numeroso, reforça a ideia de que o “sonho 

brasileiro” faz parte de uma mentalidade, que caiu no gosto popular e se tornou, na 

época, referência obrigatória para o público letrado em toda a Europa e Américas, pois 

apenas o aval parisiense confirmaria o valor universal de uma obra.       

 Mas não é exatamente o paraíso terrestre, em sua dimensão espiritual de beleza 

e verdade, que buscam os viajantes em suas expedições ao Novo Mundo e sim, os seus 

tesouros materiais. A imagem edênica do Brasil ora se contrapõe ora se funde, no 

imaginário dos exploradores, à outra imagem mítica, a do Eldorado: “grande mito 

brasileiro, uma vez que essa terra abundante (devido às quantidades inacreditáveis de 

ouro) devia se encontrar na floresta amazônica” (BRZOZOWSKY, 2001, p. 70). Assim, 

                                                 
2
  São adotadas, neste trabalho, as expressões o Mesmo e o Outro conforme a concepção de Jean-Louis 

Cordonnier em Traduction et culture (1995, p. 8): “O Mesmo (com maíuscula) remete ao grupo 

sociocultural ao qual eu pertenço. De acordo com o contexto, ele poderá se referir a diferentes níveis 

(local, regional, nacional...), no interior do Mundo ocidental. Ele poderá designar igualmente este último 

em sua totalidade. O Outro (com maiúscula) é esse ser que não pertence à minha cultura. Ele designa o 

Estrangeiro ocidental, mas também o estrangeiro de cultura não-ocidental, consequentemente, o 

Estrangeiro em geral. Quanto à alteridade, ela é a manifestação do problema antropológico, psicanalítico, 

filosófico, linguístico, traducional.  
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em textos do século XIX aparecem, de um lado, o país de sonho, rico em ouro e 

diamantes e, de outro, a corrupção e a preguiça da população que despreza a agricultura 

e busca fazer fortuna através da exploração e não do cultivo da terra. Vejamos alguns 

exemplos:  

Em Histoire du Brésil (1815), Alphonse Beauchamp afirma que os agricultores 

eram considerados inferiores e que o preconceito se manteria até o momento em que, 

esgotados o ouro e os diamantes, o povo fosse obrigado a cultivar a terra para 

sobreviver. Segundo o historiador, a verdadeira riqueza seria a exploração da agricultura 

e o comércio. Emile Carrey (L’amazone,) Daniel Defoe (Robinson Crusoe), Ferdinand 

Denis (Les Machakalis), Gustave Aimard (trilogia Le Guaranis, Le Montonero e Zeno 

Cabral) e Alexandre Dumas (Um pays inconnu) exploram esse sonho em seus 

romances: o paraíso na terra existe, não como perfeição divina pois, corrompido pela 

ambição de riquezas materiais, só pode encontrar a salvação graças à intervenção do 

homem, nesse caso, o imigrante europeu, civilizado, honesto e trabalhador. A leitura 

desses textos demonstra o “etnocentrismo desenfreado”, segundo o qual a utopia da 

fusão do paraíso terrestre com a riqueza material depende da conjugação entre a “beleza 

e a riqueza da natureza tropical, a civilização francesa, e... o trabalho escravo” 

(BRZOZOWSKY, 2001, p. 75).  

 Um autor de amplo alcance popular no século XIX e, ainda hoje, a quem atraiu a 

ideia de paraíso convertido em Eldorado, graças à criatividade e inteligência do homem 

moderno, foi Jules Verne. Autor de romances de aventuras como A Jangada – 

Oitocentas léguas pelo Amazonas, publicado em 1881 primeiro em folhetim e em 

seguida em livro, incorporou em sua obra o impacto das ciências e das invenções 

cientificas sobre os valores da sociedade. Sem nunca ter pisado o solo do Brasil, Verne 

inspirou-se nas descrições de Carrey, que viveu três anos na Amazônia. Na trama de A 

Jangada, embora os diamantes deem origem à corrupção e infelicidade, o herói Joam 

Garral vence o mal utilizando os elementos do espaço selvagem a seu favor: as plantas e 

os animais se transformam em medicamentos, víveres e mercadorias. O paraíso terrestre 

e o Eldorado coincidem mais uma vez mas a felicidade, nesse caso, é garantida pela 

instrução, a agricultura modelo, a exploração da madeira e o comércio hábil.   

 Havia, de fato, enorme curiosidade com relação ao Brasil, proibido aos 

estrangeiros até a vinda da corte portuguesa. Com o acesso aos portos brasileiros 

permitido aos franceses e, mais ainda, após a Independência, muitos exploradores em 

visita ao país viajam a mando do governo e participam do que se considera um 
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prolongamento da ação europeia iniciada no século XVI com as grandes navegações e 

cujo objetivo é a integração do mundo. A partir de uma visão global da Terra, a 

integração almejada pelos europeus se constrói através do reconhecimento dos 

territórios e possibilidade de comunicação entre eles, do estudo dos aspectos biológicos, 

geológicos, etnográficos, etc., para se concretizar na reconstituição da realidade em 

coleções de museus. Trata-se sobretudo de reduzir, pelo conhecimento e exploração, a 

extensão de territórios ditos selvagens tornando-os acessíveis às rotas comerciais e 

assimilando-os ao conjunto dominado pela civilização, em atitude “universalizante”, 

pois:  

 

a exploração contribui para o estabelecimento de uma 

representação do conjunto da Terra, através de mapas, 

descrições, coleta de objetos e amostras da fauna e da flora; mas 

também porque os exploradores são os primeiros representantes 

em território ‘selvagem’, de um modelo cultural percebido como 

universal e que devia, por isso mesmo, se estender, ao conjunto 

das terras do globo (GADENNE, 2011). 

 

Viajantes franceses como o comerciante Charles Expilly (1852-1862), o pintor 

Auguste Biard (1858-1860) que, movidos por razões diversas das dos exploradores 

oficiais, percorrem regiões brasileiras, revelam em suas narrativas a visão de mundo 

comum ao pensamento europeu do século XIX, segundo a qual a região selvagem, à 

margem da civilização, constitui um espaço a ser transformado e, progressivamente, 

assimilado e integrado. Assim, não se trata de descrever o espaço como ele se apresenta, 

mas de encará-lo como potencialidade, manancial de riquezas futuras, em mais uma 

versão do que seria o Éden, menos como ideal de perfeição divina e mais como 

Eldorado conquistado pelo esforço humano. Desenvolve-se paralelamente na Europa o 

conceito de “selvageria” que orienta a ação dos exploradores e missionários. Incapazes 

de perceber a alteridade da cultura indígena, tentam tornar os índios iguais a eles, pois o 

modo de vida do índio está relacionado à origem da humanidade e tende, portanto, a 

evoluir para se tornar civilizado.  

 

As possibilidades abertas pela Revolução industrial levam a uma 

relação de dominação com relação à natureza: sua exploração 
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não somente é possível, mas é também um dever da Civilização 

que, percebida como progresso do homem, deve oferecer seu 

saber a serviço do conjunto da Humanidade (GADENNE, 

2011). 

 

A imagem do país muda com o gosto e a mentalidade de cada época: ao longo do 

século XIX, “o discurso francês sobre o Brasil continua um palimpsesto no qual 

persistem velhas figuras, velhos clichês se chocam às imagens novas” (BRZOZOWSKI, 

2001, p. 55). O entrelaçamento de imagens contrastantes entre a terra pródiga e a 

debilidade de seus habitantes, insistentemente repisado nos relatos dos estrangeiros, 

participa da construção da imagem depreciativa que os brasileiros passam a construir de 

si mesmos e do país, e cuja manifestação faz parte da cultura já a partir das primeiras 

décadas do século XIX.   

O papel da França como mediadora na diferenciação do país independente que 

se quer livre do cordão umbilical português é fundamental. É como modelo estrangeiro 

escolhido, como estratégia de emergência nacional que se deve entender a francofilia 

latino-americana. Apesar da relativa ausência econômica e migratória
3
, a presença da 

cultura francesa se manifesta como um modelo em substituição aos modelos coloniais 

ibéricos, no sentido instrumental do termo, fornecendo as ferramentas para o acesso a 

outras culturas, para a concepção de uma literatura nacional e, finalmente, para a 

universalização da especificidade brasileira cuja radicalização se dá com o movimento 

modernista em 1922, cem anos após a independência política: “Modelo não mimético 

[...], mas simbólico de acesso à autonomia e à diferença, a saída simbólica da 

dependência colonial” (RIVAS, 2005a, p. 293).  

Com o abalo sofrido pelos valores “universalistas” ou etnocentristas e a 

emergência de uma verdadeira crise da Razão europeia que sucedeu a Grande Guerra, 

crise acentuada pelo advento da crítica marxista, da psicanálise, da etnologia e do 

surrealismo, começa-se a privilegiar a noção de alteridade. Foi a ocasião inclusive para 

que o continente americano, como dependente cultural da Europa, e só então autorizado 

por esta, passe a ter direito a redescobrir “seu enraizamento telúrico e mágico [...] suas 

                                                 
3
 Com o fracasso das tentativas de implantação, a imigração francesa se intensifica sob o regime da 

Restauração (1816-1830), se concentra nas cidades de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro e constitui na 

época a mais importante do Brasil. Na capital, a rua do Ouvidor reúne número importante de 

comerciantes, artesãos,  alfaiates, modistas, cozinheiros, professores no “ centro comercial mais ‘chique’ 

da capital que em 1860 ainda é, segundo François Biard, ‘rua francesa de um lado a outro’” 

(BRZOZOWSKI, 2001, p. 26).   
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dimensões indianistas ou negristas, sincréticas e mestiças” (RIVAS, 2005b, p. 76). Ao 

privilegiar a alteridade no Ocidente, a revolução epistemológica europeia provoca uma 

mudança qualitativa no olhar sobre o Brasil. O que era tradicionalmente “exótico e 

redutor” dentro da literatura regionalista francesa do século XIX – verdadeira 

representação idealizada de uma Outra França em terras brasileiras-, sofre uma mutação 

ao se render às premissas fundadoras da Modernidade: a regressão mítica e primitivista, 

por um lado, e o desterro utópico, por outro.  

A mudança de visão do polo do Mesmo para o polo mítico do Outro se dá nos 

anos 1930: o Brasil, não mais “Outra parte” como um duplo descentrado da França, mas 

como contrafigura de uma ordem estética e social fechada e provinciana que a França 

rejeita - ou sonho de uma incompletude a ser preenchida -, se torna matéria literária e 

elaboração estética nas mãos dos criadores de um certo Brasil francês. Benjamin Péret, 

Luc Durtain, Blaise Cendrars, exploradores da geografia mágica e mítica do Nordeste e 

da Amazônia, projetam nessas regiões brasileiras sua nostalgia de uma inocência mítica.  

Generosa e genésica, 

    

terra em que Futuro messiânico e Passado mítico dão-se as 

mãos, reconciliando o homem dividido do ocidente europeu. Ou, 

portanto, inseparavelmente, na volta às origens primitivistas no 

eixo incandescente Nordeste-Amazônia e o par mágico negro-

índio (RIVAS, 2005b, p. 78).  

 

Blaise Cendras encontra na literatura nordestina de Jorge Amado e José Lins do Rego a 

expressão do que Homi Bhabha chama “culturas da contra-modernidade pós-colonial 

[que] põem em campo o hibridismo cultural de suas condições fronteiriças para 

‘traduzir’ e portanto reinscrever, o imaginário social tanto da metrópole como da 

modernidade” (BHABHA, 2010, p. 26). Jorge Amado, o escritor brasileiro de maior 

sucesso no Brasil e no exterior, não se beneficia da fortuna crítica em seu próprio país (a 

crítica modernista de São Paulo o acusa de populismo - em atitude análoga à crítica 

parisiense diante das expressões da periferia francófona -), corresponde no entanto ao 

sistema de referências francês calcado no exótico, erótico, pitoresco e regional. Acusado 

pela elite brasileira de impostura e exotismo por sua descrição otimista da mestiçagem 

que mascara os conflitos raciais, o escritor baiano é saudado por Camus pela “utilização 

comovente dos temas folhetinescos, abandono à vida no que ela tem de excessivo e 
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desmedido” (apud RIVAS, 2005a, p. 111). A visão literária do Brasil se fundamenta 

afinal na força do mito, restrito em termos geográficos à Amazônia e ao Nordeste, 

porém ilimitado em sua riqueza étnica, religiosa e mítica. Essa visão redutora e 

profundamente polarizada concentra todas as virtudes poéticas em detrimento da 

expressão do Sul urbano, cosmopolita e formalista. Pelo viés exótico, esta polarização 

consagra e explica a recepção de Jorge Amado, reduzida ao exotismo e à política.  

Pelo viés etnocentrista, a França não reconhece a modernidade de Mário de 

Andrade e relega Clarice Lispector às fileiras da literatura feminista. A constância 

nordestina e amazônica se explica pela alteridade absoluta, enquanto a rejeição ou 

ausência da literatura urbana e formalista se explica pela proximidade à expressão 

francesa, isto é, não se adéqua ao polo mítico, aquele lugar imaginário que atua como 

écran francês, nas várias acepções contraditórias do termo: 

  

Lugar onde a França projeta seus problemas e fantasmas; tela 

branca onde a sociedade francesa “se torna cinema”; e, 

inseparavelmente, conceito-écran, cortina interposta que 

esconde, dissimula e protege o brilho demasiado vivo das 

incertezas e das interrogações de uma França na encruzilhada 

dos caminhos (RIVAS, 2005a, p. 79).  

 

A literatura brasileira como o próprio Brasil, dividida entre Oceano e Sertão, 

depende do aval do Sul rico para pertencer ao cânone ditado por São Paulo. A 

imposição de paradigmas literários “modernistas” joga para a periferia do regionalismo 

tudo o que não participa do combate pela autonomização do trabalho literário. Mário de 

Andrade teria sido um dos tantos brasileiros a ser influenciado pelo julgamento do 

romancista, dramaturgo e explorador francês Jacques Arago sobre a falta de caráter e a 

indisposição para o trabalho dos nativos: “Sendo o caráter dos brasileiros, de alguma 

maneira, a ausência de caráter, lhes importa bem pouco viver bem, desde que vivam: 

evitar a dor é tudo para eles” (apud BRZOZOWSKI, 2001, p. 105). Souvenirs d’un 

aveugle, (na primeira versão, La promenade autour du monde), que chocou gerações de 

brasileiros, foi celebrado em todos os jornais franceses e obteve surpreendente sucesso 

popular sendo reeditado dez vezes entre 1839 e 1888. Mário de Andrade, tirando partido 

do clichê, dota Macunaíma da maioria das degenerações descritas por Arago em 

provocação dolorosa e purificadora, nas palavras do pesquisador polonês. A recepção e 
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a tradução de Macunaíma são sintomáticas dessa troca desigual entre as duas culturas e 

serão comentadas mais adiante.  

Para Otavio Paz o desenraizamento da literatura latino-americana não é 

acidental, mas consequência da nossa história. Sendo a América uma ideia da Europa, é 

preciso assumi-la plenamente para poder suplantá-la. Assim, a independência cultural 

brasileira dos anos 1920 não se dá voltada para a terra, mas para Paris, atendendo à 

necessidade de sair do lugar onde foi criado para então voltar à casa. É à distância e pelo 

desvio das vanguardas literárias parisienses que o movimento modernista se permite a 

recuperação da realidade nacional. A cultura francesa permite pensar a redescoberta, ou 

volta às raízes, e autoriza a emergência de uma literatura nacional.  

A percepção francesa se altera de maneira significativa com a vinda de músicos, 

arquitetos, artistas plásticos, matemáticos, filósofos e escritores como Cendrars que, 

fascinados pelo Brasil, indicam aos brasileiros “as fontes vivas da sua própria cultura, 

no momento em que estes procuram definir e manifestar a ‘brasilidade’” (CARELLI e 

LIMA, 1989, p. 107), nas primeiras décadas do século XX. Nos anos 1930 ocorre a 

segunda mudança espetacular, com a vinda dos estudiosos Claude Lévi-Strauss, Roger 

Bastide e Fernand Braudel para a Universidade de São Paulo e a atuação, na pesquisa e 

na vida acadêmica, de pesquisadores como Alfred Métraux (desde os anos 1920 na 

Argentina) e o fotógrafo Pierre Verger (desde os anos 1940 na Bahia) que, interessados 

pelas manifestações das culturas indígena e afro-americana, tiveram atuação definitiva 

no estabelecimento de um pensamento nacional. 

 A incorporação de alguns desses conceitos depreciativos permanece. Pode-se 

reconhecer sem grande dificuldade, nos textos comentados acima, algo do ideário 

corrente entre nós, e sobre nós mesmos como, por exemplo, a crítica à herança 

portuguesa segundo a qual não somos responsáveis pelo nosso atraso social ou pela 

corrupção de nossos dirigentes políticos. A avaliação negativa quase unânime da 

colonização portuguesa por parte dos viajantes do século XIX serve para aliviar a 

responsabilidade dos brasileiros pelas condições sanitárias da capital, a manutenção da 

escravidão, a ignorância, etc.: “Tudo isso é eminentemente português” 

(RIBEYROLLES, apud BRZOZOWSKI, 2001, p 53). Persistem ainda resquícios da 

noção, corrente no século XIX, de que os portugueses são europeus de segunda classe
4
. 

                                                 
4
 No imaginário étnico europeu, as populações de países como Bélgica, Itália, Alemanha e França são 

percebidas como “superiores” pelos búlgaros, que os consideram os verdadeiros “europeus”. Todorov 
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Apesar das críticas à xenofobia brasileira com relação aos europeus em voga na mesma 

época, muitos discursos dão conta de que a maioria dos viajantes “reconhecem em geral 

que os brasileiros são dotados de temperamento afável e mantiveram, principalmente no 

interior das terras, uma velha tradição de hospitalidade” (BRZOZOWSKI, 2001, p. 42). 

Não somos nós, afinal, o povo mais acolhedor do planeta? 

O discurso francês sobrepõe, nesse palimpsesto de imagens, a brasilofilia, a 

brasilomania e a brasilofobia (terminologia de H. D. Pageaux, apud Brzozowski). A 

imagem negativa nos relatos dos viajantes da segunda metade do século XIX dá conta 

da febre amarela e condena, especialmente, o regime da escravidão, renovando os temas 

da preguiça, depravação e outros bem repisados ao longo dos séculos. Quando a 

imigração francesa para o Brasil volta a ser discutida, um novo estereótipo se faz 

necessário e, por volta dos anos 1860, o Brasil acede ao grupo das nações civilizadas 

com a imagem positiva de “país do futuro, de possibilidades ilimitadas, receptivo ao 

progresso da ciência e da cultura europeia, um país latino, enfim, onde os franceses têm 

tudo a ganhar". (BRZOZOWSKI, 2001, p. 54).  

Destinado, ainda no século XX, a servir de inspiração para um país em crise de 

identidade e em busca da harmonia social perdida, o Brasil do mito da democracia racial 

e da “cordialidade”, do sexo, das praias, da música e do futebol “serviria de modelo para 

essa França plural” (RIVAS, 2005a, p. 85). Imagem fraca e restritiva se comparada com 

a da França no Brasil, mas muito positiva e igualmente mítica e hegemônica. Pela 

fragilidade das referências concretas e pela força do clichê, o mito e a utopia se mantêm 

no imaginário, oscilando entre nostalgia do paraíso original e busca de um paraíso 

futuro.  

 Dizer que o Brasil (real) é vítima de clichês (necessariamente falsos) se tornou 

um clichê, afirma Riaudel. A questão é que o clichê - imagem paralisada – mesmo não 

sendo falso, é redutor pelo tratamento que dá aos temas, desconectado das dimensões de 

tempo e espaço. Enquanto imagem chapada, sem o movimento no tempo que possibilita 

compreender a história e, sem uma geografia, que situe a imagem dentro de um espaço, 

“um clichê é, de alguma maneira, uma imagem preguiçosa, que desistiu de pensar” 

(RIAUDEL, 2005, p. 24).  

                                                                                                                                               
conta que, na sua juventude, qualquer cidadão desses países merecia admiração porque era dotado de um 

acréscimo de inteligência , primor, distinção (TODOROV, 1986, p. 8).      
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Além do livro, a imagem, que permite formar uma opinião, se difunde nos 

nossos dias através dos mais diversos meios de comunicação ainda com mais força, pelo 

apelo visual, e para grande número de pessoas. Porém, por mais que a televisão, o 

cinema, a música e o livro emitam mensagens de um Brasil “real”, o leitor ou auditor da 

mensagem lança mão, necessariamente, das ferramentas de que dispõe para interpretá-

las. Trata-se das referências prévias com as quais o leitor aborda um texto, projetando 

nele suas expectativas. Segundo Hans Robert Jauss, a leitura de um novo texto está 

sempre relacionada à experiência da série de leituras anteriores do mesmo gênero. O 

texto novo evoca, para o leitor, o horizonte das expectativas e regras do jogo que 

conhece através das leituras precedentes, num processo contínuo de instauração e de 

modificação do horizonte: 

Mesmo no momento em que é lançada, uma obra literária não se 

apresenta como novidade absoluta que surge em um deserto de 

informação; por todo um jogo de anúncios, de sinais – 

manifestos ou latentes -, de referências implícitas, de 

características já familiares, seu público está predisposto a um 

certo modo de recepção (JAUSS, 1972, p. 55).   

 Com a formulação da estética da recepção, Jauss introduz a figura do leitor nos 

estudos da história literária, argumentando que os envolvidos, desde o escritor que 

concebe sua obra segundo o modelo de uma obra anterior (seja para adotá-lo ou 

contestá-lo), passando pelo crítico que julga uma nova publicação, e o historiador da 

literatura - que a situa no tempo e na tradição da qual faz parte, e a interpreta segundo 

critérios da história-, são todos leitores, e por isso “a vida da obra literária na história é 

inconcebível sem a participação ativa daqueles aos quais ela se destina” (JAUSS, 1972, 

p. 49). Assim, a entrada da obra na continuidade da experiência literária - onde o 

horizonte se transforma permanentemente e onde se dá a passagem constante da simples 

leitura à leitura crítica, e ainda a mudança da norma estabelecida para uma produção 

nova - dependem da intervenção do leitor. Ao propor à pesquisa literária a tarefa de 

avaliar a dimensão do efeito que a obra produz e o sentido que o leitor lhe atribui, Jauss 

acrescenta ao valor estético, o valor histórico: estético pela comparação com as outras 

obras já lidas; histórico pela compreensão dos primeiros leitores que se enriquece de 

geração em geração, estabelecendo o seu significado. A primeira leitura de uma obra 

literária evoca coisas já lidas, mobilizando no leitor a expectativa que pode ser mantida, 
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pode ser nuançada, mudar de rumo ou ainda ser rompida pela ironia, segundo regras 

consagradas dos gêneros e estilos.  

 Reproduzir o horizonte de expectativa de uma obra permite avaliar o seu caráter 

artístico a partir do efeito que gera sobre um suposto público e é, portanto, a distância 

entre este horizonte e a obra que determina o seu caráter artístico. Se a distância for 

nula, trata-se de “arte culinária”, ou mera diversão, pois não há quebra do horizonte de 

leitura projetado pelo leitor. O texto assim recebido se caracteriza por atender à 

demanda de reprodução daquilo que já é conhecido e considerado “belo”.    

 

2.1 A tradução como troca desigual 

Além dos eixos linguístico e estilístico da tradução, é de nosso interesse nesta 

análise o eixo sociocultural,  o qual permite discutir as relações de identidade, 

representações e estereótipos em relação a cada cultura envolvida sem, no entanto, 

descuidar das condições em que a edição e a transmissão das obras se torna possível 

dentro do contexto global. Assim, a circulação da produção literária brasileira na 

França, embora submetida a condições históricas e culturais específicas, não escapa ao 

vasto campo das trocas transnacionais de bens culturais, estruturadas em contexto 

anterior ao fenômeno da globalização.   

Os cientistas sociais Johan Heibron e Gisele Sapiro analisam a tradução literária 

como objeto sociológico e reconhecem, para tanto, a necessidade de uma dupla ruptura 

ao mesmo tempo com a abordagem hermenêutica do texto e suas transmutações, e com 

a análise puramente econômica das trocas transnacionais e das transferências culturais. 

A visão hermenêutica implica o apagamento das funções efetivas dos diversos 

mediadores e tradutores. Embora mais poderoso do ponto de vista social do que a 

hermenêutica, o procedimento econômico trata os livros como mercadoria produzida e 

consumida dentro das lógicas de mercado e do comércio, nacional e internacional. 

Dessa maneira, as especificidades de produção e de valorização dos bens culturais, 

como o livro, permanecem dissimuladas por detrás de uma lógica que não corresponde à 

produção de bens simbólicos, uma vez que “o mercado dos bens simbólicos tem 

critérios de hierarquização e uma economia que lhe são próprios” (HEILBRON e 

SAPIRO, 2002, p. 3). À lógica de produção de best sellers mundiais visando lucros 

imediatos, corresponde uma outra, que é a de importação de literaturas estrangeiras, 
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com vistas à criação de um acervo, e baseada no valor literário. Os Translation Studies
5
, 

ao invés de se debruçar sobre os problemas puramente intertextuais, se interessam pela 

“relação entre os contextos de produção e de recepção nos quais se baseia a abordagem 

das transferências culturais, os atores dessas trocas, instituições e indivíduos e sua 

inclusão nas relações político-culturais entre os países estudados” (HEILBRON e 

SAPIRO, 2002, p. 4). 

Em A República Mundial das Letras (2002), Pascale Casanova descreve o 

universo concreto, embora invisível, das leis que regem o campo literário e estabelecem 

a consagração ou a exclusão das obras. O campo literário, como outros campos, tem as 

suas próprias leis onde imperam a desigualdade e a lei do mais forte, de maneira que a 

tradução, longe de se reduzir à neutralidade da transferência de um texto de uma língua 

em outra, deve ser compreendida como operação de troca “desigual” dentro de um 

universo altamente hierarquizado.  

O Brasil sofre de dupla dependência dentro do campo literário, por um lado, 

tanto como país periférico aos grandes centros europeus como pela posição que a nossa 

literatura ocupa no mercado mundial e, por outro, pela posição da própria língua 

portuguesa, cuja tradição literária é pouco conhecida internacionalmente. Entende-se 

por aí que as línguas de maior “valor” são aquelas que as obras clássicas dotaram de 

prestígio, refinamento, grande número de traduções, ou ainda, antiguidade. Como 

produtores de literatura excentrada, escrita em língua dominada de pouco prestígio na 

hierarquia, os autores brasileiros dependem da tradução — definida dentro dessa ótica 

como uma das formas de dominação literária — para obterem visibilidade e 

legitimidade e, em seguida, serem dignas de reconhecimento e consagração. Operação 

nada neutra que mascara uma série de operações e estruturas editoriais e críticas, a 

tradução representa o grande desafio proposto aos escritores de línguas dotadas de 

pouco patrimônio na obtenção do “passe livre” para a existência literária. 

 Como as línguas funcionam dentro dessa dinâmica enquanto veículos de troca, 

contrariando a ideologia literária segundo a qual são iguais e intercambiáveis, a 

contrapartida a esse princípio é que a obra escrita nas línguas centrais — inglês, francês, 

espanhol ou alemão — prescinde do certificado de literariedade e já é universal mesmo 

sem ser publicada: 

 

                                                 
5
 Linha de pesquisa surgida nos anos 1970 em países em situação de multilinguismo como Israel, Bélgica, 

Países-Baixos.    
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A noção de literariedade, ou seja de crédito literário ligado a 

uma língua, independentemente de seu capital propriamente 

linguístico, permite portanto considerar a tradução dos 

dominados literários como um ato de consagração que dá acesso 

à visibilidade e à existência literárias (CASANOVA, 2002, p. 

171).    

 

 Ao contrário do que professa o sistema de ideias em vigor sobre o valor literário, 

o talento e a inspiração de que seriam dotados naturalmente os grandes escritores não 

bastam, pois o caminho a ser percorrido pelos escritores afastados pela língua, pelo 

capital e pelas preocupações políticas até a consagração nos grandes centros, é “trágico” 

e “desesperador”, mas ao mesmo tempo pode resultar em inovações estéticas fora do 

comum: “aqueles que encontraram as soluções formais para sair, como Kafka, Joyce, 

Beckett são todos grandes revolucionários de seu tempo” (CASANOVA, 1999).   

 A literatura, se não depende totalmente da política e da economia, não escapa da 

“globalização editorial” que tende a unificar e comercializar a produção romanesca no 

mundo, principalmente produções norte-americanas e neonaturalistas. Se Nova York 

detém hoje o maior mercado editorial mundial, a “capital mundial da literatura” 

continua sendo Paris, pelos maiores recursos que reuniu ao longo dos séculos para lutar 

contra a ameaça de desaparecimento das vanguardas e contra a comercialização. Os 

recursos em questão dependem da manutenção de um espaço autônomo e menos 

dependente da economia que passa principalmente pelo grande número de pessoas para 

quem a literatura é importante e pela participação desse público leitor em debates e 

outras manifestações em torno do livro. Esse lugar continua sendo Paris, lugar onde 

pequenos países e pequenas línguas são traduzidos a caminho da consagração.  

 A consagração parisiense e a possível passagem do “nacional” ao “universal” se 

apresenta, segundo o ponto de vista, ora como acúmulo através da importação de capital 

literário para a França, ora como consagração para o escritor de espaços dominados, que 

passa a gozar do privilégio de ser “traduzido na França”. No caso da tradução como 

desvio de capital para atribuir antiguidade e nobreza ao capital nacional, o maior 

exemplo na Europa é a experiência da Alemanha do século XIX que se serve da 

tradução dos clássicos da antiguidade Greco-romana como estratégia de anexação e 

apropriação de capital linguístico-literário. Mais adiante, voltaremos a comentar essa 
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experiência que se caracterizou por seu caráter “estrangeirizante”, sobretudo com o 

objetivo de compará-la à prática francesa de “domesticação” dos textos estrangeiros.  

Em períodos de fundação nacional e política, a tradução promove uma 

aceleração temporal, pela importação para o campo nacional do que o centro decreta 

como modernidade. É aí que escritores, eles mesmos muitas vezes poliglotas e 

tradutores, editores, jornalistas e agentes, exercem o papel fundamental de mediadores 

da importação e transmissão de capital literário estrangeiro para divulgá-lo no campo 

nacional.  

O caso do Brasil não é diferente. Embora os livros de história da literatura 

brasileira mencionem as influências estrangeiras e, sobretudo a francesa na produção 

nacional, a menção às traduções e tradutores até hoje não é uma prática. Como já 

havíamos mencionado, a naturalização da tradução é apenas um dos fenômenos que 

mascaram a verdadeira complexidade das operações de transmissão literária 

transnacional. Assim, o campo nacional brasileiro, para usar o vocabulário da economia 

adotado por Casanova, acumulou capital literário e acelerou o processo de unificação do 

campo literário mundial através da figura de Paulo Rónai. Natural de Budapeste, 

tradutor, organizador, crítico, ensaísta, escritor, professor — se estabeleceu no Brasil, 

depois de ter passado pela França e pela Itália às vésperas da Segunda guerra —, Rónai 

era fluente em várias línguas inclusive em português, língua para a qual traduziu mais 

de cem livros. Como organizador, foi responsável junto à Editora Globo de Porto 

Alegre pela publicação dos 17 volumes da Comédia Humana de Balzac, coordenando 

ao longo de dez anos o projeto que contou com a participação de 14 tradutores. Ao 

longo de mais de quarenta anos, traduziu a antologia do conto mundial Mar de 

Histórias, em parceria com Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, além de livros que 

escreveu, dentre os quais um dicionário, uma gramática e vários relatos de suas 

experiências como professor e tradutor. Outra empreitada brasileira visando a 

emergência e a autonomia literária através da “devoração” da produção estrangeira 

envolve escritores poliglotas: os tradutores de À la recherche du temps perdu de Marcel 

Proust, também coordenados por Paulo Rónai nos anos 1940 são, na verdade, os mais 

expressivos escritores brasileiros: Mário Quintana, Manuel Bandeira, Carlos 

Drummond de Andrade e Lúcia Miguel Pereira.   

O breve desvio que tomamos, a fim de considerar a recepção e a transmissão da 

literatura francesa no século XX brasileiro, serve para ratificar as hipóteses de Casanova 

quanto à centralidade da língua francesa que faz com que quanto maior for o número de 
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locutores, mais ela domina o sistema literário. É pelo número de poliglotas literários, 

capazes de fazer circular os textos, que se mede o capital linguístico-literário.  

A França, em sua política de diversidade cultural, continua formando uma cadeia 

de transmissores, jornalistas, bibliotecários, livreiros, agentes literários e críticos 

interessados pela produção brasileira, mas a presença de poliglotas capazes de fazer 

circular os textos se encontra ameaçada pelo valor atribuído à nossa língua, pois o 

sistema de valores determina que um texto dependa da língua em que é escrito. Riaudel 

descreve assim a ameaça de ver a desigualdade das condições de trocas literárias entre a 

França e o Brasil se agravar:  

 

A situação cada vez mais precária do ensino da língua 

portuguesa, por exemplo, tanto no secundário como no superior, 

não pode, por exemplo, deixar de ser uma alerta, pois é também 

por esta via que se recrutarão os “leitores”, os “passadores” e os 

“tradutores” de amanhã, que fazem já hoje, aqui ou lá, 

cruelmente falta (RIAUDEL, 2005, p. 31).   

 

 A tradução vista sob esse ângulo, tem duas faces: enquanto consagra e legitima 

autores e textos, tende a apagar a diferença e, com isso, sua dimensão nacional. São os 

tradutores e outros transmissores no sistema literário que, munidos do poder de 

descobrir, julgar e escolher o que deve ou não ser traduzido, publicado e comentado — 

segundo critérios que atendem às suas próprias categorias de percepção ou sistemas de 

referência constituídos como valores universais —, favorecem um tipo de anexação das 

obras estrangeiras enriquecedoras dos grandes centros literários. Quando o contexto 

histórico, cultural, político e literário é ignorado pela força do etnocentrismo, o 

reconhecimento literário custa caro e o preço a pagar pelo direito de circulação 

universal é a incompreensão da sua diferença e redução ao Mesmo. Paris concentra 

assim o poder de transformar a tradução em operação ambígua: a consagração que ela 

representa traz consigo a anexação da obra ao seu próprio capital literário. A anexação, 

produto de um sistema de referências solidamente estabelecido, promove a assimilação 

de Machado de Assis ao naturalismo de Anatole France assim como autoriza a inclusão 

de Macunaíma na Collection Barroco, em 1979, ao lado de autores hispano-americanos.  
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2.2 O Brasil através dos livros 

 

As celebrações do Ano do Brasil na França, em 2005, e do Ano da França no 

Brasil, em 2008 – iniciativas dos governos dos dois países com o objetivo de aprofundar 

as relações nos campos cultural, acadêmico e econômico —, são manifestações recentes 

da longa e rica história comum. Apesar da presença modesta porém constante de 

manifestações da cultura brasileira na França, as maneiras de ler o Brasil evoluíram de 

acordo com a história e a política.  

 Como já vimos, os livros integram as primeiras trocas culturais, forçosamente 

desiguais, entre Brasil e França desde o século XVI, quando os primeiros aventureiros 

relatam por escrito as suas experiências no Brasil, contribuindo para popularizar o 

gênero “literatura de viagem”. Relação através dos livros que se intensifica a partir do 

século XIX, para se aprofundar progressivamente. Num primeiro momento, 

mencionamos os livros sem distinção de gênero. Desde 1820 a França traduziu obras 

brasileiras, antes, portanto, da primeira publicação na Inglaterra, ocorrida em 1886. Em 

termos numéricos, os países de língua inglesa traduziram três vezes menos do que a 

França até 1994. A comparação já estabelece de antemão que não se trata de interesse 

meramente mercadológico; entre os dois países se exerce, desde os primeiros debates 

sobre o Novo Mundo, uma “fascinação” que as artes da “sedução” recíproca e os 

meandros da História vão alimentar e construir ao longo do tempo (CARELLI e LIMA, 

1989). Na época do Brasil Colônia, aparecem as traduções de Marília de Dirceu, de 

Tomás Antônio Gonzaga em 1792 e A retirada da Laguna, de Visconde de Taunay em 

1879, textos de Padre Antônio Vieira (traduzidos muito tempo depois), além de uma 

maioria de obras de cunho didático e informativo. Os temas preferidos dessas obras não 

literárias, e que orientam a escolha dos títulos a traduzir no Período Monárquico, são a 

História, a Geografia, a Política e os relatos de viagem, com ênfase nos costumes dos 

índios e a vida na selva. O período de transição rumo à modernidade que se estende de 

1890 até o final dos anos 1930, é de clara preferência pela ficção de autores consagrados 

junto ao público brasileiro como José de Alencar, com a tradução de Iracema, em 1928, 

mais de sessenta anos após o seu lançamento, ou Inocência
6
, de Visconde de Taunay 

em1896, vinte e quatro anos após o lançamento. Especialmente nessa época são os 

                                                 
6
 Para um panorama geral das traduções francesas de clássicos da literatura brasileira como Visconde de 

Taunay, José de Alencar, Machado de Assis, Guimarães Rosa e outros ver Variations sur l’étranger dans 

les lettres : cent ans de traductions françaises des lettres brésiliennes de Marie-Hélène Catherine Torres 

(Artois Presses Université, 2004).  
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temas exóticos que agradam ao leitor ávido por confirmar os pressupostos ideológicos 

vigentes.  

 A literatura brasileira de temas urbanos não chama especialmente a atenção dos 

agentes literários ou dos editores. Nesse sentido, é significativo o percurso de Machado 

de Assis, homenageado na Sorbonne após a morte em 1909, mas que só teve Dom 

Casmurro traduzido pela primeira vez em 1936. A tentativa de acolhida por parte da 

crítica e do leitor fracassa por conta do equívoco dos agentes de tentar identificá-lo ao 

modelo da latinidade, elo possível de aproximação com o Brasil. A redução da 

especificidade do escritor ao Mesmo, identificado a Anatole France ou a Proust — além 

dos epítetos “avô de Jorge Amado” ou “filho de escravos” —, se revela um erro de 

estratégia editorial, pois não só o que a obra de Machado propõe não corresponde ao 

horizonte criado, como o interesse pelo Brasil “complemento da França” se encontra em 

plena ação no imaginário francês diante do exotismo e erotismo de Jorge Amado, 

traduzido desde 1938. O paratexto, e especialmente o prefácio, como é o caso de 

Afrânio Peixoto na edição de Memórias Póstumas de Brás Cubas, fortalece os 

estereótipos sobre o Brasil e ataca a língua portuguesa langue ‘cadette de la latinité’ 

para enaltecer a língua francesa, ‘langue de la clarté’, a qual teria a virtude de tornar o 

texto machadiano ‘transparente, assimilável, compreensível’ (STAUT, 1994, p. 37).  

O prefácio de Roger Bastide para a edição de Quincas Borba, em 1955, inaugura 

uma nova tendência, chamando a atenção, pela primeira vez, para a especificidade e a 

alteridade do clássico brasileiro. O fato de que as traduções e retraduções só sejam 

retomadas nos anos 1980 só prova que os clichês têm vida longa e que a lucidez 

solitária do sociólogo não vence a resistência a integrá-lo ao sistema literário francês e, 

através deste, ao sistema mundial. Além do exotismo primitivista, do sol e da natureza 

exuberante, acrescentam-se outras imagens do Brasil, 

 

da pobreza e da miséria, das favelas ou do nordeste (imagem 

terceiro-mundista que o Cinema Novo difundiu), clichês que 

ganham novas conotações com a repressão e as violações dos 

direitos humanos durante o regime militar, com as denúncias do 

efeito alienante do candomblé, do carnaval e do futebol, ou 

ainda, com a preocupação ambientalista diante de uma floresta 

amazônica devastada, de índios em extinção, ampliadas ainda 
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mais com a divulgação de massacres de menores abandonados 

nas ruas das grandes cidades do país (STAUT, 1994, p. 38).   

           

Em sua análise da recepção e tradução de Machado na França, Staut ressalta a 

ambiguidade que envolve a inclusão de seis títulos do escritor no selo Collection 

Brésilienne da editora Métailié entre 1983 e 1990. Mesmo se a intenção é, sem dúvida, 

divulgar a literatura brasileira, vestígios das referências latina e exótica persistem no 

próprio nome da coleção, na menção à origem estrangeira, e na informação traduit du 

brésilien. 

 Macunaíma, lançado em 1928, ganha a primeira tradução cinquenta anos 

depois, em 1979. Os franceses, de fato, ignoram os escritores paulistas do modernismo 

Mário de Andrade e Oswald de Andrade, assim como a vertente modernista que se 

manifesta nos clássicos Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, de 1933, traduzido 

por Roger Bastide em 1952, com o título Maîtres et esclaves e Raízes do Brasil, de 

Sergio Buarque de Holanda, de 1936. Racines du Brésil é traduzido mais de sessenta 

amos depois, em 1998, por Marlyse Meyer. Carlos Drummond de Andrade e Manuel 

Bandeira serão traduzidos muito mais tarde. Michel Riaudel chama a atenção para o fato 

de que a grande atração para o francês, cujo imaginário brasileiro se estrutura em torno 

das regiões Norte e Nordeste, se concentre, na época, em dois fenômenos: a publicação 

de um romance de Jorge Amado, Jubiabá (Bahia de tous les saints), a partir de 1938, e 

Casa grande e Senzala (Maîtres et Esclaves), traduzido em 1952, ambos lançados pela 

editora Gallimard na coleção latino-americana “Croix du Sud”, criada nos anos 1950 

demandando, pela apelação editorial, leituras semelhantes do Brasil mestiço, indígena e 

silvícola. É com o boom das literaturas hispano-americanas — do qual o Brasil não 

participa embora tire proveito —, que Macounaïma faz sua entrada na capital mundial 

das letras. Guimarães Rosa e Jorge Amado também se beneficiaram com a tradução e 

maior repercussão crítica de suas obras devido ao sucesso editorial e comercial dos 

escritores da Hispano-América, embora a identificação nem sempre fosse evidente.   

Macunaíma, traduzido por Jacques Thiérot em 1979, ganha edição revista pelo 

mesmo tradutor em 1997. O livro foi lançado pela editora Flammarion, dentro da 

coleção dedicada à América Latina de nome Barroco, em português com homonímia 

espanhola. Praticamente todos os elementos paratextuais induzem uma tipologia 

literária e fazem apelo a um contrato de leitura específico: identificação com o conjunto 

latino-americano (o realismo fantástico) ou com a referência barroca como estilo 
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literário. A própria palavra Barroco – o barroco como ethos sul-americano - mobiliza no 

leitor as referências prévias de uma obra estrangeira, diferente do “baroque” previsto 

para uma coleção francesa e faz mais do que sugerir a unidade das duas línguas 

portuguesa e espanhola. O nome do autor, então totalmente desconhecido, não aparece 

na capa, mas na folha de apresentação junto aos nomes do tradutor e do prefaciador 

Haroldo de Campos, ambos conhecidos nos meios acadêmicos. A menção a romance 

“traduit du brésilien
7
”, além da referência equivocada do nome da coleção em que se 

inclui, certamente acionam junto ao leitor francês (que ignora tudo do autor e de sua 

obra), as noções de exotismo, sensualidade, paisagens luxuriantes, mulheres bonitas, 

preguiça e irracionalidade endêmicas de que já falava Jacques Arago. Será a presença de 

tais elementos, que satisfaz plenamente o horizonte de um determinado público, ainda 

que de forma paródica, o que talvez explique a (boa) vendagem de 5000 exemplares?  

 Casanova resume a carreira de Macounaïma nos seguintes termos : 

 

a primeira tradução francesa (assinada por Jacques Thiérot) sai 

em 1979 — ou seja cinquenta anos depois de sua publicação no 

Brasil —, após ter sido rejeitada por vários editores (apesar das 

opiniões favoráveis de Roger Caillois e Raymond Queneau). E, 

em vez de ser objeto de um reconhecimento tardio, mas bem 

merecido, a tradução francesa finalmente só se impõe a partir de 

um mal-entendido gigantesco: editada em uma coleção 

consagrada aos escritores de língua espanhola do boom, ela é 

assimilada à sua estética dita “barroca”, com a qual 

evidentemente não tem nenhuma relação (CASANOVA, 2002, 

p. 350).  

 

A segunda edição, de 1997, — quando muitas obras brasileiras já circulavam, 

mesmo outros livros do próprio Mário de Andrade, e a produção brasileira merecia 

                                                 
7
 Jacques Thiérot, em entrevista à RFI (Radio France Internationale), justifica a menção “traduit du 

brésilien” com relação a escritores que quiseram cortar os laços com Portugal, como Mário de Andrade, 

Guimarães Rosa ou Ubaldo Ribeiro, que quiseram romper com Portugal. Para o tradutor, a expressão não 

se aplica a Clarice Lispector. Disponível em <http://www1.rfi.fr/lffr/articles/072/article_235.asp> Acesso 

em 16/12/2014. Quanto ao “brasileiro” ou “língua brasileira”, no Dicionário eletrônico Houaiss da língua 

portuguesa, “brasileiro” é definido como “a língua portuguesa tal como é falada no Brasil”. No dicionário 

Le Robert , encontramos o substantivo “brésilien : português falado no Brasil”, sem referência à língua 

escrita.  É interessante observar que a expressão não tem curso entre os brasileiros, que falam e escrevem 

em “português”.   
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alguma atenção da crítica especializada —, aparece na coleção Littératures Latino-

Américaines du XXe Siècle-Brésil. O nome do autor figura na primeira capa seguido do 

nome do tradutor e do autor da edição crítica, Pierre Rivas. A edição crítica, com 

ensaios de franceses e brasileiros, traz um glossário que não havia na primeira edição, e 

uma foto do autor. A contracapa além de contar resumidamente o enredo do romance, 

menciona Rabelais como referência, numa prática etnocentrista recorrente na França de 

aproximar o desconhecido da cultura francesa, como cultura-fonte e, assim, recusar as 

diferenças. As traduções de Mário de Andrade já representam em si um importante 

impulso para a visibilidade da literatura brasileira (embora o escritor tenha sido 

ignorado por cinquenta anos). E, apesar das mudanças positivas no tratamento e cuidado 

da segunda edição, a fortuna crítica de Macunaíma na França reduz a obra a um 

gênero: o picaresco (RIVAS, 2005a, p. 91). A diversidade brasileira, de maneira 

recorrente identificada à produção francesa, de Rabelais à modernidade vanguardista e 

dadaísta, raramente é percebida em sua especificidade antropofágica, de emancipação 

literária nacional. Rivas cita o comentário do jornal suíço Le temps (1980), sintomático 

do reconhecimento do Terceiro-Mundo no eixo Sul-Sul: “Busca de identidade, mosaico 

verbal... símbolo continental do índio que se opõe ao colonizador branco” (RIVAS, 

2005a, p. 93).  

A onipresença de Jorge Amado, com mais de trinta títulos traduzidos a partir de 

1938, com pequeno intervalo entre lançamentos nacionais, traduções e algumas 

reedições, faz com que, durante longo tempo, sua obra pareça indistinta da própria 

noção de literatura brasileira junto aos franceses. Seu dispositivo de transmissão na 

França, como na Argentina, foi a Internacional Comunista, através de rede de jornais, 

revistas e editoras, organizada como sistema de intervenção cultural no imediato pós-

guerra. O “populismo”, de que tanto foi acusado pela crítica, correspondia ao horizonte 

de expectativas do leitor francês: acomodado ao nordestino, ele adapta o “selvagem” e o 

“exótico” aos povos primitivos, ao camponês, enfim ao “povinho”, incluindo aí os 

marginais e rebeldes desclassificados, personagens típicos da ficção do escritor baiano. 

Para Figueiredo,  

 

Jorge Amado contribuiu malgré lui para reforçar os estereótipos 

sobre o brasileiro, que já vinham na verdade, desde os inícios da 

colonização, frutos do etnocentrismo do europeu que visitava os 
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trópicos: locus amenus ou inferno, mas sempre lugar de 

perdição por ser promíscuo (FIGUEIREDO, 2014).  

 

Rivas justifica a presença de Jorge Amado no cânone francês tanto pelo 

horizonte do leitor quanto pela originalidade do autor, em total dissonância com um 

certo estado de espírito que os escritores periféricos, Camus e Cendrars vão denunciar 

como “jogos formais, diletantes e frívolos, de um certo parisianismo” (RIVAS, 2005a, 

p. 111). Apesar — ou justamente como contrapartida do sucesso popular — a obra de 

Jorge Amado não goza de fortuna crítica na França no sentido de fecundação e 

questionamento, o que o teria, aliás, alçado ao cânone literário brasileiro, como é o caso 

de Borges e tantos outros autores que a consagração em Paris legitimou no plano 

nacional. A fecundação se dá, entretanto, a exemplo do que vimos através de Camus e 

Cendrars, fora do eixo europeu: no eixo Sul-Sul, no sistema francófono, nas literaturas 

antilhana, africana, como também nas literaturas lusófonas, sobre os quais exerce 

grande ascendência.  

O processo que envolve a maior recepção da nossa literatura na França serve 

como termômetro das maneiras francesas de ler o Brasil. O autor, regularmente 

publicado até 1945, tem as traduções interrompidas entre 1960 e 1970, o que Riaudel 

atribui ao interesse por obras não-literárias, de interesse religioso, social em parte 

suscitado pela conjuntura política latino-americana, pelo golpe militar no Brasil “como 

se a politização crescente e a dureza do período tornassem mais difícil o desvio literário 

e o trabalho de simbolização que representa” (RIAUDEL, 2005, p. 29). A presença de 

exilados políticos sensibiliza alguns intelectuais de esquerda e chama a atenção para as 

questões brasileiras, num processo que vai favorecer a tradução das atualidades e dos 

clássicos, inclusive a criação, em 1979, da editora Métailié, que edita a primeira coleção 

brasileira, um sinal de mudança nas mentalidades.    

As referências de títulos, gêneros, número de livros e datas que citamos aqui 

reproduzem os dados de duas pesquisas específicas sobre o livro brasileiro publicado na 

França, como o catálogo bilíngue FranceBrésil BrasilFrança, organizado por Michel 

Riaudel e Pierre Rivas em 2005 e o catálogo de Estela dos Santos Abreu Ouvrages 

brésiliens traduits en France (Livros brasileiros traduzidos na França), que cobre a 

totalidade das publicações de 1823 até 1994. Assim se distribui em linhas gerais e, em 

média, a publicação do livro brasileiro na França: até a primeira Guerra Mundial, um 

livro era publicado a cada dois anos; entre as duas Grandes guerras, um livro por ano; a 
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partir dos anos 1950, o salto significativo para 20 livros por ano. Do total de títulos, 

9/10 são publicados após 1945. Muito embora esses números sejam importantes para a 

transmissão da nossa literatura, na “República Mundial das Letras”, o espaço ocupado 

pelo Brasil é muito pequeno: 50% dos livros são traduzidos do inglês; 10% do francês; 

o português, como o chinês e o árabe, línguas periféricas, contribuem com 1% dos 

livros publicados pelo mundo. Um exemplo numérico relativo ao ano de 1994: do total 

de 1347 títulos comprados do exterior para publicação, 14 são em língua portuguesa (cf. 

RIAUDEL, 2005, p. 22).  

Em termos ideais, para que os esforços dos transmissores da nossa produção 

rendam frutos, será preciso esperar o dia em que o interesse cresça, se torne “natural” e 

“banal” e prescinda de tantas e louváveis iniciativas isoladas e institucionais. Mas nesse 

ponto, gostaríamos de abordar, com Riaudel, a incompetência dos números para falar da 

verdadeira situação da imagem construída pelo livro pois, se perguntar “se o retrato do 

Brasil que transparece da edição em língua francesa é fiel ao original supõe que se parta 

de uma realidade dada, objetiva, mensurável (RIAUDEL, 2005, p. 23). O que entra em 

jogo é muito mais complexo e envolve valores e desejos que influenciam tanto a 

escolha da imagem fonte quanto a imagem final, e o livro, como todo meio de 

comunicação, constrói a realidade ao mesmo tempo em que a veicula sendo, ele mesmo, 

um de seus componentes. Ao Brasil vivido, acrescenta Riaudel,  

 

acrescentam-se a consciência que a nação tem dela mesma, suas 

estratégias de imagens [...], as expectativas e as carências 

francesas, um contexto histórico, ideológico... enfim, uma 

imensidão de fatores eventualmente ultrapassando o quadro 

estritamente franco-brasileiro, que importa mais assinalar e 

compreender do que julgar (RIAUDEL, 2005, p. 23). 

 

 O comentário introdutório sobre a tradução e a recepção francesas de Machado 

de Assis, Mário de Andrade e Jorge Amado nos leva à recepção do escritor que é objeto 

de nosso estudo: Milton Hatoum, considerado pela crítica brasileira o maior de sua 

geração.  
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2.3 O caso de Milton Hatoum 

 

Seria prematuro avaliar a entrada de Milton Hatoum no cânone literário francês, 

senão pelo critério positivo das traduções consecutivas ao lançamento de seus quatro 

romances. Passados pouco mais de vinte anos da publicação do primeiro romance, Récit 

d’un certain Orient, e do relativo sucesso de público confirmado pela própria aposta das 

editoras e pelas resenhas críticas na imprensa, constata-se que se beneficia de fortuna 

crítica e de interesse acadêmico, através das várias pesquisas em universidades de que 

sua ficção é objeto. Nesse sentido, sua carreira na França difere daquela de Jorge 

Amado que, apesar do sucesso de público, não foi merecedor de fortuna crítica em Paris 

à sua época (hoje, mesmo no Brasil, há um movimento em favor de sua “reabilitação”, 

inclusive com a reedição de toda a sua obra pela editora Companhia das Letras).  

Sempre dentro da perspectiva traçada até aqui com relação à recepção francesa, 

consideramos uma aproximação entre os dois autores visto que, mesmo que deva ser 

nuançada, não há como negar, exploram ambos uma vertente literária que pode ser lida 

como “regionalista”, adaptada a certa imagem construída do Brasil. Pode-se sugerir 

igualmente que, segundo o ponto de vista desse público leitor, o interesse pelo exótico 

se confirma pela incorporação do personagem do imigrante aos já tradicionais 

componentes da mestiçagem brasileira entre os elementos ocidental, indígena e 

africano. O imigrante e especialmente o “turco”, que é a designação genérica do 

imigrante árabe no Brasil no início do século XX, em Jorge Amado e o libanês, em 

Milton Hatoum, assim como a representação das práticas culturais regionais, a culinária 

e o próprio erotismo, embora mais explícito em Amado e mais velado em Hatoum, são 

pontos comuns aos dois autores.   

O primeiro romance de sua carreira, Relato de um certo Oriente, ganhou 

tradução para o francês em 1993, quatro anos, portanto, após a publicação no Brasil. Já 

Dois irmãos, traduzido como Deux frères, saiu na França em 2003. Os dois romances 

que se seguiram foram publicados em versão francesa: Cinzas do Norte, de 2005, como 

Cendres d’Amazonie em 2008, e a versão de Órfãos do Eldorado, de 2008, foi 

publicado dois anos após o lançamento nacional, em março de 2010, como Orphelins de 

l’Eldorado. Os lançamentos no Brasil e as publicações na França se deram em 

intervalos cada vez menores, passando de quatro para dois anos.  

Aquilo que Gérard Genette denomina o “paratexto”, ou seja, os textos de 

acompanhamento ou o conjunto de elementos que figuram no livro em torno do texto, 
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como a menção, junto ao título, do gênero “romance”, “autobiografia”, “contos”, etc., o 

nome do autor do livro, a capa, a quarta capa, a sobrecapa e as orelhas trazem textos e, 

às vezes, imagens, têm a função de atrair o leitor como a etiqueta de uma roupa, ou o 

folheto de um carro e, ao final do processo, visa a vender o livro. Esses elementos 

editoriais, indispensáveis, por um lado, para orientar a escolha do leitor, podem, por 

outro, induzir a recepção. O número 21 da Revista brasileira de tradutores publica no 

artigo Imagens da literatura brasileira traduzida: análise de capas: 

 

A análise paratextual, mais especificamente a análise das capas 

de livros, permite-nos observar quanto à publicação de literatura 

brasileira no exterior, que o mercado editorial estrangeiro adota 

com frequência, como vem ocorrendo há décadas, a opção com 

forte apelo ao exotismo tropical: paisagens cariocas, frutas 

coloridas, biótipos negro ou mestiço (ALVES, 2010, p. 120).  

 

Quanto às imagens de capa, os romances publicados pela editora du Seuil, Récit 

d’un certain Orient e Deux frères, contrariam essa tendência exotizante. Na capa do 

primeiro livro não há ilustração, apenas informações impressas sobre fundo branco com 

moldura verde, características visuais do selo dedicado à literatura estrangeira, o cadre 

vert. A ausência da menção escrita à filiação literária da obra faz supor que esta seja 

bem conhecida do leitor, em oposição à moldura vermelha para a literatura francesa, o 

cadre rouge. O texto da capa: abaixo do nome do escritor centralizado acima, o título e 

Traduit du brésilien par Claude Fages e Gabriel Iaculli, e na parte de baixo da capa 

Roman e Editions du Seuil.  

Deux frères ganha uma sobrecapa de fundo verde — à primeira vista uma 

referência à floresta amazônica —, o que, sem dúvida, lhe confere prestígio. No centro, 

vê-se a escultura em pedra de uma cabeça masculina partida ao meio, em evidente 

evocação aos irmãos gêmeos do título, mas possivelmente também uma referência à 

cultura latina. É importante o fato de que o livro, em sua sobrecapa verde, não se 

apresenta como uma “tradução” e traz apenas as informações Milton Hatoum - Deux 

frères - Roman - Seuil. A capa do livro propriamente dita, idêntica à de Récit d’un 

certain Orient em sua moldura verde, sofreu alterações com a mudança de posição das 

informações. De cima para baixo, lê-se o nome do autor, o título, a menção roman (em 

letras minúsculas). Bem embaixo, Seuil ao lado da logomarca. Uma falsa folha de rosto 
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traz apenas o título: Deux frères. A folha de rosto, além das informações habituais, 

apresenta uma mudança significativa na informação “Traduit du portugais (Brésil) par 

Cécile Tricoire, marcando o desaparecimento da polêmica, senão equivocada expressão 

“traduit du brésilien”. Certamente, uma tendência editorial que vem se confirmando, ao 

menos no caso dos três romances seguintes a Récit d’um certain Orient nas editoras 

Seuil e Actes Sud.   

Retomando a apresentação da folha de rosto: além de trazer, no alto, o nome do 

autor, o título e as informações sobre a participação de órgãos oficiais brasileiros na 

publicação: Ouvrage publié avec le concours du Ministère de la Culture du Brésil, 

Fundação Biblioteca Nacional, Departamento Nacional do Livro, menciona na parte de 

baixo, ainda a menção Edition du Seuil e o endereço da editora.  

Como que para provar que o Norte é exótico inclusive para o Sul do próprio 

Brasil, a capa que remete mais abertamente à Amazônia é a edição brasileira de Dois 

irmãos da Companhia das Letras, com uma fotografia do Mercado Municipal de 

Manaus às margens do rio, em 1900. 

A capa de Cendres d’Amazonie, livro que faz parte da coleção Lettres Latino-

Américaines, selo da editora Actes Sud, estampa uma fotografia com, basicamente, três 

elementos: o rio, a floresta e alguma população ribeirinha diante de seus casebres. O 

título escolhido para o romance em francês justifica, em parte, a imagem de capa uma 

vez que “Norte” do título original foi substituído por “Amazonie”. Constam ainda, além 

do nome do autor e do título, “Roman traduit du portugais (Brésil) par Geneviève 

Leibrich”, além de Actes Sud.  

Orphelins de l’Eldorado, também publicado pela Actes Sud (igualmente em 

edição de bolso com capa mole e papel mais grosso), mantém o tom amarelo-ouro da 

edição brasileira, mas ao invés da paisagem do rio vista de uma janela com cortinado 

rendado, o editor francês privilegiou a paisagem do rio, da floresta e da navegação 

fluvial. Na capa: Milton Hatoum; Orphelins de l’Eldorado, Roman ; traduit du 

portugais (Brésil) par Michel Riaudel (em letras muito pequenas); Actes Sud.  

Na França, Deux frères é o único romance do autor que não se mostra ao leitor, 

já à primeira vista, como uma tradução, uma vez que a sobrecapa encobre a capa com a 

informação. Podemos relacionar essa estratégia da editora com a intenção de vincular o 

romance à temática clássica da latinidade, o traço cultural comum às duas culturas, 

segundo Rivas. Os demais romances não têm contracapa e, embora em letras 
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minúsculas, ou pela inclusão em coleções, informa que se trata de tradução de literatura 

estrangeira.   

Duas referências literárias, aparentemente obrigatórias com relação a Milton 

Hatoum, são utilizadas para atrair o público leitor francês: a primeira é a tendência à 

anexação, segundo a qual o editor identifica na obra do escritor brasileiro o traço da 

cultura literária francesa comparando-a às obras de Proust ou Balzac. A segunda remete 

ao exotismo brasileiro e em especial, à Amazônia. Vejamos os detalhes de cada edição: 

Récit d’un certain Orient 
 

Quanto aos elementos que figuram na primeira capa da edição francesa de Récit 

d’un certain Orient chama a atenção o “traduzido do brasileiro por Claude Fages e 

Gabriel Iaculli”. Na França, a prática no mercado editorial de se referir ao “brasileiro” 

como língua do autor, começou com os livros de Jorge Amado nos anos 1930 e ainda 

hoje é adotado, como também do “americano”, embora “brasileiro” ou “americano” não 

designem línguas diferentes das faladas na Inglaterra ou Portugal. Trata-se de uma 

escolha editorial que visa informar o público quanto à origem do autor. Todo o texto da 

primeira capa é repetido na página de rosto com acréscimo do endereço da editora. Na 

quarta capa, além da foto do autor, os textos de apresentação do romance e do autor.  

O texto do editor sobre o romance apresenta, além dos temas da memória da 

infância, da casa materna e do núcleo familiar, a origem duplamente exótica do autor 

“entre Oriente e Amazônia”. Na origem dos dramas familiares o leitor vai identificar 

justamente o confronto entre as religiões católica e muçulmana e as culturas libanesa e 

brasileira que, como cultura híbrida, exerce influência negativa sobre os membros do clã 

cujas tradições vão “ceder pouco a pouco à sensualidade da terra brasileira”. A 

identidade do autor é evocada na referência à origem manauara, de origem libanesa, de 

pai muçulmano e mãe católica, coincidente com o ambiente em que se desenvolve a 

ação do romance e corresponde, portanto à procura por sua própria identidade. O editor 

assimila a construção sofisticada da narrativa memorialista a Em busca do tempo 

perdido de Marcel Proust. 

 A íntegra do texto: Após longa ausência, uma jovem volta a Manaus, cidade de 

sua infância, e relata a seu irmão, que vive afastado, a história dessa volta ao âmago 

das recordações. Emilie, (coração e alma) referência afetiva de uma família de 

imigrantes libaneses, não existe mais. E a casa, como todas as casas da infância, está 

vazia e abandonada. 
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Entre o Oriente e a Amazônia, um mundo perdido renasce nas narrativas e as 

confidências daqueles que amaram Emilie: Hakim, seu filho, Dorner, o fotógrafo 

alemão, Hindié, sua amiga. Fundidas em uma única narrativa que abole o tempo, suas 

vozes evocam o entrelaçamento de paixões e de dramas dessa família dividida entre 

duas religiões, e duas culturas, que vê as tradições seculares ceder pouco a pouco à 

sensualidade da terra brasileira. 

 Ao longo de uma perfeita composição feita de encaixes e jogos de espelhos, 

Milton H. constrói sua “procura do tempo perdido”, e esse primeiro romance é, talvez, 

uma das mais belas leituras que a prosa brasileira nos oferece em muito tempo. 

 Na mesma quarta capa, a apresentação do autor é sucinta e imprecisa com 

relação à formação e a trabalhar na Universidade “de Manaus”, e não na Universidade 

Federal do Amazonas. A íntegra do texto:  

Milton Hatoum nasceu em Manaus (Brasil) em 1952. Diplomado pela 

universidade de Paris ensina atualmente literatura brasileira na universidade de 

Manaus. ‘Relato de um certo Oriente’, seu primeiro romance, recebeu no Brasil o 

prêmio Jabuti, e já foi traduzido na maior parte dos países europeus. 

Deux frères 
 

A sobrecapa e a capa da edição francesa contêm as informações que já 

mencionamos. O universo da ação desse segundo romance é ainda a região portuária de 

Manaus, o clã familiar, mas causa estranhamento a ênfase dada no texto do editor, mais 

uma vez, à origem da família, quase como se não fossem brasileiros ou, ao menos, não 

legítimos, os personagens sendo os membros de uma “família libanesa estabelecida em 

Manaus”. O tema da “construção da identidade” recai, nesse caso, sobre o próprio autor 

(“à procura, ele também, de sua identidade”), e à construção da identidade do narrador, 

que não é citada, se sobrepõe a questão do pano de fundo histórico, da decadência de 

Manaus. A expressão empregada para definir o contexto do romance, um mundo à 

parte, isola Dois irmãos do conjunto dos romances (não só brasileiros) que tratam da 

construção da identidade no contexto contemporâneo em que os deslocamentos, 

diásporas e migrações impõem desafios à compreensão de novas realidades. Pois, 

personagens de origem árabe remetem o leitor europeu às dificuldades sociais 

enfrentadas no convívio e na integração de imigrantes e seus descendentes em países de 

maioria branca e católica. No caso da França, os franceses de origem árabe, embora 

usufruam legalmente da cidadania francesa, muitas vezes há várias gerações, podem não 
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ser considerados “totalmente” franceses, sendo vistos como “estrangeiros” e, portanto, 

não franceses. Já no Brasil a figura do imigrante, — seja árabe, asiático ou europeu —, 

participa de um imaginário muito diverso daquele da Europa, na medida em que a 

população brasileira, formada por levas de imigrantes europeus, asiáticos, sírio-

libaneses, não o identifica totalmente como “estrangeiro”.  

Hatoum, que fala muito sobre a sua obra à imprensa brasileira e francesa, explica 

que os seus não são romances escritos sob o ponto de vista da cultura árabe e libanesa 

pois [...] “nos meus romances, os imigrantes já são adaptados ao Brasil. O drama deles 

não é essa volta às origens...” (apud VIEGAS, 2005). Hatoum explica em entrevistas à 

imprensa europeia o fenômeno brasileiro que faz com que a literatura seja híbrida, como 

a cultura, e tão diferente da noção corrente de “imigrante” do europeu. Há, ao mesmo 

tempo, e motivada pelo mesmo raciocínio, uma insistência por parte da imprensa em 

relacionar os romances à biografia do autor, uma vez que autor e personagens são de 

origem libanesa. Quanto a isso, Hatoum insiste na noção de memória como “espaço da 

invenção”, “voo da imaginação” e afirma ainda que “mesmo aqueles relatos mais 

autobiográficos, são permeados de mentiras”: “Os meus romances, na verdade, não são 

autobiográficos, têm traços da cultura árabe, do imigrante libanês na Amazônia, do 

imigrante português também, porque a Amazônia é essencialmente portuguesa...” (apud 

VIEGAS, 2005).         

Vejamos o que diz na íntegra do texto da quarta capa: Filho de uma índia, que 

trabalha para uma família libanesa estabelecida em Manaus, o narrador tenta 

reconstituir o passado e saber quem é seu pai. Dividido entre a admiração e a repulsa 

por Yaqub e Omar, gêmeos condenados a repetir o mito do ódio fraterno, ele, o 

bastardo, empregado doméstico, decide contar a decadência de uma família em 

paralelo ao desaparecimento dos valores tradicionais de Manaus. 

Além da memória, dos testemunhos de uns e do silêncio de outros, a dúvida e a 

ambiguidade de sentimentos ora temperam, ora exacerbam um cotidiano velado no 

qual se dissimulam a paixão, a vingança, o incesto. 

Milton Hatoum continua, em seu segundo romance, com admirável sutileza, a 

exploração de um mundo à parte, perdido entre o Oriente e a Amazônia, à procura, ele 

também, de sua identidade.  

Traduzido do português (Brasil) por Cécile Tricoire   

Na 1
a
 orelha, a apresentação do autor difere da apresentação do primeiro 

romance. Desaparece a menção à passagem pela universidade francesa: Nascido em 
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1952, em Manaus, Milton Hatoum é professor de literatura. Seu primeiro romance, 

Récit d’un certain Orient (Seuil, 1983) e Deux Frères receberam o prêmio Jabuti, a 

recompensa literária de maior prestígio no Brasil. Sua obra foi traduzida no mundo 

inteiro.   

Cendres d’Amazonie 
 

As informações da primeira capa de Cendres d’Amazonie são: romance 

traduzido do português (Brasil) por Geneviève Leibrich, Actes Sud, como vimos acima. 

Na página de rosto, a repetição do título. Lettres latino-américaines e no verso Obra 

traduzida com a colaboração do Centro Nacional do Livro. A 2
a
 folha de rosto repete a 

1
a
 capa. O “Ponto de vista dos editores”, na quarta capa, lança mão do conceito de 

antropofagia para definir a condenação a que se submetem os jovens personagens, que 

representam duas faces de um Brasil devastado pela ditadura e pela chegada do 

progresso. A obra de Milton Hatoum — comparada à de Balzac — se constrói como 

“uma singular ‘Comédia Humana’”. A íntegra do texto da quarta-capa: Manaus: uma 

ilha febril e trágica fincada no coração da Amazônia. Luxo vistoso para os herdeiros 

da borracha e desenlace endêmico para os condenados dessa terra imoderada. 

Dois meninos são obrigados a escolher na maturidade entre obediência e revolta: um 

órfão merecedor espera encontrar no direito a justiça social, enquanto o filho rebelde 

de um proprietário de terras procura na arte a salvação para o mundo. 

Eles são amigos para o que der e vier, e é a necessidade de diferença do outro que 

consolida sua relação. O filho boêmio luta contra o pai, o húmus espesso da província, 

e a moral dominante; tantas posições radicais invejadas pelo amigo que, mesmo livre 

de qualquer autoridade paterna, não foi educado para escolher. Eles representam as 

duas faces de uma geração criada sob o manto da ditadura. Ambos perseguem 

quimeras, incapazes de se soltar das tenazes do jugo familiar e geográfico 

antropofágico. A modernidade rói a identidade dos espaços primitivos simbólicos da 

Amazônia, como um reflexo de suas feridas íntimas. De seus sonhos futuros só restam 

cinzas, carregadas pelo rio-mar, e é aí que Milton Hatoum pousa a pedra inaugural 

para edificar a sua singular “Comédia Humana”.          

A apresentação do autor, sem foto, na parte de baixo da quarta capa, se torna 

mais precisa do que as dos outros romances: ele não somente estudou em Paris-III, 

como trabalhou em universidades como a Universidade Federal do Amazonas e a de 
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Berkeley, além de ter estudado em São Paulo, é tradutor de escritores importantes. A 

íntegra do texto: Nascido em Manaus em 1952, Milton Hatoum é formado em 

arquitetura pela faculdade de São Paulo e estudou literatura latino-americana em 

Paris-III. Ensinou na universidade da Califórnia (Berkeley), na Universidade Federal 

do Amazonas, e traduziu Flaubert e também Edward Said. Seus três romances 

receberam o prêmio Jabuti. Cinzas do Norte recebeu o prêmio Portugal Telecom e o 

prêmio Livro do Ano/Ficção (2005). Foram publicados na França: RCO (Le Seuil, 

1993) e Deux Frères (Le Seuil, 2003). M. H. vive hoje em São Paulo. 

 

Orphelins de l’Eldorado 
  

A primeira capa da edição da Actes Sud traz o nome do autor; o título Orphelins 

de l’Eldorado; romance traduzido do português (Brasil) por Michel Riaudel; Actes Sud 

e a página de rosto apenas Lettres latino-américaines. Na quarta capa, a novela, baseada 

no mito amazônico do Eldorado, e escrita de encomenda para a editora inglesa 

Canongate Books, é apresentada ao leitor pelos editores como uma aventura fora do 

tempo. Embora a ação se passe na mesma Manaus do século XX dos romances 

precedentes e os dramas do núcleo familiar figurem no centro da narrativa, aqui o 

espaço-tempo se desloca para a esfera do mito, dos sonhos quiméricos de dominar a 

natureza. O romance se inspira na história do “barão” peruano da borracha, o 

Fitzcarraldo, morto afogado nas corredeiras do rio Urubamba no final do século XIX e 

cuja aventura deu origem ao filme de Werner Herzog de 1982.    

O texto da quarta capa na íntegra: Ponto de vista dos editores 

Na beira do rio Amazonas, um passante se torna depositário da história de um velho 

louco. Transformando em mito o seu amor desesperado por uma índia da floresta, o 

errante restitui a história de uma família, de uma região e de uma época na qual a 

seiva da borracha encarnava todos os sonhos de um Eldorado brasileiro. 

O que resta dessa dinastia heroica? A concorrência asiática a ameaça, o transporte de 

mercadorias que fez sua fortuna periclita, a Primeira guerra mundial se aproxima. 

Continuar a empreitada é impossível para o jovem herdeiro que dilapidou sua fortuna 

em prazeres superficiais, enfeitiçado pelos sonhos de Cidade Encantada de uma órfã 

impetuosa. Nos rastros de Fitzcarraldo – magnificência e frustração, quimera 

desmedida, loucura do sonho impossível —, M. H. transforma história, lenda e 

memória em apaixonada homenagem aos mitos de sua Amazônia natal.    
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A apresentação do autor, também na quarta-capa, dispensa a informação de que 

estudou na França e traduziu autores de renome: Nascido em Manaus em 1952, M. H. 

ensinou literatura em Berkeley e na universidade federal do Amazonas. Seus romances 

receberam o prêmio Jabuti. Foram publicados na França, pela editora Seuil: Récit 

d’um certain Orient (1993) e Deux frères (2003), depois, pela editora Actes Sud, 

Cendres d’Amazonie em 2008.  

 

2.4 Olhar o Outro: a tradução na França 

Nós somos melhores do que eles 

Eles são melhores do que nós 

Tzvetan Todorov 

 

 Para a descrição das práticas de tradução convém, antes de tudo, precisar o 

conceito de etnocentrismo. Para Todorov (1989), o etnocentrismo é a primeira forma do 

universalismo, por ser a mais comum de todas, na medida em que consiste em atribuir, 

injustamente, valores universais a valores próprios da sociedade em que se vive. O 

etnocentrismo tem, portanto, dois lados, pretensão universal de um, e conteúdo 

particular (em geral nacional), de outro. O etnocentrista não passa de uma “caricatura 

natural” do universalista que, 

 

em sua aspiração ao universal, parte de um particular que ele 

trata em seguida de generalizar; e esse particular deve 

forçosamente lhe ser familiar, quer dizer, na prática, se 

encontrar em sua cultura. A única diferença — mas ela é 

evidentemente decisiva – é que o etnocentrista segue o caminho 

do menor esforço, e procede de maneira não crítica: ele acredita 

que seus valores são os valores, e isto lhe basta; ele nunca 

procura, na verdade, prová-los (TODOROV, 1989, p. 19).   

 

Em Traduction et culture, Jean-Louis Cordonnier mostra que os paradigmas do 

pensamento em vigor no final da Idade Média e, mais tarde, nos séculos XVII e XVIII, 

não eram capazes de conceber a diferença radical do estrangeiro. A tendência a 

universalizar a cultura gerou a tradução etnocêntrica cuja face positiva e fecunda é a 
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constituição da literatura e da cultura francesas. A imensa tarefa de recuperação da 

história das práticas de tradução, cujo primeiro obstáculo é a falta de obras de referência 

especialmente nos séculos XIX e XX — lacuna que a Histoire des traductions – XIXe 

siècle (CHEVREL, D’HULST e LOMBEZ, 2012, vem, em parte, sanar —, seria o 

primeiro passo para revelar os modos de traduzir, partindo dos modos de ser dos 

tradutores, para mostrar que não há absoluto em matéria de tradução e que sua prática, 

assim como a reflexão que se desenvolve em torno dela, mudam ao mesmo tempo em 

que a cultura e evoluem segundo a História. Assim, a prática da tradução no século XVI 

não é a mesma da era clássica, que, por sua vez, não é a mesma que aquela do século 

XIX, etc.. 

O etnocentrismo característico da cultura francesa surge com a criação do 

Estado-Nação e a imposição legal do uso da língua. Traçamos aqui, com Cordonnier, as 

grandes linhas desse feito a partir do reinado de François 1er, quando no século XVI a 

cultura popular e oral cede, pouco a pouco, lugar à cultura imposta pelo rei. A era 

moderna, o descobrimento do Novo Mundo, o surgimento do Estado-Nação e a 

invenção da imprensa são fatores concorrentes no estabelecimento do francês escrito 

como a própria expressão da verdade em oposição ao oral, considerado fugaz, portanto, 

não digno de confiança. O longo processo de valorização da língua culmina com a 

decisão do rei François Ier que, em 1539, obriga o uso da língua francesa em todo 

documento jurídico e nos tribunais em substituição ao latim, dialetos e línguas 

estrangeiras. A exemplo dos textos sagrados, a verdade se expressa por escrito. 

Cordonnier aponta para a ambiguidade dos primeiros tempos de transição em que, 

paralelamente à substituição de uma língua pela outra, a tradução do latim para o 

francês teve papel definitivo na formação da cultura nacional.  

 O objetivo de François Ier é, em princípio, expandir os domínios nacionais, e 

não banir o latim como língua internacional, porém o fechamento que representa a 

eleição da língua francesa — uma das causas importantes que antecedem a formação 

das línguas nacionais na Europa —, traz inevitavelmente consigo uma atitude 

etnocêntrica: 

 

Esse fechamento [...] tem, na verdade, como objetivo a 

constituição do Mesmo disciplinado, através de uma cultura na 

qual um dos objetivos, e não o menor, é servir à conquista do 

Outro (CORDONNIER, 1995, p. 91).  
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Sua ação em prol da restauração e do incentivo às artes e letras resultou na 

fecundação de toda uma cultura tornada, então, “nacional”. Sob a sua intervenção, se 

instauram dois princípios “ativos e fecundos” que marcam profundamente a nação: “na 

linguagem, a escrita que suplanta a língua oral e a relega à passividade; e a intervenção 

do rei que se apropria da cultura [...] detém poder sobre ela. Ele encomenda, autoriza, 

cauciona, protege” (CORDONNIER, 1995, p. 93). A figura do rei se associa aos textos 

da Antiguidade, dos quais a língua real se alimenta. Com o advento de uma 

“consciência da escrita”, surge a noção positiva de “autor”, o que relega o tradutor à 

posição negativa de “imitador”, situação na qual claramente, “o espaço da imitação 

deixa apenas um lugar de escravo ao tradutor: a tradução é ‘servidão” (CORDONNIER, 

1995, p. 94). Imitação, comentário e interpretação aprisionam duplamente o tradutor, 

submetido aos dois mestres que são a monarquia e o texto-fonte, enquanto o autor 

reivindica liberdade e invenção.  

A rejeição das culturas populares, que se estende às culturas estrangeiras, por 

oposição à cultura do rei – lembremos que a alteridade é tolerada na condição de 

longínqua e exótica —, vai durar quatro séculos, bem mais do que na Alemanha ou 

Inglaterra. A tradução nos séculos XVI e XVII se mantém, portanto, como imitação, 

adaptação, paráfrase, pastiche, paródia, recriação livre ou comentário.  

O sistema de pensamento em vigor favorece a valorização do francês como 

língua superior e a relativa desvalorização do estrangeiro. Assim, a forma dos textos 

tende a ser desconsiderada, cedendo lugar às ideias que só a língua francesa é capaz de 

expressar com clareza. Acrescente-se a isso a prática de traduzir para um determinado 

público — a tradução, portanto, a serviço do leitor e não do autor —, que surge com a 

demanda de uma elite conhecedora das línguas e obras clássicas, mas apreciadora das 

obras em “língua vulgar real” que solicita traduções de outras línguas europeias e impõe 

seu gosto. Para satisfazer o leitor e evitar problemas de compreensão, é preciso 

suprimir, acrescentar ou explicar.  

A língua francesa alçada ao primeiro lugar na hierarquia das línguas europeias 

forja o difundido mito da pureza da língua e adota, para a tradução, a prática das belles 

infidèles: a tradução deveria agradar e estar de acordo com os hábitos e valores estéticos 

da época e, para isso, era preciso adaptar, e mesmo corrigir os textos segundo os 

critérios vigentes que eram: a superioridade da língua francesa – verdadeiro modelo de 

comunicação — e a superioridade do julgamento dos tradutores. A prática que se, por 
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um lado, contribui para firmar o francês como língua independente do latim e formar 

uma literatura nacional, por outro, resulta no apagamento da cultura do texto de partida. 

A expressão belle infidèle foi criada por Gilles Ménage (1613-1691) a respeito de uma 

tradução de Nicolas Perrot d’Ablencourt, em prefácio de 1646: “Este autor se submete a 

repetições frequentes e inúteis, que nem minha língua nem meu estilo podem suportar”. 

A belle infidèle sobrevive, por exemplo, na condenação das repetições, preceito 

considerado indiscutível e a-histórico (MESCHONNIC, 1999, p. 43-44).  

O classicismo francês desenvolveu a concepção universalista da cultura, 

associada à noção de civilização. O espírito das Luzes concebia a propagação da cultura 

francesa como um verdadeiro “benefício” oferecido aos outros povos, uma vez que a 

cultura no sentido coletivo é, acima de tudo, a “cultura da humanidade”. O “espírito 

clássico”, grande corrente de pensamento da época, “representa o homem ‘em geral’”, 

acima de suas variantes: a língua mesma se quer universal, pois língua da razão: e ela é, 

de fato, praticada fora das fronteiras francesas” (TODOROV, 1989, p. 20). Essa 

concepção universalista se desenvolve paralelamente à noção eletiva de nação oriunda 

da Revolução Francesa que, pensando a diversidade cultural exclusivamente com 

referência à nação e à civilização, conduz à noção de “especificidade” francesa.  

 Datam dessa época as primeiras traduções do português, com Camões, em 1735, 

do russo, do persa, do sânscrito e do chinês. Mas, a tradução que marcou época como 

anexação da obra estrangeira à literatura nacional é Les Mille et une nuits, 

 

a grande tradução francesa da época continua sendo as ‘Mil e 

uma noites’— Contos árabes de Antoine Galland, de 1704 a 

1717 que, participando da belle infidèle, manteve o encanto do 

original, o encanto de uma obra que dura, até hoje 

(MESCHONNIC, 1999, p. 45).  

 

 Alice no país das maravilhas (1865), de Lewis Carrol, como as Mil e uma noites, 

adquire estatuto de obra universal por seu valor literário mostrado ao público através da 

tradução. À criação da cultura do Outro deve corresponder, portanto, uma tradução que 

seja, ela também, uma obra literária, observa Cordonnier a propósito da tradução do 

clássico inglês da literatura infantil, amplamente adaptada aos hábitos culturais 

franceses, no temor de que o público infantil não fosse capaz de compreender os 

implícitos culturais. Já vimos que a história das práticas da tradução revela mais sobre a 
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cultura de quem traduz do que sobre a cultura traduzida e, por isso mesmo, é possível 

traçar a sua evolução recorrendo a esses exemplos. Meschonnic pensa, com relação à 

historicidade da tradução, que ela corresponde ao “possível” de sua época: “Uma época, 

uma sociedade, uma classe produzem o tradutor para um público. Temos as traduções 

que merecemos” (MESCHONNIC, 1973, p. 358).  

       No século XIX europeu, a tradução se destaca pelo trabalho dos escritores 

românticos alemães que, em atitude oposta à prática da anexação, ou domesticadora, da 

tradução em vigor desde a França clássica, promoveu o “descentramento
8
”. A postura 

“acolhedora” das obras estrangeiras, desenvolvida entre o fim do século XVIII e início 

do século XIX implica, na Alemanha, garantir não apenas o acesso às culturas 

estrangeiras, mas principalmente exercer uma atividade propícia ao desenvolvimento do 

indivíduo, através do contato com experiências diversas das suas. A tradução dos 

clássicos estrangeiros deve ser um fator de desenvolvimento da literatura no país em 

formação. Novalis, Friedrich Schlegel, A. W. Schlegel e Schleiermacher traduziram 

obras da literatura universal, desde Platão até Shakespeare e Petrarca, que passaram a 

fazer parte do patrimônio cultural alemão graças à estratégia estrangeirizante, que 

praticaram em tradução. Com Goethe, nasce o conceito de literatura mundial 

(Weltliteratur) concebida como conceito histórico para se referir à situação da relação 

entre as literaturas nacionais ou regionais, ou segundo Antoine Berman “a idade em que 

essas literaturas não se contentam mais em entrar em interação (fenômeno que mais ou 

menos sempre existiu), mas concebem abertamente sua existência e seu desdobramento 

no âmbito de uma interação incessantemente intensificada” (BERMAN, 2002, p. 101).   

             A identidade nacional e suas relações com o estrangeiro se realizam a partir de 

uma “multiplicidade de atos de translação — como a tradução — vitais e naturais entre 

os indivíduos, os povos e as nações” (BERMAN, 2002, p. 99). Goethe mostra as 

mudanças na concepção do traduzir que são a historicidade e a política do traduzir. Do 

romantismo, herdamos duas ideias atuais sobre a tradução, a primeira é o 

enriquecimento das línguas e, a segunda é a da continuidade entre o original e suas 

traduções (cf. MESCHONNIC, 1999, p. 92).   

                                                 
8
 Adotamos “descentramento” na acepção de Henri Meschonnic. O descentramento é uma relação textual 

entre dois textos em duas línguas-culturas até na estrutura linguística da língua, esta estrutura tendo valor 

no sistema. A anexação (atitude oposta ao descentramento) é o apagamento dessa relação, a ilusão do 

natural, o como-se, como se um texto em língua de partida fosse escrito na língua de chegada, abstração 

feita das diferenças de cultura, de época e de estrutura linguística. Pour la poétique, Poétique de la 

traduction , NRF. Gallimard, 1973, p. 308. 



58 
 

As práticas de tradução se modificam ao longo do século XIX tendendo a 

abandonar algumas das práticas herdadas da época clássica, como a imitação. A obra 

imitada, tão legítima e corrente quanto a obra traduzida visa atingir um ideal de 

perfeição e, para tal, rejeita as partes fracas ou inúteis das obras estrangeiras 

(CHEVREL, D’HULST e LOMBEZ, 2012, p. 63), modificando o desenvolvimento da 

ação, a ordem das partes, expressões e imagens. Na qualidade de obra pessoal, a 

imitação é superior à tradução, mera cópia das obras dos outros. Berman pensa que o 

fenômeno se explica porque  

 

a tradução faz ressoar sem distância a voz da paixão estrangeira 

na língua tradutora. Na tradução, o mestre é o original, o desejo 

desgovernado. Por outro lado, a imitação, não devendo nada à 

letra do original, não é mais a mímica servil do desejo 

estrangeiro, mas seu sufocamento (apud CORDONNIER, 1995, 

p. 98).  

 

Duas referências bibliográficas recentes, de diferentes origens e registros, se 

revelam complementares: uma reportagem no Le Magazine Littéraire de 2008 (que 

abordaremos adiante) e a história das traduções em língua francesa já citada, cujo 

surgimento vem suprir a necessidade que havíamos comentado acima, e já enunciada 

por Antoine Berman nos anos 1980, em A prova do estrangeiro. Para a constituição de 

uma moderna teoria da tradução, afirma, é preciso refletir sobre a articulação das 

diferentes práticas envolvidas nos diferentes períodos da História. A tradução em sua 

relação com a literatura, a língua e com as trocas culturais e linguísticas: “fazer a 

história da tradução é redescobrir pacientemente essa rede cultural infinitamente 

complexa e desconcertante na qual, em cada época, ou em espaços diferentes, ela se vê 

presa. E fazer do saber histórico assim obtido uma abertura do nosso ‘presente’” 

(BERMAN, 2002, p.14). De fato, a história da literatura, tal como a conhecemos hoje, 

desconhece as obras traduzidas, como se não participassem da construção do patrimônio 

intelectual. A história da língua (ligada a uma literatura e a uma cultura) leva em conta 

apenas as obras “originais”, sem ver que uma língua se constrói e evolui na medida em 

que é capaz de integrar o pensamento estrangeiro. Os agentes invisíveis dessa evolução 

são os tradutores. A lacuna que constitui a história da tradução e sua importância na 
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evolução da língua, da literatura e da cultura, começa a ser preenchida, atendendo à 

necessidade de sistematização da tradução enquanto objeto histórico:  

  

Cada tradução é testemunha da maneira como uma época 

percebe uma obra: necessariamente, a tradução requer cedo ou 

tarde a retradução, a correção, inclusive a polêmica pela qual o 

novo tradutor justifica sua tentativa criticando a dos seus 

predecessores (CHEVREL, D’HULST, LOMBEZ, 2012, p. 11).  

 

O acesso dos franceses a obras estrangeiras
9
 e áreas linguísticas e culturais as 

mais variadas não autoriza, entretanto, a afirmar que há progresso linear, não se pode 

falar de passagem direta e gradual das belles infidèles do Antigo Regime a uma 

concepção moderna da tradução. A assimilação persiste como regra geral: “não se hesita 

em modificar os capítulos e os parágrafos se parecer necessário, as supressões e as 

sínteses permanecem frequentes, as particularidades estilísticas do original são 

frequentemente apagadas” (CHEVREL, D’HULST, LOMBEZ, 2012, p. 655). Dessa 

maneira, as expressões “imitação exata” e “imitação fiel” são correntes ainda em 

publicações dos anos 1830 e 1840, segundo os autores. A tradução livre, praticada até 

os anos 1830, procura manter mais a ideia do que a forma da narrativa. Trata-se de uma 

intervenção menos radical, que corta ou acrescenta elementos para adaptá-la aos hábitos 

dos leitores.  

 O interesse crescente do leitor, o grande número de traduções e a importância do 

espaço ocupado pela crônica literária nos periódicos não impedem que, em ambiente de 

acirrada concorrência editorial, a uniformização dos projetos editoriais favoreça uma 

leitura naturalizante da prosa estrangeira no final do século, em substituição à tendência 

de recorrer a várias soluções ao mesmo tempo. Duas conclusões importantes da Histoire 

des traductions en langue française sobre o século XIX são, em primeiro lugar, o papel 

fundamental dos projetos editoriais na determinação do método de transposição da 

prosa estrangeira e, em segundo lugar — e em estreita dependência do primeiro —, o 

tratamento dado às expressões populares, em geral apagadas pelo uso da linguagem 

                                                 
9
 A produção literária do “Novo Mundo” em português e espanhol interessa pouco os franceses do século 

XIX, e somente a norte-americana chama a atenção dos editores. 
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corrente e cuja impossibilidade de tradução era comentada em nota de pé de página (cf. 

p. 655).   

 O conceito descritivo de “cultura” em emergência no século XIX demora a se 

estabelecer na França, em um ambiente ainda impregnado pelas ideias abstratas das 

Luzes, onde mesmo os sociólogos e etnólogos tinham dificuldades em conceber a 

pluralidade cultural sem reportá-la à civilização francesa. A ideologia que sustenta a 

expansão colonial, baseada na missão “civilizadora”, não aceita questionamentos e é a 

noção de “civilização” que vai prevalecer ainda nas primeiras décadas do século XX. 

Berman já falava desse atraso que atribui, no plano prático, ao menos até os anos 1980, 

ao atraso francês no plano teórico, em relação a outros países como Alemanha, países 

anglo-saxões, antiga União Soviética e países do Leste. A reflexão teórica “virá, 

portanto, preencher um vazio cujas graves consequências surgem pouco a pouco e que 

contribui para uma crise crônica ao mesmo tempo da tradução e da cultura na França” 

(BERMAN, 2002, p. 341).       

A proliferação de publicações periódicas, como revistas e jornais, obtém enorme 

importância na história da tradução, ao lado dos livros, na medida em que adquirem 

importância crescente na difusão dos saberes. Mesmo sem uma rubrica específica para 

as traduções, os periódicos demonstram interesse pelos outros países e publicam muitos 

textos estrangeiros. A publicação em periódicos tem grande importância para a 

divulgação de textos servindo de “banco de ensaio”, para uma possível publicação em 

livro. A Revue des deux Mondes, fundada em 1829, encarna esse desejo de fazer 

circular textos e ideias entre a França e o resto do mundo. As editoras, por sua vez, 

separam classificando os livros traduzidos em coleções de designações como “obras 

internacionais”. A identificação prévia orienta o leitor a separar o “francês” do 

“estrangeiro”, adjetivo, aliás, empregado especialmente para identificar a produção 

literária.     

A difusão dos saberes vindos do estrangeiro precisa da intermediação dos 

tradutores dos quais depende basicamente. Embora não se possa dizer com segurança o 

que motiva cada tradução, aqueles que as encomendam — segundo a importância 

atribuída aos textos, a exploração de um sucesso de vendas, os ditames da moda, ou 

ainda a satisfação do horizonte de expectativa de um certo público —, têm importante 

controle sobre estas. Data do final do século XIX, portanto, a primeira legislação 

internacional (envolvendo uma dezena de países) sobre a propriedade intelectual, pois 
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as traduções cada vez mais fazem parte da cultura francesa, e da cultura da nação 

francesa em todos os campos do saber, especialmente na literatura. 

Novas referências criam novas exigências com relação a critérios de avaliação 

referentes, por comparação, ao extenso acervo cultural internacional. Comparar inclui o 

risco de descobrir outros valores fora da França, apreciá-los em função de seus próprios 

valores, mas também selecionar e hierarquizar. Como hierarquizar causa o 

desaparecimento do que é julgado inferior, não surpreende a indagação proposta na 

Histoire des traductions sobre a capacidade de apreensão do Outro desenvolvida pelos 

franceses: 

    

As traduções colaboram com a grande empreitada de 

“rearrumação” dos elementos culturais, importando o 

estrangeiro sob uma forma mais ou menos assimilável? Em que 

medida a língua francesa é suscetível de dar conta, através das 

operações de tradução, dos elementos estrangeiros próprios às 

outras línguas? (CHEVREL, D’HULST, LOMBEZ, 2012, p. 

49). 

 

Etrange e étranger, duas palavras diferentes hoje, foram sinônimas na origem, 

lembra Chevrel. Etrange, ou “estranho” em português, é o que está fora de suas 

condições naturais, e étranger, ou “estrangeiro”, o que está fora da nação, do país. No 

sentido figurado, elas mantêm a proximidade de sentido sem se confundir 

completamente. O neologismo étrangèreté, surgido em 1830, no Mercure de France au 

XIXe siècle, designa as “formas novas” descobertas por um redator na produção de 

poetas franceses. Ou não foi compreendido, ou a presença da cultura estrangeira é 

considerada tão “incompatível” com a língua francesa, que o termo não aparece nos 

maiores dicionários da época. A expressão corps étranger, “corpo estranho”, usada para 

definir o que se encontra de maneira anormal, não natural dentro do organismo, 

denuncia a antiga identidade entre o estrangeiro e o estranho.  

Assim, o termo comparação deve figurar entre aqueles que definem o século 

XIX em sua dimensão ética e estética, sobretudo na medida em que uma geografia das 

culturas começa a se estabelecer entre uma nova unidade da Europa com relação às 

culturas do Oriente. De fato, a comparação entre diferentes concepções de mundo, 

hábitos e civilizações requer um rearranjo inédito das relações entre as línguas 
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estrangeiras e as obras. Mesmo se, após 1815, seu estatuto privilegiado é abalado, a 

concepção tradicional de superioridade da língua francesa sobre as outras se mantém ao 

longo do século, utilizada em congressos literários, científicos e, inclusive como língua 

diplomática. As convicções de Rivarol (1753 -1801) — “o que não é claro não é 

francês, o que não é claro ainda é inglês, italiano, grego ou latim” —, expressas no 

Discours sur l’universalité de la langue française (1784), se mantêm por longo tempo 

servindo de justificativa para a “necessidade” de traduzir dentro das “normas” da língua 

francesa: 

 

O que distingue nossa língua das línguas antigas e modernas, é a 

ordem e a construção da frase. Essa deve sempre ser direta e 

necessariamente clara (RIVAROL apud CHEVREL, D’HULST, 

LOMBEZ, 2012, p. 36).  

 

 O sistema de deformação, que também faz parte da história, muda de acordo 

com a concepção que a “cultura sobre a tradução” tem da alteridade. Este sistema 

corresponde a três categorias de justificativas: a primeira resulta da elaboração da prosa 

e se baseia em quatro parâmetros: a clareza, que visa facilitar a leitura; a doçura, que 

cuida do ritmo, da eufonia e do estilo; a força que resulta da oratória, da capacidade de 

convencer e da emoção que suscita no leitor; a intenção artística exercida pelo tradutor 

que, na qualidade de artista, tem critérios diferentes do autor do texto de partida. A 

segunda categoria deriva da adaptação cultural e trata de verter a obra em função dos 

hábitos e costumes. A tradução deve corresponder aos critérios de exatidão, perfeição, 

razão e elegância que permitem modelar as intenções dos personagens segundo as 

necessidades dos tempos, tornando os textos mais belos. A terceira categoria de 

justificativas se liga mais intimamente à tradução da cultura. Incluem-se aí explicações, 

comentários e notas indispensáveis em um ambiente em que o livro e o jornal são os 

únicos meios de comunicação que informam sobre o Outro e sobre a origem dos textos 

para um público cada vez maior. Hoje, reduzidas as zonas de implícito cultural, com a 

divulgação de informações pelo maior número de veículos de comunicação, esse tipo de 

adendo perde a importância
10

 sem, porém, desaparecer completamente.  

                                                 
10

 O glossário e as notas de pé de página são utilizados, por exemplo, em traduções francesas de romances 

de Milton Hatoum (analisados em 3. Dois romances entre Amazônia e Oriente) com a função de 

esclarecer o leitor sobre elementos da cultura amazônica  e brasileira.  
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 A conclusão de Cordonnier : “em todo o caso [...] as explicações dos tradutores 

contribuem, por um lado, para a formação do leitor e, por outro, para a ‘deformação’ do 

texto, portanto do sujeito cultural, autor do original” (CORDONNIER, 1995, p. 122). 

Esse tipo de explicação que leva ao processo que Berman chama de clarificação se 

distingue, no entanto, da explicitação de aspectos culturais implícitos mesmo para o 

leitor na língua-cultura
11

 de partida, pois a tradução da cultura é considerada inerente à 

atividade da tradução.  

 

O século XX, contrariando as tendências anexionistas do século precedente, 

tende a fazer uma revisão das traduções dos textos clássicos, traduzidos segundo a 

concepção de restituição embelezadora do sentido. É nos anos 1980 que Berman expõe 

sua reflexão sobre as teorias tradicionais, em seminário do Collège International de 

Philosophie, que deu origem a La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, 

publicado em 1985. Sua preferência por uma tradução literal, isto é, da letra dos textos 

se aproxima da concepção expressa por Walter Benjamin (1892-1940) em textos como 

A tarefa do tradutor (1923), publicado inicialmente como prólogo à sua tradução dos 

Tableaux parisiens de Charles Baudelaire, analisado por Berman no seminário 

transformado no livro póstumo L’âge de la traduction “La tâche du traducteur” de 

Walter Benjamin, un commentaire, de 2008.  

O texto de Benjamin, embora enigmático, e muitas vezes incompreensível para o 

leitor, analisado por comentadores sob os mais diversos pontos de vista, problematiza, 

de maneira radical, os termos herdados pela tradição como contrários e irreconciliáveis 

como fidelidade/liberdade, literalidade/figuratividade, texto original/texto traduzido. 

Berman compreende a opacidade de seu pensamento abstrato (baseado em imagens 

conceituais) em consonância com a concepção da linguagem como mistério e magia, e 

não como mera referencialidade. Pois, assim como o filósofo alemão rejeita a 

“comunicação” no sentido corrente, ele não se expressa por meio de lugares-comuns, 

não se esforça para abrir seu pensamento ao leitor. O abandono a uma certa “vontade de 

exoterismo” também contribuem para tornar A tarefa um texto de difícil acesso 

(BERMAN, 2008, p. 29). O comentário esclarece trechos desse texto considerado 

                                                 
11

 A terminologia  “língua-cultura”  e “cultura-língua” é de Henri Meschonnic: “D’une linguistique de la 

traduction à la poétique de la traduction” in Pour la poétique  II», Gallimard, 1973, p. 327 – 366). Para 

Meschonnic, tudo o que envolve as línguas se relaciona à história e à cultura, de maneira que cada língua 

é uma língua-cultura e não um instrumento de comunicação. 
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fundador da modernidade para o tradutor na medida em que nele se concebe, pela 

primeira vez, a tradução como um “entre-as-línguas” (MESCHONNIC, 1999, p. 196).  

Salientamos alguns pontos do comentário de Berman sobre A tarefa: “A 

tradução é uma forma. Para apreendê-la assim deve-se tornar ao original. Pois nele está 

encerrada a lei de sua traduzibilidade” (BENJAMIN, 1992, p. 6). Não se trata de 

“forma” literária, mas sim, de “forma” como “organização”, “organismo”, “conjunto” 

que define a tradução como um “organismo” regido por um princípio de organização, 

ou seja, por uma lei (o grifo é de Berman, 2008, p. 54). A forma tem, portanto, uma lei, 

que pode lhe ser inerente, como no caso de uma obra, ou lhe ser transcendente, como no 

caso da tradução, cujo “princípio” se encontra em um outro, isto é, no original. A 

traduzibilidade do original é essa lei. Pois, apenas o original, enquanto estrutura, 

permite o engendramento dessa outra forma que é a tradução. A tradução surge do 

original no sentido orgânico uma vez que, ao relacionar “forma” e “vida”, Benjamin, 

entende a tradução como uma certa metamorfose do original e não como uma 

transformação exterior à obra. Mais do que tarefa no sentido de dever ou 

responsabilidade nos sentidos moral ou ético, a tradução visa a “solução” ou a 

“resolução’ de um problema, que é preciso compreender como: solução no sentido 

lógico (de um problema), (dis) solução no sentido químico (de uma substância), (ré) 

solução no sentido de acorde musical (BERMAN, 2008, p. 40). A tarefa é a procura de 

uma solução da ordem da linguagem, elemento comum à filosofia, poesia, crítica e 

tradução. A “tarefa do tradutor não deve ser relacionada a alguma vaga função ou papel, 

mas a uma operação que diz respeito à ‘dissolução’ de uma ‘dissonância’ primordial na 

esfera da linguagem” (BERMAN, 2008, p. 40).         

Retomemos o trecho do texto de Benjamin:  

A questão da traduzibilidade de uma obra tem um duplo sentido. 

Pode significar: dentre a totalidade de seus leitores, tal obra 

encontrará, em algum momento, tradutor adequado? Ou, e mais 

precisamente: por sua própria essência, a obra permite e, em 

consequência – conforme o significado dessa forma —, também 

exige tradução? (BENJAMIN, 1992, p. 6).     

A primeira pergunta dessa questão nos interessa especialmente porque é, à primeira 

vista, de ordem puramente empírica, mas “encontrar o tradutor adequado” depende, ao 
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mesmo tempo, de sua traduzibilidade e “do momento certo”. Para Berman, “a categoria 

do “momento certo” – aquele que permite e deseja uma tradução – é absolutamente 

essencial” (BERMAN, 2008, p. 56), pois significa que chegou a hora de traduzir, no 

sentido de amadurecimento do comentário e da obra. É nesse momento que surge a 

tradução adequada, pois  

há “momentos” na história da língua e da literatura onde a 

tradução de uma obra é impossível, prematura e outros onde ela 

se torna possível. Esse “possível” está relacionado – pelo lado 

da língua tradutora – a um desejo. Quando este se manifesta, 

todas as pretensas impossibilidades objetivas, linguísticas e 

outras, desaparecem [...] Quando chega o momento, há sempre 

um tradutor para uma obra (BERMAN, 2008, p. 56). 

Assim como o texto de Benjamim só é acessível é através do “comentário” – que 

se aparenta com a tradução na medida em que procura as “linhas-chaves”, ou a “letra 

encerrada nas linhas” —, o comentário
12

 é de vital importância porque prepara o 

momento da retradução (cf. BERMAN, 2008, p.19-21). A historicidade das relações 

culturais, na qual obrigatoriamente se situa o momento em que a obra encontra o seu 

tradutor adequado, nos remete à situação das retraduções, uma vez que a obra é 

inesgotável na medida em que contém em si uma infinidade de traduções e de críticas 

possíveis, como uma infinidade de camadas de intraduzibilidade que formam a própria 

obra. Para Benjamin, “quanto mais a tradução, em sua radicalidade, se esforça para 

vencer o intraduzível da obra, mais esta revela novas camadas de intraduzibilidade, ad 

infinitum” (BERMAN, 2008, p. 68), solicitando novas traduções.  

A eterna discussão em torno da “retradução” dos clássicos se mantém a e dá 

origem à reportagem “Les lois de la traduction perpétuelle” na revista francesa 

especializada em literatura, Le Magazine Littéraire, de novembro de 2008, na qual 

Pierre Assouline
13

 ouve alguns dos mais proeminentes tradutores em atividade na 

França. O testemunho dos tradutores apontará o caminho para prosseguirmos na 

discussão sobre os modos de traduzir, e a necessidade de dar ao público contemporâneo 

                                                 
12

 Um exemplo recente é o comentário de Pierre Clastres à sua tradução de textos dos índios guarani no 

livro Le grand parler. Mythes et chants sacrés des Indiens Guarani. Paris : Seuil, 1974. Nesse caso 

extremo de tradução etnológica, o comentário esclarece uma relação de intertextualidade, em que os dois 

se completam. Citado por Jean-Louis Cordonnier, 1998, p. 180-181.  
13

 Jornalista, romancista premiado e biógrafo, Pierre Assouline é responsável pelo blog “La République 

des Livres”.   
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textos que deixem entrever a verdade da obra em substituição aos textos anexados à 

cultura francesa. Cordonnier lembra, no entanto que a suposta verdade revelada pela 

tradução-revelação (CORDONNIER, 1995) seria ela mesma relativa, na medida em 

que todas as culturas são, algumas mais e outras menos, etnocêntricas mas se 

distinguem, como vimos com Casanova, pelo poder ou submissão a uma língua-cultura 

dominante.  

Em primeiro lugar, os depoimentos demonstram entusiasmo pelo ofício e, em 

segundo, revelam que a discussão, em pleno século XXI, gira em torno dos eternos 

temas ligados à fidelidade, traição, simplificação, aproximação, adaptação, 

impossibilidade, transparência... Vejamos o que dizem.   

 Olivier Le Lay
14

 reconhece que as mudanças chegaram muito recentemente à 

França. Ele vê a necessidade de retradução dos clássicos menos pela evolução da língua 

e mais pela “evolução do traduzir” (apud ASSOULINE, 2008, p. 9). Acredita que não se 

pode traduzir hoje como se fazia há 30 anos, momento da profissão marcado por 

disparates e aproximações delirantes, textos sistematicamente, alisados, simplificados, 

na maioria das vezes por falta de confiança nos recursos da língua francesa. Hoje as 

traduções são infinitamente mais respeitosas, mais sóbrias, mais fiéis ao original. 

Acredita que, muitas vezes, a tradução exige que se crie uma língua para restituir o tom, 

a música e as rupturas rítmicas do texto de partida. Alisar, tornar o texto claro e limpo, 

seria uma facilidade e um fracasso, afirma com relação à dificuldade que foi retraduzir 

Berlin Alexanderplatz de Alfred Döblin, texto de 1929.  

Para Muriel Gallot
15

 uma tradução nunca é definitiva e, mais dia menos dia, 

aparecerá como datada. Rosie Pinhas-Delpuech
16

, tradutora do hebraico, compartilha 

essa opinião sobretudo porque a tradução traz inevitavelmente a marca do estado da 

língua de uma dada época e também a marca de uma visão da literatura, da estética de 

um determinado tempo. Julien Hervier
17

 reconhece a tendência dos tradutores a evitar 

toda bizarrice que possa denunciar uma má tradução, assim como a tendência 

correspondente de praticar um estilo fluido, bem próximo às regras do uso habitual da 

                                                 
14

 Olivier Le Lay, tradutor de Peter Handke, Stephan Zweig, Arno Geiger, além da retradução de Berlin 

Alexanderplatz, lançada em 2010 pela editora Gallimard.  
15

 Muriel Gallot  é professora de literatura italiana na Universidade de Toulouse – Le Mirail.  Além da 

retradução de Gabriele d’Annunzio, traduziu Cesare Pavese, entre vários outros escritores. 
16

 Rosie Pinhas-Delpuech ensinou literatura e filosofia, é tradutora do hebraico, além de ter publicado 

dois romances Suite byzantine (2003) e Anna – une histoire française  (2007).  Dirige a coleção “Lettres 

hébraiques” da editora Actes Sud.  
17

 Julien Hervier é professor de literatura comparada, germanista, tradutor, editor e crítico literário. 

Traduziu do alemão os autores Nietzsche, Heidegger e Ernst Jünger, entre outros.   
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língua. Mas o que é estranho deve continuar estranho na tradução, pensa Georges-

Arthur Goldschmidt
18
, para quem “o tradutor deve conservar o enigma da língua de 

partida”. A manifestação de uma ética do traduzir aparece igualmente na escolha da 

tradução palavra por palavra, literal, não por falta de opção como em traduções 

acadêmicas (no sentido de seguir as regras convencionas), mas por preferência e por 

princípio, mesmo se a atitude implique em bizarrices. Goldschmidt professa a 

humildade argumentando que “o bom e verdadeiro tradutor está a serviço do autor” 

(apud ASSOULINE, 2008, p. 12). Para Olivier Mannoni
19

, converter os textos 

estrangeiros em literatura francesa e expurgar toda a estranheza da língua era habitual 

no passado. A tradução respeitava o belo estilo, geralmente muito acadêmico e sem 

relação com o estilo original.  

O argumento de Muriel Gallot para justificar as retraduções é a evolução da 

língua, pois acredita que “as palavras ficam apertadas em roupas de outros tempos. As 

palavras cresceram, conquistaram certa naturalidade enquanto a roupa não se mexeu” 

(apud ASSOULINE, 2008, p. 9). O argumento da evolução da língua leva a outros 

questionamentos que parecem nunca se esgotar: há traduções consideradas 

“definitivas”, porque feitas pelos grandes escritores consagrados, traduções que gozam 

do estatuto de verdadeiros textos autorais, considerados “intocáveis”. O longo 

predomínio de traduções antigas se explica pelo prestígio dos escritores-tradutores 

como é o caso de Edgar Alan Poe traduzido por Baudelaire. Que escritores podem ser 

bons tradutores, ninguém duvida. Sabe-se, porém que o escritor pode tomar liberdade 

demais com relação ao texto de outro.  

Então, o que é traduzir? O tradutor é um criador, ou mero intermediário? indaga 

Assouline. Na tentativa de responder à pergunta, Goldschmidt, germanista, argumenta: 

“o tradutor é um escritor que tem a sorte de não procurar o que tem a dizer”, 

acrescentando, numa crítica às traduções, que “se a intelligentsia francesa se engana 

radicalmente em sua interpretação do pensamento de clássicos tão controvertidos como 

Ernst Jünger, Martin Heidegger e Carl Schmitt, é porque os lê traduzidos e jamais na 

sua língua, o que muda tudo” (apud ASSOULINE, 2008, p. 10).  

Se a tarefa do tradutor, entre intuitiva e criativa, em alguma medida improvisada, 

continua senão indefinida, ao menos amplamente controversa pela dificuldade de 

                                                 
18

 Escritor premiado de mais de vinte livros, ensaísta e tradutor, Goldschmidt traduziu Nietzsche, Franz 

Kafka, Walter Benjamin, Peter Handke.    
19

 Olivier Mannoni é jornalista , crítico literário,  autor de biografias,  tradutor e editor. Traduziu mais de 

170 livros do alemão sobre filosofia, sociologia, história e psicanálise.  
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circunscrição — o que não deixa de lhe dar certa margem para interpretar e recriar —, o 

perfil dos entrevistados impressiona: eles são editores, ensaístas, professores 

universitários e pesquisadores em instituições de prestígio e, muitas vezes, escritores. 

Pois saber quem é o tradutor também faz parte da constituição da história da atividade. 

Operando muitas vezes como agentes junto às editoras ou mesmo assumindo a tradução 

de textos que julgam indispensáveis — como é muitas vezes o caso dos intelectuais, 

professores universitários ou autores consagrados —, os tradutores, escritores em 

segundo plano, ou reescritores, como sugere Assouline — atuam sob a dupla injunção 

da leitura e da autoria. O texto traduzido traz o vestígio dessa leitura particular, que 

depende de seu ponto de vista de observador. A julgar pela posição que ocupam os 

tradutores em atividade hoje, o tempo da supressão de trechos, da interpretação 

grosseira, do embelezamento, da incompreensão da cultura do Outro ficou para trás. Um 

bom sinal de que a tradução do século XXI evolui em direção ao reconhecimento da 

diversidade. 

É preciso considerar igualmente o importante papel desempenhado pelos leitores 

nessa evolução. No contexto europeu, muitos leitores são poliglotas e, 

consequentemente, mais exigentes. Assouline conclui de sua enquete:  

 

as traduções acadêmicas, aparentemente mais sábias e 

respeitosas eram as mais intervencionistas, alisando, aplainando 

as rugosidades da língua de partida. Inversamente, as aparentes 

extravagâncias das novas traduções mais férteis não dependem 

da empreitada modernista, mas de uma concepção própria de 

fidelidade ao texto – que não consiste mais em preencher os 

abismos que separam duas línguas, mas em deixá-las a céu 

aberto (ASSOULINE, 2008, p. 11).   

 

Em “Olhar o Outro, a tradução na França”, nos propusemos a recuperar 

elementos da história da língua e da literatura que, imbricados com o surgimento da 

noção ampla de cultura francesa, determinam as práticas de tradução naquele país e, 

por sua influência, no Ocidente. Esse percurso, ao mesmo tempo em que reconstrói, ao 

menos parcialmente, as origens da ideologia criada em torno da língua francesa e seu 

indiscutível prestígio, revela que a abertura ao estrangeiro se intensifica, começa a 

romper as barreiras da tradução tradicional concebida enquanto “apagamento”, começa 
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a se reorientar, se descentrar. A formação do homem descentrado requer a rejeição do 

etnocentrismo, tarefa imensa na qual o tradutor não está sozinho, pois esta é atravessada 

pela reflexão do conjunto das ciências humanas, especialmente pela antropologia e pela 

etnologia. O descentramento, que se define por uma ética, assume a função de revelar a 

verdade do Outro, a partir de uma mudança de ponto de vista compatível com o século 

XXI, que seria o desafio de nossa época. E por qual mistério a tradução se reduziria, 

hoje, à episteme de um outro tempo, é a pergunta de Cordonnier:  

 

é preciso passar de uma tradução que vela a uma tradução que 

revela. A tradução deve virar as costas ao passado, sem por isso 

ignorá-lo, para se voltar em direção ao futuro, ao mundo e 

contribuindo assim para realizar a tarefa do homem descentrado 

(CORDONNIER, 1995, p. 126). 

 

 A onda de retraduções que marcou o século XX na França e se mantém hoje, 

não deixa de ser um sinal dessa necessidade de substituir as antigas traduções 

acadêmicas e etnocêntricas por outras que correspondam às ideias contemporâneas. 

Exemplos não faltam: André Markowicz retraduz integralmente a obra de Dostoiewski 

para a editora Actes Sud; Odette Lamolle retraduz Joseph Conrad (Autrement); o 

clássico contemporâneo Ulisses, de James Joyce, cuja retradução foi lançada em 2004 

pela editora Gallimard, contou com a participação de uma equipe de oito tradutores: 

polifônico, escrito de dezoito pontos de vista e estilos diferentes, o romance exigia um 

trabalho coletivo que desse conta de suas múltiplas vozes. “Inventor de uma forma 

densa de oralidade que terá influenciado os maiores, de Hemingway a Faulkner” (p. 11), 

é com essas que Assouline se refere a Mark Twain, cujas Aventuras de Tom Sawyer e 

Aventuras de Huckleberry Finn trocaram recentemente as antigas versões truncadas e 

açucaradas pela retradução de Bernard Hoepffner (edição Tristam).   

 Enquanto o trabalho de retradução dos clássicos está em construção, nos 

propomos a examinar alguns dos clichês e mitos recorrentes apontados na reportagem 

como persistentes nas práticas de tradução. A mais corrente dos clichês é a ideia de 

tradução como resultado de uma traição, que vem de muito longe, perdura e se declina 

nas várias formas que pode assumir o desconhecimento sobre a atividade e seus 

desafios, inclusive na crença, tão cara ao leitor, de que o texto traduzido que ele lê 

reproduz, tal qual, o texto de partida, como resultado de uma operação natural.   
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Meschonnic, na contracorrente do senso comum, afirma que a primeira e última 

traição que pode ser feita a um texto literário é retirar o que faz dele um texto literário, 

no caso, a sua escrita. A própria tradução, supostamente encarregada da transmissão das 

obras, se encarrega de manter o seu sentido, o modifica em busca da bela forma, 

justificando assim o adágio traduttore traditore que há séculos denuncia os conflitos 

dos quais ela é palco. O que define o texto literário é seu caráter de invenção 

permanente, que faz com que justamente, ele não siga a tradição.  

Mas, comparando os campos de atividade, a tradução se situa muito mais na 

tradição do que no campo da invenção, consideradas as regras do mercado do livro, que 

determina sua própria existência e sucesso. Na literatura não há evidências, diz 

Meschonnic, ao passo que na tradução, algumas evidências têm força de lei. Uma delas 

é a evidência de que a tradução funciona na língua de chegada supostamente sem os 

recursos da língua de partida, sem as interferências do espaço monstruoso que abalaria o 

código da língua de chegada. A linguagem da obra literária, ativa e transformadora, 

entra em contradição com o texto traduzido cuja linguagem é conhecida, passiva, já 

transformada. Nesse sistema que opõe o autor original ao tradutor, a invenção à 

reprodução, o autêntico ao açucarado, a língua de partida à língua de chegada como dois 

mundos irredutíveis se passa “da indissociável e misteriosa associação da forma e do 

sentido do original à dissociação dos dois, para manter só o sentido na tradução” 

(MESCHONNIC, 1999, p. 87).  

O que a tradição toma por traição é a inevitável perda, uma vez que a forma do 

sentido permanece necessariamente na língua, como a sua fonologia. Quanto à noção de 

fidelidade, que seria o critério para julgar se uma tradução é boa ou má, nunca é demais 

lembrar que o acesso ao texto só é possível a partir das ideias do leitor, do tradutor com 

seu (variável) horizonte de leitura. Não há acesso direto que permita compreender o 

funcionamento do texto, ele só funciona a partir da leitura, de acordo com a ideia de 

funcionamento da linguagem própria a cada momento histórico. A cada texto se 

incorpora, então, a interpretação feita a partir da ideologia do tradutor. Em nome da 

fidelidade, a tradução abandona o ritmo e a prosódia de um discurso, coloca no mesmo 

plano da língua a pluralidade dos modos de significar e desconhece as relações 

específicas entre cada discurso e sua língua. A fidelidade não passa de mais um mito em 

torno da tradução na medida em que não é um dado objetivo, ela é uma historicidade 

que não se reconhece como tal (MESCHONNIC, 1999, p. 90).  

O que o tradutor traduz, na verdade, é o discurso e não a língua: 
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é o discurso, isto é, o texto enquanto sistema, em sua 

especificidade, e em relação dialogal; é também o ritmo que 

atravessa o discurso, que conduz a considerar na tradução, a 

oralidade, a voz, o corpo e o vernacular (CORDONNIER, 1995, 

p. 14).   

 

Conforme explicita Meschonnic em Critique du rythme. Anthropologie historique du 

langage (1982), contrariamente à tradição, o que se deseja traduzir nas obras é o Outro 

enquanto “sujeito” da escrita: sujeito que se realiza agindo sobre a linguagem, 

utilizando o ritmo para se situar, e usando a língua somente como instrumento, na 

diferenciação com relação aos outros enunciadores. Nessa acepção, o “sujeito” é 

percebido como “produtor original e pessoal dos modos de significar de seu discurso” 

(CORDONNIER, 1995, p. 142). A significância que se quer traduzir não prioriza nem 

exclui o sentido, mas o considera preso dentro do modo de significar do discurso.   

A tradução não se limita à confrontação do Mesmo e do Outro, cuja relação é 

histórica, cultural e política, e se expressa através da posição e dos preconceitos do 

tradutor. As traduções e os modos de traduzir denunciam isso claramente expondo, 

principalmente, a posição de uma cultura com relação à outra. Em uma perspectiva de 

reconhecimento da alteridade, Edouard Glissant discute as noções de “perda” e 

“intraduzibilidade”. Seu pensamento reivindica o direito à opacidade, questionando o 

modelo de tradução como redução a uma transparência ou conjunção de dois sistemas 

de transparência. O Diverso,  

 

que não é caótico nem estéril, significa o esforço do espírito 

humano em direção a uma relação transversal, sem 

transcendência universalista. O Diverso necessita da presença 

dos povos, não mais como objeto de sublimação, mas como 

projeto de relação (GLISSANT, 1997, p. 327).         

 

O pensamento do diverso entrevê, em nosso mundo perpassado por diferenças, 

uma possibilidade de reflexão segundo a qual a impossibilidade de volta à origem não 

deve ser lamentada, pois escrita e tradução, como toda criação, são atividades de 

afastamento e de desvio da realidade. Em sentido mais amplo, Glissant considera a 
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tradução como uma das artes mais importantes do futuro. A tradução é uma arte do 

imaginário: o que alguns chamam “papel de autor” se assemelha, para ele, à invenção de 

uma linguagem necessária de uma língua para outra: como o escritor em sua própria 

língua, o tradutor acaba por inventar uma linguagem própria. A linguagem do tradutor, 

sua criação, se torna então aquilo que ele cria de imprevisível com relação às línguas em 

questão. A tradução assume importância fundamental na fragmentação caótica do 

mundo moderno como elemento de emergência e de aproximação, uma manifestação do 

“pensamento do vestígio”. Uma “poética da tradução” baseada em uma teoria do 

diverso recusa a ideia de “perda” no sentido tradicional para assumir novas formas 

diante da expressão da especificidade pessoal e cultural da qual decorre o que se 

costuma chamar de “intraduzível”: preservar a especificidade, se render ao irredutível, é 

ao mesmo tempo resistir à erosão provocada pela dominação econômica e cultural. 

Dessa maneira, a tradução é também uma “arte da fuga”, levando em si uma perda que 

deve ser consentida em nome da participação de todas as línguas na confluência do 

mundo moderno. Na linguagem poética de Glissant, “tradução é fuga, isto é, bela 

renúncia” (GLISSANT, 1996, p. 46).  

A noção de Relação em tradução desmascara a transparência do tradutor. A 

relação supõe situar o texto na cadeia intertextual, de acordo com a episteme da época, e 

situar o próprio tradutor frente à sua tradução. Com o apoio de textos de informação 

como introdução, glossário, prefácio e outros — que fornecem as chaves de leitura —, o 

tradutor assume a postura ética de vulgarizador e mediador encarregado de diminuir a 

distância entre o não-dito do Outro e a língua-cultura de chegada. O comentário, como 

já afirmado por Benjamim, cumpre a função de esclarecer o que ainda não pode ser 

traduzido. O intraduzível não é, em vista disso, uma noção absoluta, mas uma 

temporalidade finita que prepara a tradução futura, pois “só se traduz ‘no momento 

certo’” (cf. CORDONNIER, 1995, p. 184).   

Para atender aos critérios decisivos de avaliação da tradução que são, segundo 

Cordonnier, o que não é francês, o que não soa francês, muitos recursos conhecidos 

continuam válidos para faire français, entre eles: modificar a pontuação, buleversar o 

ritmo, retirar as repetições, cortar o que parece supérfluo para um “espírito francês”, 

acrescentar, redistribuir as frases e os parágrafos, etc. Clarificar e racionalizar evita 

chocar a “raison française” e o “génie” da língua francesa. As consequências desses 

procedimentos são a desescrita ou a destruição daquilo que faz da obra um texto 

literário, a sua escrita, como vimos acima. A tradução destrói as redes significantes, 



73 
 

desistematiza, “apaga as conotações culturais que o leitor francês não compreenderia ou 

que o chocariam”, enumera Cordonnier (cf. 1995, p. 126). A intenção, em todo o caso, é 

dar ao leitor a impressão de que o texto foi escrito diretamente em francês como se 

houvesse transparência entre as línguas. A noção de transparência é mais uma 

impostura, visto que a tradução não se estabelece no contato entre as línguas. “A 

tradução faz mais do que estabelecer o contato entre as literaturas. [...]. É o trabalho das 

obras sobre as línguas e das línguas sobre as obras, que a tradução traduz quando ela se 

inventa como relação” (MESCHONNIC, 1999, p. 95). 

O fenômeno da deformação sistemática do texto de partida e o apagamento dos 

traços culturais não desapareceram, mas se reproduzem, mais ou menos discretamente 

em nossos dias, como prolongamentos dos modos de traduzir tradicionais. Os dois 

princípios que são a primazia do sentido e a invisibilidade da tradução, (e sua 

consequente naturalização), norteiam a tradução etnocêntrica e têm como consequência 

mais importante a literalização (ou sobre-literatura), ou seja, a intervenção da literatura: 

para que não se sinta uma tradução como tradução, tem-se que recorrer a 

procedimentos literários (BERMAN, 2007, p. 34).  

Em A tradução e a letra ou o albergue do longínquo (1985), Berman defende a 

tradução que acolhe e revela o estrangeiro. Através de uma analítica da tradução, ele 

demonstra a rejeição operada pela tradução tradicional dos elementos da língua 

estrangeira que tragam estranheza ao corpo do texto traduzido. A tradição, como vimos, 

quer que o sentido seja expresso claramente em francês de modo a fazer desaparecer 

toda obscuridade advinda da língua estrangeira. O autor distingue a tradução palavra 

por palavra, da tradução puramente literal, daquilo que chama trabalho sobre a letra 

(BERMAN, 2007, p. 16), que requer não apenas acolher a forma da língua estrangeira 

com seu ritmo, comprimento e estrutura aliterativa, mas também atentar para o jogo de 

significantes do original. Em sua reflexão sobre a experiência da tradução, ele analisa os 

processos deformantes do texto na tradução tradicional, essencialmente etnocêntrica, 

hipertextual e platônica. As tendências deformadoras mais significativas que atingem 

toda tradução praticada no Ocidente, e fazem parte de um sistema em grande parte 

inconsciente, são: racionalização, clarificação, alongamento, enobrecimento, 

empobrecimento qualitativo, empobrecimento quantitativo, homogeneização (resultante 

das seis tendências precedentes), destruição dos ritmos, destruição das redes 

significantes subjacentes, destruição dos sistematismos, destruição ou exotização das 

redes de linguagens vernáculas, destruição das locuções, apagamento das superposições 
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de línguas. Essas forças deformadoras agem na prosa com o objetivo de destruir a letra 

dos originais em benefício do sentido e da bela forma.  

Em O universo de Milton Hatoum entre Oriente e Amazônia, discutimos a 

tradução dos romances Dois irmãos e Órfãos do Eldorado observando a interferência 

das tendências deformadoras das obras na comparação de dois modos de traduzir que, 

acreditamos, revelam posturas bastante distintas com relação à especificidade cultural 

brasileira.  
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3. Dois romances brasileiros entre Amazônia e Oriente  

     

     Pisando livros e cartas, 

viajamos na família  

Carlos Drummond de Andrade 

 

 3.1 Dois irmãos 

   

O narrador é Nael, filho da empregada de uma família de libaneses estabelecidos 

em Manaus. Seu pai é um dos filhos gêmeos dos patrões, e sua mãe, uma índia órfã 

educada pelas freiras. A narrativa tem a forma de um quebra-cabeça em que as 

lembranças que Halim (o avô) e Domingas (a índia) confiam ao narrador se entrelaçam 

aos silêncios, especialmente de Zana (a avó) e, ainda, aos esquecimentos e omissões 

voluntárias de todos a sua volta. Nael recolhe ao longo da vida os relatos de um passado 

que esconde a sua paternidade
20

.  

Dois irmãos articula o resgate do passado, as memórias coletiva, familiar e 

individual com o esforço de construção identitária do narrador que ignora quem seja o 

pai e cuja pequena história de vida não figura nos arquivos oficiais. Relatos orais, 

lembranças, fotografias e outras marcas da memória e do esquecimento funcionam no 

romance como um verdadeiro músculo da imaginação. Vejamos de que maneiras se 

imbricam memória e construção da identidade no romance.  

A narrativa, que oscila entre os registros do “lembrar, esquecer, silenciar”   , jogo 

do qual o leitor também é convocado a participar porque nem tudo será dito     resulta 

fragmentária e mesmo lacunar. O próprio narrador oscila entre três posições: por um 

lado, é completamente marginal não só do ponto de vista social como filho da 

empregada e morando nos fundos da casa, mas também porque vive apartado dos 

acontecimentos do passado aos quais não tem acesso; como criança da casa, faz-tudo da 

patroa e mesmo dos vizinhos, Nael vivencia a vida doméstica da família e, às vezes, está 

                                                 
20

 O tema da paternidade é discutido em Cinzas do Norte. Mundo pensa ser filho de Jano e pode ser filho 

de Ranulfo (o grande amor da vida de sua mãe) mas, na verdade, é filho de Arana, seu protetor e artista 

plástico que adere ao sistema econômico pintando quadros bem ao gosto dos turistas no estilo dos 

“naturalistas ou viajantes”:  “Mundo escutava atento, mas dessa vez parecia alheio. Percebi que movia 

com esforço a mão direita, a mão que desenhava apenas a mãe, deixando um  vazio, um branco no lugar 

do pai” (HATOUM, 2005, p. 131). 
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no centro dos acontecimentos; em uma terceira posição ele vê e ouve, mesmo que na 

maioria das vezes, pelas frestas e por detrás das portas.   

Oscilando entre três posições de testemunha, a situação de Nael é extremamente 

instável, assim como tudo o que se refere à sua origem. A instabilidade contamina o 

texto e é como se ele devesse, indefinidamente, recomeçar a jogar e a mudar a 

disposição das peças no tabuleiro para um dia, quem sabe, descobrir a verdade sobre a 

sua paternidade, o estupro da mãe, a rivalidade entre os irmãos gêmeos Yaqub e Omar, a 

paixão de Halim por Zana     os pais dos gêmeos    , o amor sem medidas de Zana pelo 

filho Omar, a viagem de Yaqub ao Líbano, a reclusão da filha mais nova, Rânia, tramas 

da vida da família que se entrelaçam na narrativa.  

O relato de Nael não é, entretanto, o conjunto de suas memórias, mas a 

sobreposição destas com as memórias dos outros. A maior contribuição da memória do 

narrador-testemunha é a disposição para lembrar, o fato de querer lembrar, 

voluntariamente, de lembranças do que nunca viveu: “Mas eu me lembro, sempre tive 

sede de lembranças, de um passado desconhecido, jogado sei lá em que praia de rio” 

(HATOUM, 2000, p. 90).  No momento da vida em que o narrador decide anotar as 

conversas com o avô Halim, – ou seja, escrever o livro que está dentro do livro que 

lemos    , ele constrói pela imaginação a memória da família
21

 e, ao mesmo tempo, 

empreende um trabalho de construção de uma identidade própria, uma vez que não é 

herdeiro de nenhuma tradição. 

Genealogia, paternidade e bastardia estão no centro da trama de Dois irmãos.  

No romance, Hatoum constrói uma narrativa em que a conquista da identidade – nome e 

lugar na sociedade - se dá após um trabalho de escrita literária através da memória. O 

narrador empreende um esforço de rememoração a fim de descobrir a origem silenciada 

pela família. O nome “Nael”, a profissão de professor e a atividade de escritor aparecem 

a algumas páginas do fim do romance, deixando claro que resultam de uma construção. 

O personagem consegue sair de sua posição marginal independentemente de sua dupla 

instabilidade, tanto como filho bastardo quanto por ser filho da empregada doméstica, 

                                                 
21

 Em Relato de um certo Oriente, a rememoração do passado em sua relação com o trauma é tema da 

correspondência entre dois irmãos adotados por uma família de imigrantes libaneses: “um ambiente que 

te faz recordar fragmentos de imagens que surgem e se dissipam quase ao mesmo tempo, numa tarde 

desfeita em pedaços, ou numa única tarde que era todas as tardes da infância” (HATOUM, 1989, p. 131). 

Para o irmão, alguns anos mais jovem, poder rememorar, trazer o passado na consciência é um privilégio: 

“A vida começa verdadeiramente com a memória [...] que privilégio, o de poder recordar tudo isso, e eu?” 

(HATOUM, p. 22, 1989).  
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índia e órfã, sem qualquer origem fixa. Livre das amarras da “verdade” sobre sua 

origem que tanto perseguiu, Nael prefere não revelar a identidade do pai, pois faz parte 

da sua conquista recusar os modelos de identidade e projeto de vida que Omar e Yaqub 

representam. Otavio Paz em Labirinto da Solidão, explica o “desenraizamento” do povo 

mexicano que “não quer ser índio nem espanhol. Também não quer descender deles. 

Nega os dois. E não se afirma como mestiço, mas como abstração: é um homem. Torna-

se filho do nada. Começa em si mesmo” (PAZ, 2013, p. 86).  

Daniela Birman em sua tese de doutorado - “Entre-narrar – Relatos da fronteira 

em Milton Hatoum” - usa a expressão “terceira margem”, em referência ao conto de 

Guimarães Rosa, como alegoria do narrador de Dois irmãos:  

 

Assim, apesar de ter crescido entre os dois irmãos, Nael preferirá uma 

“terceira margem”, optando por não seguir os passos de nenhum dos 

dois. [...] E a “terceira margem” de Nael será aquela da escrita, aquele 

espaço desterritorializado ao qual perseguimos, mas sem sentir o solo 

sob nossos pés (BIRMAN, 2007, p. 225).  

 

O próprio personagem do narrador pode ser visto como alegoria: do cruzamento 

imprevisível entre uma índia brasileira e um descendente de libaneses na Manaus dos 

anos 1950 - encontro promovido pela dominação do autóctone e pelo fluxo de 

migrações resultante das diásporas no mundo contemporâneo -, nasce Nael, brasileiro, 

mestiço de libanês com índia
22

. Jeanne-Marie Gagnebin ressalta essa característica na 

literatura de nosso tempo que dá voz a personagens em posições de marginalidade, 

acionando elementos do passado  

 

[...] para que uma outra história possa dizer-se, entrecortada, lacunar, 

feita de sobressaltos e de espasmos que surgem no presente como a 

imagem breve e brilhante de um instante perdido ou recalcado: a 

história dos vencidos que não é nenhuma nova gesta heroica e 

apologética, mas sim, uma narrativa recortada, descontínua, frágil e 

sempre ameaçada pelo esquecimento  (GAGNEBIN, 1997, p. 125). 

                                                 
22

 A mestiçagem entre brancos e índios é abordada de maneira camuflada em Cinzas do Norte e não 

poderia ser de outra maneira, uma vez que Alicia, mãe de Mundo e amante do tio do narrador, não tem 

interesse em revelar suas raízes indígenas. O marido descende de imigrantes portugueses dos quais se 

orgulha e não esconde seu desprezo pelos índios, que considera preguiçosos e vagabundos (HATOUM, 

2005, p. 45). Mundo herdara os traços da mãe cuja origem nunca fora nomeada: “o rosto anguloso e os 

olhos grandes e escuros, meio repuxados ‘de alguma tribo esquecida’” (HATOUM, 2005, p. 16). 
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Para a criação literária, não é suficiente voltar às lembranças do passado.  O que 

se vivenciou, e como de fato aconteceu, é menos importante do que a maneira pela qual 

o poeta ressignifica, no presente, o fato vivido: “Pois um acontecimento é vivido, ou 

pelo menos encerrado na esfera do vivido, ao passo que o acontecimento lembrado é 

sem limites, porque é apenas uma chave para tudo o que veio antes e depois”. É nesse 

sentido que Proust descreve em sua obra autobiográfica “uma vida lembrada por quem a 

viveu” (BENJAMIN, 1987, p. 37) e não sua vida como ela de fato foi, uma vez que o 

texto resulta do jogo constante de tensões entre lembrar e esquecer, um sempre se 

sobrepondo ao outro. 

Hatoum se apropria dessa estrutura de tecido aperfeiçoada por Proust, na qual se 

entrelaçam e se desfazem constantemente as conexões entre memória e esquecimento.  

Sua estratégia narrativa sofre, porém, um desvio com relação àquela descrita acima, na 

medida em que os fatos narrados não fazem parte da experiência passada do narrador 

que não escreve memórias em sentido próprio, mas junta “os cacos dispersos, tentando 

recompor a tela do passado” (HATOUM, 2000, p. 134). “Dispersos” porque recolhidos 

de diferentes fontes, em diferentes momentos. Essa memória desarrumada se integra ao 

texto e o esforço do narrador é imaginar o passado, e não narrá-lo tal como ele foi. A 

memória, com seus sobressaltos, mais do que trazer em si uma referência ao 

acontecimento passado, vem a ser percebida como elemento estrutural, integrada à 

própria confecção do texto pois o retorno ao passado, segundo Hatoum, só é possível 

através da linguagem,  a “instância poética da recordação que comemora” (apud 

CHIARELLI, 2007, p. 77). O resultado é uma narrativa “inacabada”, hesitante ou, quem 

sabe, aberta à participação de outros narradores que queiram imaginar soluções para 

alguns enigmas que propõe. O próprio leitor é convocado senão a desvendar, imaginar 

respostas aos não-ditos. Daí também o seu caráter de instabilidade, que se reflete na 

estrutura lacunar e não-linear, que percebemos pela escassez de elementos de conexão 

lógica de causa ou consequência entre os parágrafos que saltam de recordação em 

recordação, de narrador em narrador.   Em Dois irmãos, o tema da memória é explorado 

de diversas maneiras. A trama narrativa se desenvolve sobre diferentes camadas 

baseadas na exploração do passado e na ativação da memória
23

: os relatos orais 

                                                 
23

 Em Cinzas do Norte, o narrador é fulminado pela lembrança e pela necessidade de contar a vida do 

amigo: “Uns vinte anos depois, a história de Mundo me vem à memória com a força de um fogo 

escondido pela infância e pela juventude” (HATOUM, 2005, p. 9). 
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recolhidos pelo escritor-protagonista, o que ele se lembra de ter vivido e ouvido, e 

ainda, seu esforço de memória para lembrar o que nunca ouviu ou vivenciou na 

tentativa de criar para si uma origem, uma vez que esta lhe foi ocultada pela história 

familiar.  

O narrador de Dois irmãos recorre a imagens, paisagens e especialmente à 

fotografia para apoiar sua narrativa. Nesse sentido, o escritor brasileiro está 

perfeitamente alinhado às tendências da expressão cultural contemporânea, em seu 

interesse pelo passado, que vem a ser um dos aspectos mais marcantes da cultura 

ocidental nesse início de século XXI. A literatura contemporânea, em seu movimento de 

recuperação do tempo perdido e apego pelos fragmentos e símbolos do passado, não 

busca recuperar os fatos tal como aconteceram, mas visa retomá-los como instrumento 

de transformação do presente.  

Os nomes de batismo dos gêmeos Yaqub e Omar são inscritos na tradição árabe. 

Os pais são libaneses e se chamam Halim e Zana, a irmã é Rânia, etc. e assim são os 

nomes dos personagens de Dois irmãos que pertencem à colônia libanesa de Manaus. 

Omar, o Caçula, ganhou um apelido tipicamente brasileiro, com origem em língua 

africana, banto. Esse desvio no nome do irmão gêmeo mimado e preguiçoso é 

significativo, porque não sendo ele afinal de contas nem libanês nem indígena, mas 

brasileiro, ganhou o apelido, que nasce com ele e suplanta o nome de batismo. Uma 

representação da civilização brasileira em formação? 

A água do rio e a água da chuva acompanham as aventuras e desventuras dos 

personagens em Dois irmãos. Para Nael, o rio é um elemento positivo e ele encontra paz 

na contemplação de suas águas: “Mirava o rio. A imensidão escura e levemente 

ondulada me aliviava, me devolvia por um momento a liberdade tolhida. Eu respirava 

só de olhar para o rio. E era muito, era quase tudo nas tardes de folga” (HATOUM, 

2000, p. 81). É no rio que o Caçula se esconde para viver com a Pau-Mulato. Os dois 

“moravam num motor velho, barquinho de aluguel, bem barato [...] E dormiam ao ar 

livre em praias desertas, onde atracavam o motor” (HATOUM, 2000, p. 169). A 

desgraça de Omar é narrada em meio à chuvarada, força devastadora da natureza nos 

trópicos. Em meio ao aguaceiro, Omar mais parece um fantasma do homem que tinha 

sido, com olhar de morto-vivo e caminhar incerto. Nael espera calmamente a confissão 

e o perdão de Omar, mas ele se afasta calado para sempre. “Ele ousou e veio avançando, 

os pés descalços no aguaçal. Um homem de meia idade, o Caçula. E já quase velho” 

(HATOUM, 2000, p. 265). 
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Nael decide, apesar do silêncio e das lacunas, realizar a difícil tarefa de 

recuperar a saga da família na qual cresceu. Ele empreende uma escavação do passado - 

tal como a descreveu Benjamin -, para deixar de ser “filho de ninguém” (HATOUM, 

2000, p. 250). Sua identidade, no vocabulário de Edouard Glissant, deriva de uma 

genealogia rizomática, ou uma antigenealogia, pois como bastardo, não conta com uma 

origem que lhe transmita nome ou herança familiar se servindo, portanto, dos vestígios 

da memória familiar que recolhe através dos relatos orais e fotografias. Nascido e criado 

em um cenário de violência doméstica ao mesmo tempo velada e consentida pela 

família e pelos hábitos culturais que toleram relações sexuais entre patrões e 

empregadas domésticas, o narrrador-personagem evoca a presença obsedante do 

passado no presente, ou seja, a própria impossibilidade de esquecer o trauma da origem.   

A discussão sobre o núcleo familiar se entrelaça, assim, com as questões da 

memória e construção da identidade. Um dos elementos marcantes desse amplo tema é a 

cicatriz, comum a Dois irmãos e Cinzas do Norte como rastro da memória e elemento 

constitutivo da identidade
24

. O rosto do gêmeo Yaqub em Dois irmãos é marcado por 

uma meia-lua, marca da agressão de Omar no episódio que vai definir a relação dos 

irmãos e decidir-lhes o futuro, marcado pela rivalidade e desejo de vingança: “A cicatriz 

já começava a crescer no corpo de Yaqub. A cicatriz, a dor e algum sentimento que ele 

não revelava e talvez desconhecesse” (HATOUM, 2000, p. 28). 

A ação de Dois irmãos se desenrola a partir do início do século XX, com a 

chegada de Galib, pai de Zana, atraído como tantos estrangeiros pela prosperidade 

rápida advinda da exploração da borracha. O depoimento de Marcio Souza sobre a 

colônia de judeus sefaradim na região Norte, em Entre Moisés e Macunaíma (2000), 

chama a atenção para os dois lados da mesma moeda que foi a extração do látex na 

economia da região, pois nas cidades iluminadas de Manaus e Belém circulavam as 

grandes fortunas, e na floresta escondia-se o seu reverso, o mundo obscuro da floresta, 

dos rios, o domínio do seringal onde o coronel da borracha “seria o grande astro dessa 

comédia de boulevard”:  

 

Entre 1847 e 1860, a borracha em peles atinge o primeiro lugar na 

pauta de exportação brasileira, para devorar as outras atividades e 

                                                 
24

 Em Cinzas do Norte, o futuro artista plástico, Mundo, corta a mão aos cinco anos, ao quebrar a janela 

do porão para fugir de casa  e ir mostrar um desenho ao pai: “Certa vez, perguntei a origem de uma 

cicatriz na tua mão direita, tu ficaste calado e depois disseste: ‘Minha mãe nunca me falou como 

surgiu...’” (HATOUM, 2005 p. 218).  
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instaurar um período de sensacionalismos. Na última década do século 

XIX, a exploração do produto já estava irradiada por toda a região 

amazônica, atingindo as terras acreanas ainda de circunscrição 

boliviana e invadindo o alto Purus, o Juruá, o Abunã. O palco para o 

vaudeville estava preparado e o cenário, pronto (SOUZA, 2000, p. 

111).   

 

No restaurante do libanês Galib, aberto em 1914, “falavam português misturado 

com árabe e espanhol, e dessa algaravia surgiam histórias que se cruzavam, vidas em 

trânsito, um vaivém de vozes [...]” (HATOUM, 2000, p. 48). O restaurante é ponto de 

encontro dos estrangeiros que constituem grande parte da população manauara, 

divididos por setores de atividade, segundo Souza: “Os ingleses, franceses, alemães e 

portugueses vinham para dirigir  os trabalhos da borracha, enquanto os espanhóis, 

italianos, judeus, sírios e libaneses emigravam para se dedicarem a outros tipos de 

negócio, na capital” (SOUZA, Marcio, 2000, p. 111).     

Mesmo com o tempo da narrativa organizado de maneira não linear, a memória 

coletiva é determinante para o destino de personagens como Laval, professor e poeta 

francês morto pelos militares, que o consideravam subversivo. Não é à toa que o próprio 

narrador completa dezoito anos de maneira traumática na mesma ocasião (os mesmos 

primeiros dias de abril de 1964) em meio à agitação da cidade ocupada e ao delírio da 

febre: 

   

[...] senti um mal-estar, uma pontada na cabeça e logo uma ânsia de 

vômito ao perceber a fila de veículos verdes que parecia não ter fim. O 

chão trepidava cada vez mais, agora eram sirenes e urros que zuniam 

na minha cabeça, e baionetas que apontavam para a porta da igreja, 

onde os meus colegas de liceu erguiam os braços, se atiravam ao chão 

ou caíam, e depois apontavam para Laval, que se contorcia no aviário 

cheio de pássaros mortos, a mão direita segurando sua pasta surrada, a 

esquerda tentando agarrar as folhas de papel que queimavam no ar 

(HATOUM, 2000, p.199). 

 

Há uma relação clara entre a história brasileira relacionada ao golpe militar, a 

morte de Laval e a maioridade do personagem, na medida em que, de maneira 

simbólica, todo um sistema social desaparece com o antigo fausto da cidade outrora rica 
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e cultivada.  A população pertencente à tradição aristocrática é representada pela família 

Reinoso que, parada no tempo, parasita os vizinhos libaneses desprezando-os por sua 

origem estrangeira. Em dia de festa, os vizinhos não são convidados pela família, que 

fizera fortuna com embarcações e até recebera em casa a visita do rei da Bélgica, 

motivo de orgulho para a herdeira: “Estelita Reinoso, a única realmente rica, era a mais 

pão-dura. Seu casarão era um luxo, as salas cheias de tapetes persas, cadeiras e espelhos 

franceses [...] O pêndulo dourado brilhava, mas o relógio silenciara havia muito tempo” 

(HATOUM, 2000, p. 82).      

 Na ocasião do conflito armado nas ruas de Manaus, indiferente aos tanques, 

lanchas da Marinha, comunicados do Comando Militar e paralelamente, portanto, à 

transformação do país, Yaqub prepara a virada de sua vida. Para realizar seus planos, 

ele fotografa a cidade e faz anotações. O personagem, responsável pela prisão do irmão 

e pela conspiração que resulta na venda da antiga casa da família, vai compactuar com a 

ditadura militar e, graças a suas boas relações com pessoas importantes, fazer fortuna 

em São Paulo, na “outra extremidade do Brasil [que] crescia vertiginosamente, como 

Yaqub queria” (HATOUM, 2000, p. 105).  

Em Dois irmãos, Hatoum recorre à tradição da literatura ocidental baseada no 

mito bíblico da discórdia entre Esaú e Jacó, com o tema do duplo no centro da trama 

anunciado no título. Os dois irmãos são gêmeos idênticos fisicamente, porém 

antagonistas e opostos em tudo. É o ódio entre os dois - replicado pelo amor exacerbado 

da mãe por Omar - que faz avançar a ação do romance. A caracterização dos irmãos 

permite uma leitura alegórica segundo a qual Yaqub representa a razão, o equilíbrio, a 

frieza, e “urdia um futuro triunfante” enquanto o Caçula, regido pela emoção, paixão e 

destemperança “exagerava nas audácias juvenis” (HATOUM, 2000, p. 32). 

Yaqub é ferido no rosto pelo irmão gêmeo com uma garrafa, quando aos treze 

anos se apaixonam pela mesma menina. Desse primeiro conflito grave, surge a cicatriz 

que mais do que diferenciar os dois, vai marcar Yaqub para sempre. A cicatriz marca a 

diferença entre os irmãos em sentido amplo, pois o Yaqub marcado no rosto deixa de 

ser idêntico a Omar, ao mesmo tempo em que traz estampados no rosto a divergência e 

o ódio. Quando chegou do Líbano, Yaqub “levantou-se, sorriu sem vontade e na face 

esquerda a cicatriz alterou-lhe a expressão”. Ou ainda, na mesma circunstância: “mas o 

que realmente os distinguia era a cicatriz pálida e em meia-lua na face esquerda de 

Yaqub” (HATOUM, 2000, p. 24). Metaforicamente, o que o personagem carrega no 

rosto é a própria memória, ou a evidência de que a passagem do tempo não altera o 
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ocorrido na juventude. Nesse sentido, a experiência traumática de Yaqub pertence ao 

presente no qual, incapaz de reagir, ele urde em silêncio a sua vingança: 

 

Não reagiu na juventude, quando um caco de vidro cortou-lhe a face 

esquerda; tampouco conformou-se com a cicatriz no rosto, como 

alguém que aceita passivamente um traço do destino. Minha mãe via 

Yaqub cada vez mais decidido, mais enérgico, ‘pronto para dar bote 

de cobra-papagaio’ (HATOUM, 2000, p. 197). 

 

Os dois personagens continuam, no entanto, “idênticos” na medida em que não 

representam o bem e o mal de maneira maniqueísta e também porque nenhum dos dois 

representa um personagem positivo. É através da diferença - representada pela cicatriz -,  

do ódio e do conflito que os separa, portanto, que os irmãos se aproximam, se revelam 

muito parecidos. Imediatamente após o incidente, o destino trágico dos gêmeos já se 

desenha: “A cicatriz já começava a crescer no corpo de Yaqub. A cicatriz, a dor e algum 

sentimento que ele não revelava e talvez desconhecesse” (HATOUM, 2000, p. 28).  

Há alegoria também do ponto de vista do futuro que cada um projeta para o país, no 

momento chave do golpe militar de 1964, pois os dois irmãos assumem atitudes 

duvidosas frente às mudanças, ao progresso que se anuncia. Omar aproveita para fazer 

contrabando e enriquecer de maneira ilícita. Yaqub assume o projeto de modernização 

do Brasil, em conluio com os militares no poder: “naquela época, Yaqub e o Brasil 

inteiro pareciam ter um futuro promissor” (HATOUM, 2000, p. 41). 

 O narrador nunca revela qual dos gêmeos é seu pai e embora os indícios recaiam 

sobre Omar, ele se ilude de que possa ser Yaqub. Nael gostaria que seu pai fosse o 

gêmeo respeitoso com a mãe, Domingas. Ela lhe declarou antes de morrer que gostava 

de Yaqub “Desde o tempo em que brincavam, passeavam”, e também que “Com o 

Omar [...] não queria...” (HATOUM, 2000, p. 241) em clara referência ao estupro. O 

narrador faz referência à revelação do segredo de maneira igualmente velada: 

“[Domingas] Guardou até o fim aquelas palavras, mas não morreu com o segredo que 

tanto me exasperava. Eu olhava o rosto de minha mãe e me lembrava da “brutalidade do 

Caçula” (HATOUM, 2000, p. 244).  

O tema do duplo se relaciona, em primeiro lugar, com a transgressão à noção de 

origem fixa e pode ser compreendido, no plano simbólico, como a própria origem 

desse romance em que se multiplicam os narradores e as narrativas. Dois irmãos 
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gêmeos idênticos fisicamente, e igualmente irreconciliáveis em suas diferenças frente 

à vida, representam uma ruptura com relação à consolidação tradicional de uma 

identidade estável. Em sua constituição como sujeito, Nael nega ambos os modelos 

dos irmãos, o que não deixa de ser uma maneira de “esquecer” a origem. Ele mesmo 

declara “sou e não sou filho de Yaqub, e talvez ele tenha compartilhado comigo essa 

dúvida” (HATOUM, 2000, p. 264).  

Há igualmente duplicação da escrita, pois o livro que lemos contém o livro que 

Nael escreve a partir de suas conversas com o avô e a mãe. Em seguida, o 

estranhamento diante da mesma pessoa duplicada: “Pouco falaram, e isso era tanto 

mais estranho porque, juntos, pareciam a mesma pessoa” (HATOUM, 2000, p. 25). Ao 

mesmo tempo em que parecem a mesma pessoa, Omar é a referência para a mãe, 

Zana, e Yaqub é o outro, o preterido, se sentindo deslocado mesmo em sua cidade 

natal, tratado como “estranho”. Mas, do ponto de vista de Domingas, o outro é Omar, 

o único que a mãe mimou: “Zana se refestelava no convívio com o outro, levava-o 

para toda parte” (HATOUM, 2000, p. 67).  

Mais um desdobramento se dá com relação à personalidade dos gêmeos que, 

ao mudarem de comportamento, provocam a ilusão de uma realidade diferente.  Omar, 

por exemplo, mesmo quando parece mudado - regrado e trabalhador - é igual a ele 

mesmo, continua sendo o mesmo preguiçoso, pois ganha dinheiro fácil como 

contrabandista, mas com “A roupa impecável, os sapatos de cromo, o carro importado. 

Tudo parecia o avesso dele, nada parecia ser ele (HATOUM, 2000, p. 138)”. Nael tem 

uma impressão ambígua e sente certa confusão diante da indecisão e do 

estranhamento constante que observa em Yaqub. Há, na figura desse que pode ser seu 

pai, algo que ele não consegue compreender. O que existe de real por detrás daquela 

máscara de seriedade ? 

 

Na primeira foto que enviou, trajava paletó e gravata e tinha o ar 

posudo que lembrava o espadachim no desfile da Independência. [...] 

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: 

minhoca que se quer serpente ou algo assim. Conseguiu. Deslizou em 

silêncio sob a folhagem. Por fora era realmente outro. Por dentro, um 

mistério e tanto: um ser calado que nunca pensava em voz alta 

(HATOUM, 2000, p. 61).  
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A manifestação do duplo representa a dualidade em seu aspecto mais pavoroso, 

afirma Clément Rosset. O fenômeno da ilusão atinge todos os homens normais e é a 

mais traiçoeira das formas de recusa da realidade sendo que o iludido, não privado de 

percepção, se encontra de tal maneira afastado do real, que dissocia o que vê de suas 

consequências no plano prático. Mas, o que existe é sempre unívoco e “o que é não 

pode deixar de ser” (ROSSET, p. 53). O autor observa que, no entanto, aceitar a 

realidade é a faculdade mais frágil do ser humano e que quando se diz que “não se 

escapa ao destino” significa simplesmente que não se escapa ao real. É nesse sentido 

que os gêmeos e a figura ambígua de Yaqub se manifestam de forma fantasmática 

causando estranheza, repulsa e aflição em Domingas e Nael. O narrador é, muitas vezes, 

assombrado pela presença ou pela mera expectativa da chegada de Yaqub. Em visita a 

Manaus durante a qual também Yaqub parecia estranhar tudo, o narrador descreve essa 

sensação estranha, misto de indecisão e confusão. Assim, a própria representação do 

duplo na figura dos irmãos gêmeos, como na ambiguidade sobre a paternidade de Nael, 

remetem a essa estranheza.  

Do tema do duplo participa ainda o álbum de fotografias da família em Dois 

irmãos. Este contribui para a construção do imaginário, pois assemelhando-se a objetos 

de crença, as fotografias assim ordenadas passam a ter valor de referência para o 

observador. Para Philippe Dubois, a importância do álbum não é nem seu conteúdo em 

si, nem seu valor estético, ou seu realismo. O álbum, afirma, é valorizado “[...] por sua 

dimensão pragmática, seu estatuto de índice, seu peso irredutível de referência. O fato 

de se tratar de verdadeiros ‘traços’ físicos de pessoas singulares que estiveram ali e que 

têm relações particulares com aqueles que olham as fotos” (DUBOIS, p. 80). Cabe ao 

avô Halim, a tarefa de mostrar a Nael os retratos do casamento dos avós: “Halim me 

mostrou o álbum de casamento, de onde tirou uma fotografia que apreciava: ele, 

elegante, beijando a moça morena” (HATOUM, 2000, p. 54).   

Mas com relação ao testemunho mudo das fotografias que percorrem a narrativa, 

estas não constituem propriamente uma lembrança para Nael. Roland Barthes, em A 

câmara clara (1984) fala da magia exercida pela fotografia sobre o observador. No caso 

de Nael, como as fotos da família estão fora de seu tempo individual e falam de um 

tempo que não é o seu, ele se vê unicamente diante de uma realidade passada – aquilo 

que foi – e não diante daquilo que provocaria a rememoração, ou seja, uma lembrança 

passada, ou aquilo que não é mais, segundo a terminologia de Barthes. Do passado do 
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gêmeo racional que o narrador gostaria de conhecer, ele só consegue ter uma ideia vaga 

e parcial: 

   

Cresci vendo as fotos de Yaqub e ouvindo a mãe dele ler suas cartas. 

Numa das fotos, posou com a farda do Exército; outra vez uma 

espada, só que agora a arma de dois gumes dava mais poder ao corpo 

do oficial de reserva. Durante anos, essa imagem do galã me 

impressionou. Um oficial do Exército, e futuro engenheiro da Escola 

Politécnica... (HATOUM, 2000, p. 61). 

  

A aura que emana das fotos de Yaqub espalhadas pela casa contribui para que, 

na juventude, o narrador idealize o personagem e deseje que seja seu pai. Durante um 

passeio de barco com Yaqub, uma foto do passado comprova a relação especial que 

sempre teve com sua mãe: “[a dona do bar] trouxe uma fotografia em preto e branco: 

Yaqub e minha mãe juntos, numa canoa, em frente da palafita, o Bar da Margem” 

(HATOUM, 2000, p. 115). Personagem ausente do convívio da família - ora trancado 

no quarto, ora morando no Líbano ou São Paulo - Yaqub é mais uma vez o “oposto” 

de Omar, cuja presença barulhenta e até turbulenta ultrapassa todos os limites. As 

fotos nutrem a fantasia de Nael na medida em que a ausência de realidade corpórea e 

perceptível abre espaço para o trabalho consciente e intencional da imaginação. A 

determinação de lembrar o que nunca viveu confere ao mero produto da imaginação 

uma existência própria, ativa e autônoma que termina por afastá-lo da realidade. Pelo 

mesmo motivo ele se refere às fotos como motores da imaginação: “As fotografias 

emitiam sinais fortes, poderosos de presença” (HATOUM, 2000, p. 62).  

Em A imaginação (2008), Jean-Paul Sartre já afirmava que imaginário e real 

seguem caminhos opostos e que, sendo assim, um anula o outro. No mesmo sentido, 

Barthes conclui que a foto bloqueia a lembrança sendo, antes, uma contralembrança, 

em cuja violência nada pode ser transformado. Ela só pode atestar que o que se vê de 

fato existiu, pois “a essência da Fotografia consiste em ratificar o que ela representa” 

(BARTHES, 1984 p. 128).  A fotografia não tem o poder do artifício típico da 

linguagem, que é, por sua própria natureza, ficcional. A fotografia, lembra Barthes, 

não inventa, ela é autentificação de uma realidade
25

 e de um passado sintetizado na 

                                                 
25

  A fotografia tem papel importante também em Relato de um certo Oriente, romance no qual o filho 

que se afasta de casa para sempre, escreve: “através das fotos, eu tentava decifrar os enigmas e as 
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ideia do Isso-foi. Como puro traço físico de um real ela comprova mas não traz o 

passado à memória como o sabor da madeleine encharcada no chá de tília em Proust. 

No processo proustiano de recuperação do passado, a memória aflora à consciência 

através dos sentidos, dos cheiros, sabores, sons que chegam aos ouvidos, de maneira 

involuntária, porém “A fotografia não rememora o passado (não há nada de proustiano 

em uma foto). O efeito que ela produz em mim não é o de restituir o que é abolido 

(pelo tempo, pela distância), mas o de atestar que o que vejo de fato existiu” 

(BARTHES, 1984, p. 123). 

É pelo olhar de Yaqub que somos conduzidos ao passado. De volta do exílio de 

cinco anos no Líbano, um Yaqub envolvido em silêncio paralisante percorre com os 

olhos a paisagem na qual “reconheceu um pedaço da infância vivida em Manaus, se 

emocionou com a visão dos barcos coloridos” (HATOUM, 2000, p. 16).  A partir desse 

olhar se constrói o relato da infância dos irmãos até que, aos treze anos, “para Yaqub era 

como se a infância tivesse terminado no último baile no casarão dos Benemou” 

(HATOUM, 2000, p. 18). Começa a se delinear, já nessa ruptura com a inocência, a 

presença da máscara que se torna mais e mais evidente na medida em que o 

personagem valoriza a aparência a ponto de, antes de partir para São Paulo, ter desfilado 

“com ar de filho único que não era. Yaqub, que pouco falava, deixou a aparência falar 

por ele” (HATOUM, 2000, p. 40). As fotografias espalhadas pela casa têm função 

semelhante à das cartas enviadas da metrópole, pois confirmam as expectativas de uma 

carreira brilhante como engenheiro, e alimentam o mito criado pela mãe ao transformar 

a leitura das cartas em verdadeiro ritual. A máscara, ao mesmo tempo em que estampa a 

ascendência social, esconde o ressentimento represado.  

Embora a foto não mostre um sentido ou uma explicação
26

, permanecendo 

enigmática quanto ao significado, o trabalho da imaginação do narrador atribui 

significado à máscara e, aos poucos, anuncia ao leitor a vingança de Yaqub através de 

metáforas como a da “espada” (aliás, símbolo do poder militar), na foto do desfile 

                                                                                                                                               
apreensões de sua vida e a metamorfose de seu corpo” (HATOUM, 1989, p. 117-118), e a matriarca 

Emilie cultua a memória do irmão reproduzindo a fotografia feita minutos antes de seu suicídio: “a foto 

contava o que Dorner [o fotógrafo] não me pôde dizer: o rosto tenso de um corpo que caminhava em 

círculo ou sem rumo; uma das mãos de Emir desaparecia no bolso da calça, e a outra mão acariciava uma 

orquídea tão rara que Dorner nem atinou ao desespero do amigo” (HATOUM, 1989, p. 67).  

 
26

 São duas fotos e um bilhete enviados ao Líbano e endereçados ao pai da narradora que garantem a 

continuidade da saga dos imigrantes em Relato de um certo Oriente:  “Hanna enviou-me dois retratos 

seus, colados na frente e no verso de um papel-cartão retangular [...] chegou a tua vez de enfrentar o 

oceano e alcançar o desconhecido, no outro lado da terra” (HATOUM, 1989, p. 81). 



88 
 

publicada no jornal, mais tarde posando com a “arma de dois gumes” e, mesmo no 

corpo da mulher que seria “mais fino do que lâmina” (HATOUM, 2000, p. 127).  Isso 

porque, apesar do poder de atestação da fotografia e mesmo sendo incapaz, por outro 

lado, de falar do próprio conteúdo, ela tem sempre uma intenção oculta ou, segundo 

Barthes, “[...] pode mentir sobre o sentido da coisa, na medida em que por natureza, é 

‘tendenciosa’[...]” (BARTHES, p. 129). Em sua dualidade, a fotografia é o desejo e seu 

objeto, ou seja, ao mesmo tempo uma escolha do operador - quanto ao objeto e ao 

instante -, e um referente, do qual jamais se distingue (BARTHES, 1984, p. 16).    

Dois irmãos explora o tema da criação literária estabelecendo pontes de 

comunicação entre a escrita e a literatura. Retomando o tema universal da rivalidade 

fraterna, é feita uma homenagem a Machado de Assis em Esaú e Jacó. Nael elabora a si 

mesmo através da criação literária, território sem limites que permite afastar o “real” 

sepultado dentro dele para recriá-lo, de maneira simbólica, através da dimensão mágica 

da linguagem. O tema da literatura estabelece paralelamente o único traço de união 

entre pai e filho (Omar e Nael), na admiração que ambos têm pela poesia e pela figura 

do professor Laval. No seu funeral, quando Omar recita emocionado e triste um poema 

do mestre em voz alta, Nael declara: “Por uma vez, uma só, não hostilizei o Caçula, não 

pude odiá-lo naquela tarde chuvosa” (HATOUM, 2000, p. 191).  Há ainda mais uma 

homenagem do escritor à situação do poeta, na passagem em que Laval é atacado e 

humilhado pelos militares em plena praça pública, com a seguinte descrição: “Seu 

paletó branco explodiu de vermelho e ele rodopiou no centro do coreto, as mãos cegas 

procurando um apoio, o rosto inchado voltado para o sol, o corpo girando sem rumo, 

cambaleando, tropeçando nos degraus da escada até tombar na beira do lago da praça” 

(HATOUM, 2000, p. 189-190). Da descrição alegórica do desamparo ressoa um eco do 

poema Os cegos de Baudelaire (1985). Não é por acaso que o mestre, muito indisposto 

pelo horror da repressão militar, havia rabiscado o poema no quadro-negro em sua 

última aula, deixando legível apenas o último verso, que Nael copiou: “Je dis: Que 

cherchent-ils au Ciel, tous ces aveugles?” (HATOUM, 2000, p. 189).  
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3.2 Dois irmãos / Deux frères 

  O tema da memória se manifesta, através dos vários registros da lembrança e do 

esquecimento na obra de Hatoum, especialmente nesse romance em que o não-dito 

sobre o passado obriga o narrador a “lembrar” de fatos que nunca conheceu. Suas 

lembranças entrecortadas são construídas aos poucos e se baseiam tanto nos relatos 

quanto nos silêncios dos outros personagens.  

1.  

Dois irmãos Deux frères 

p. 29 p. 27 

Isso Domingas me contou. Mas muita 

coisa do que aconteceu eu mesmo vi, 

porque enxerguei de fora aquele mundo. 

Sim, de fora e às vezes distante. Mas fui o 

observador desse jogo e presenciei muitas 

cartadas até o lance final. 

Domingas m’a raconté certaines choses, 

beaucoup d’autres se sont déroulées sous 

mes yeux. J’ai observé tout ce petit monde 

de l’extérieur, parfois même avec distance. 

Témoin de ce jeu cruel, j’ai assisté à de 

nombreuses parties, jusqu’à la dernière. 

1. 

O trecho se presta ao comentário de alguns processos de deformação. Deux frères 

transforma sentenças curtas e secas de Dois irmãos em sentenças longas. O 

procedimento
27

 de racionalização é adotado em todo o romance, atingindo as estruturas 

sintáticas e a pontuação. A passagem citada exemplifica o processo, que transforma 

quatro sentenças curtas com duas vírgulas, em três sentenças longas com quatro 

vírgulas. A alteração da pontuação atinge, sobretudo, o ritmo da narrativa de Nael, que é 

tensa e de ritmo entrecortado, sua coesão dependendo dos articuladores lógicos “mas”, 

“porque”, “mas”, ausentes na tradução. No trecho, Nael narra um episódio contado por 

Domingas e deixa clara sua posição de instabilidade dentro da família e dentro da 

narrativa que, na maioria das vezes, depende dos relatos dos outros para se construir. 

Enquanto “certaines choses” é uma expressão indefinida que pode se aplicar a tantas 

                                                 
27

 Procedimento semelhante mas ainda mais radical adota-se em Récit d’un certain Orient, edição na qual 

a modificação  atinge a própria estrutura do romance. Relato de um certo Oriente,  texto considerado de 

leitura difícil, é dividido em oito capítulos sem títulos e indicados unicamente por números de um a oito. 

Múltiplos narradores, aos quais uma narradora anônima e seu irmão dão voz, intervêm na narrativa, 

através de cartas que trocam e que constituem a matéria escrita do romance. É tarefa do leitor perceber 

que a narrativa do título se desenvolve ao sabor da memória dos correspondentes. A edição francesa 

rompe o jogo narrativo introduzindo na estrutura do romance uma ordem lógica, na qual a cada capítulo é 

atribuído um número e o nome do narrador ou um título referente à ação descrita. Deste procedimento 

facilitador da leitura, resultam oito capítulos e um epílogo de número 9.   
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coisas que Nael viu, ou que lhe foram contadas, “isso”, no trecho em questão, se refere 

especificamente à ida de Yaqub para o Líbano, fato ocorrido antes do seu nascimento. 

Já os acréscimos dos adjetivos “petit” e “cruel” acrescentam as seguintes conotações: 

“petit monde” aufere a característica negativa de estreiteza e mediocridade; “jeu cruel” 

revela para o leitor aquilo que o jogo narrativo construído pelo autor através da escrita, 

ou seja, a natureza doentia das relações familiares. Na poética de Hatoum, são 

justamente o lacunar e o silenciado que estruturam a narrativa. O processo de 

clarificação revela algo que se encontra ocultado ou dobrado no texto de partida e o seu 

desdobramento impõe algo mais definido. O texto de chegada resulta alongado, em 

consequência dos processos de racionalização e clarificação. Berman emprega a palavra 

afrouxamento para definir o efeito sobre a rítmica da obra (cf. BERMAN, 2007, p. 51).   

 

2.  

Dois irmãos Deux frères 

p. 16 p. 14 

A distância não dissipara certos tiques e 

atitudes comuns, mas a separação fizera 

Yaqub esquecer certas palavras da língua 

portuguesa. Ele falava pouco, 

pronunciando monossílabos ou frases 

curtas; calava quando podia, e, às vezes, 

quando não devia.  

La distance n’avait pas effacé les tics ou 

attitudes qu’ils avaient en commun. Mais 

ce qu’elle avait craint le plus se 

confirmait : Yaqub semblait avoir oublié 

la langue portugaise. Il parlait peu, 

s’exprimait par monosyllabes ou phrases 

courtes, et préférait se taire quand il le 

pouvait, parfois même quand il n’aurait 

pas dû. 

 

2.  

Dois irmãos  Deux frères 

p. 29 p. 27 

 

Yaqub partiu para o Líbano com os amigos 

do pai e regressou a Manaus cinco anos 

depois. Sozinho. “Um rude, um pastor, um 

ra’í. Olha como o meu filho come!”, 

 

Nada  
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lamentava-se Zana.  

2. 

Os dois trechos (2), separados por algumas páginas, tratam da mesma partida de Yaqub 

para o Líbano. O narrador relata o que ouviu sobre a participação de Zana, mãe 

dissimulada, que finge o mesmo amor pelos filhos, enquanto suas atitudes denunciam a 

preferência pelo Caçula. O narrador recorre aqui à repetição dos indefinidos “certos 

tiques” e “certas palavras” apagadas no texto de chegada. Ainda no primeiro trecho, 

acrescentou-se o comentário “mais ce qu’elle avait craint le plus se confirmait”, 

clarificando o que se encontra indefinido, como que justificando a atitude da mãe.  

Quanto à página 29, podemos formular a hipótese de que, tendo suprimido 

voluntariamente as quatro frases “Yaqub [...] Olha como meu filho come”, a tradutora 

utilizou uma estratégia de compensação: o sentimento de pesar expresso em  

“lamentava-se Zana” pelo acréscimo de “ce qu’elle avait craint de plus se confirmait”. 

Assim, a tradução se orienta mais para a manutenção do sentido e a alteração da forma.   

Outra possibilidade é simplesmente que tenha havido um “salto” na tradução.  

 

3. 

Dois irmãos Deux frères 

p. 31 p. 29 

Era o mais silencioso da casa e da rua, 

reticente ao extremo. Nesse gêmeo 

lacônico, carente de prosa, crescia um 

matemático. 

Yaqub restait ce garçon inaccessible, 

toujours en retrait, à la prose économe qui 

allait peu à peu se révéler un grand 

mathématicien. 

3. 

A tendência ao enobrecimento, considerada como cúmulo da tradução platônica, produz 

traduções mais belas do que o original. Trata-se de um critério estético que 

complementa a lógica da racionalização. Quando a série de adjetivos “silencioso”, 

“reticente” e “lacônico” existem em francês com os mesmos sentidos, optou-se por 

outras expressões. Desaparecem “gêmeo”, empregado para reforçar a oposição com 

relação ao temperamento do irmão, assim como outros dois significantes em constante 

contraposição na ação do romance que são a “casa” e a “rua”, há o acréscimo do 

adjetivo “grand”, critério estético que completa a lógica da racionalização. Além das 

modificações na cadeia lexical, há alteração da cadeia discursiva, nos níveis da estrutura 

sintática e da pontuação.  
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4. 

Dois irmãos  

Deux frères 

p. 73 p. 71 

Eu não sabia nada de mim, como vim ao 

mundo, de onde tinha vindo. A origem, as 

origens. Meu passado, de alguma forma 

palpitando na vida dos meus antepassados, 

nada disso eu sabia. Minha infância, sem 

nenhum sinal de origem. É como esquecer 

uma criança dentro de um rio deserto, até 

que uma das margens o acolhe. 

Je ne savais rien de moi, j’ignorais 

comment j’étais venu au monde, d’où je 

venais… L’origine, mon passé. De la vie 

qui avait palpité dans le sang de mes 

ancêtres, on ne m’avait rien dit. Pas un 

mot pendant toute mon enfance. Comme  

un enfant qu’on aurait oublié dans un 

bateau à la dérive, sur le fleuve, jusqu’à 

ce qu’une berge l’accueille. 

 

4. 

O narrador se identifica como filho bastardo que desconhece a identidade do pai, pois 

sua origem é um segredo bem guardado pela família. O sentido implícito expresso em 

frases entrecortadas e de estruturas diversas, da procura das origens e a angústia que 

esse vazio provoca, encontra-se “desdobrado” pela substituição de “origens” e “origem” 

por “mon passé” e “mon enfance”. A referência bastante evidente a Moisés - a criança 

retirada das águas -, e a própria imagem mítica de “esquecer uma criança dentro de um 

rio deserto” desaparece em DF pelo acréscimo de “um barco”. Ainda com objetivo 

explicativo, são alteradas as estruturas em “[...] on ne m’avait rien dit. Pas un mot 

pendant toute mon enfance », quando subentende-se que, se « não sabia » é porque 

ninguém lhe havia dito. A comparação da cadeia lexical evidencia, mais uma vez, a 

valorização do sentido em detrimento da forma.  

 

DI: origem / origens / meu passado /vida dos meus antepassados / origem / rio deserto / 

margens 

DF: origine / mon passé / vie qui avait palpité dans le sang de mes ancêtres /  bateau à la 

dérive/ sur le fleuve / berges 

5. 
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Dois irmãos Deux frères 

p. 51-52 p. 49 

A intimidade com os filhos, isso o Halim 

nunca teve. Uma parte de sua história, a 

valentia de uma vida, nada disso ele 

contou aos gêmeos. Ele me fazia 

revelações em dias esparsos, aos pedaços, 

“como retalhos de um tecido”. Ouvi esses 

“retalhos”, e o tecido, que era vistoso e 

forte, foi se desfibrando até se esgarçar.  

 

Halim n’eut jamais beaucoup d’intimité 

avec ses fils. Toute son histoire, les 

combats de toute une vie, il n’en confia 

jamais rien aux jumeaux. Certains jours, il 

m’en révélait quelques bribes, « comme les 

morceaux d’un patchwork ». J’ai recueilli 

tous ces « morceaux », mais le tissu, 

superbe et fort, s’est effiloché avec le 

temps, jusqu’à se déchirer. 

5. 

Há tendência à destruição das redes significantes subjacentes, que toda obra comporta, 

quando a tradução não percebe que certos significantes “se correspondem e se 

encadeiam” de maneira sistemática, formando redes subtextuais (cf. BERMAN, 2007, 

p. 56-57).  É o caso nos quatro romances do escritor e, em DI em particular, do 

vocabulário relativo à memória, através dos diversos registros do campo semântico dos 

verbos esquecer, lembrar, calar, silenciar. O mesmo se dá com palavras relativas a 

« tecido » - não por acaso a mercadoria que a família vende, usada aqui como metáfora 

do esquecimento, ou seja, da memória que se “esgarça”. Essas palavras são empregadas 

sem relação aparente e mesmo em diferentes partes do texto. Comparemos as duas 

cadeias de significantes:  

DI: pedaços / retalhos / “retalhos”/ tecido / desfibrando / esgarçar 

DF: bribes / morceaux / patchwork / “morceaux” / tissu / effiloché / déchirer 

 

Observamos que dentro da sequência de significantes em português, apenas pedaços 

não se refere diretamente ao campo semântico do tecido.  Já em francês, dos seis 

significantes, apenas tissu e effilocher são específicos desse campo semântico. Quanto à 

escolha de “patchwork” para “retalhos de um tecido”, segundo o LeRobert, patchwork é 

“tecido feito de pedaços diferentes cozidos uns aos outros”. Aqui, os retalhos se referem 

à falta de fluidez de uma mesma memória, a de Halim, que falha, é entrecortada: uma 

metáfora da memória como “tecido, que era vistoso e forte” e se reduz, pouco a pouco, 

a fragmentos. A metáfora da memória como tecido é retomada em “Ouvi esses retalhos” 

e a tradução trata de desfazê-la com a substituição de “ouvir” por “recueillir”.   
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6. 

p. 167 

 

 

p. 168 

Sobreviveu. Mais um sobrevivente. 

Adamor : o Perna-de-Sapo. Nenhum 

passado é anônimo. O apelido, o nome, o 

mateiro. O peixeiro preferido de Zana. 

“Sim, madame. Pois não, madame. Vou 

atrás do seu menino, madame”. 

Il avait survécu. Un survivant de plus. 

Adamor, Jambe-de-Crapaud. Son nom, 

son surnom, son métier, tout cela il le 

devait à son passé, le poissonnier favori de 

Zana. «Oui, madame. Mais bien sûr, 

madame. Je vais partir à la recherche de 

votre gars, madame ».  

6. 

Traduzir a sistematicidade do texto significa manter os valores do discurso. A frase 

curta “Nenhum passado é anônimo” é substituída pela paráfrase “tout cela il le devait à 

son passé”. “O apelido, o nome, o mateiro” se encadeia, em francês, à uma longa frase 

com verbo e 4 vírgulas : « Son nom, son surnom, son métier, tout cela il le devait à son 

passé, le poissonnier favori de Zana ». Mas, se há passado, há nome e Adamor, Perna-

de-Sapo tem um passado que justifica seus vários nomes.  Essa é a maneira de anunciar 

a história de vida incomum do personagem. 

 

Dentro do tema amplo que representa o núcleo familiar, Dois irmãos abre espaço 

para a discussão sobre subtemas diversos como cruzamento de culturas, paternidade, 

etnicidade, incesto, estupro e bastardia. Não só os temas, mas igualmente o jogo de 

significantes relativos ao corpo e ao olhar são reveladores do valor atribuído no 

romance à aparência física e à sensualidade latente entre os membros da família. Logo 

nas primeiras páginas, tomamos conhecimento da natureza das relações entre o pai, 

Halim, e o filho, Yaqub. A tradução não mantém o uso sistemático dos significantes 

“pai” e “filho”, cuja repetição reitera a discussão contida no romance sobre a origem, a 

paternidade e as relações familiares.  

 

7. 

Dois irmãos 

 

 

Deux frères 

p. 13. p. 11. 

Quando Yaqub chegou do Líbano, o pai Yaqub revint du Liban. Halim entreprit le 
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foi buscá-lo no Rio de Janeiro. O cais 

Pharoux estava apinhado de parentes de 

pracinhas e oficiais que regressavam da 

Itália. Bandeiras brasileiras enfeitavam o 

balcão e a varanda dos apartamentos da 

Glória, rojões espocavam no céu, e para 

onde o pai olhava havia sinais de vitória. 

Ele avistou o filho no portaló do navio que 

acabara de chegar de Marselha. Não era 

mais o menino, mas o rapaz que passara 

cinco dos seus dezoito anos no sul do 

Líbano. O andar era o mesmo: passos 

rápidos e firmes que davam ao corpo um 

senso de equilíbrio e uma rigidez 

impensável no andar do outro filho, o 

Caçula.  

 

voyage jusqu’à Rio de Janeiro pour 

accueillir son fils sur le quai de la Place 

Mauá où se pressaient les familles des 

jeunes soldats et des officiers qui 

rentraient d’Italie. Des drapeaux brésiliens 

flottaient aux balcons et aux fenêtres, des 

fusées explosaient dans le ciel. Où qu’il 

portât son regard, le père ne voyait que des 

signes de victoire. Il aperçut Yaqub sur la 

passerelle du bateau en provenance de 

Marseille. Ce n’était plus le gamin 

d’autrefois, mais un jeune homme de dix-

huit ans qui revenait après cinq ans passés 

dans le sud du Liban. Halim reconnaissait 

son allure, ses enjambées rapides et 

décidées qui donnaient à son corps une 

sorte d’équilibre et de fermeté dont la 

démarche de son autre fils, le Petit-

Dernier, était totalement dépourvue. 

 

DI:  Yaqub/ pai / pai / filho / outro filho 

DF: Yaqub / Halim / fils / père/  Yaqub / Halim /autre fils 

 

7. 

O que está em jogo é justamente a relação pai e filho: Yaqub, nome do filho, é 

mencionado uma vez e, em seguida, o narrador se refere ao “filho”, e ao “outro filho”, 

Omar. O nome do pai, Halim, não é mencionado nesse trecho, o narrador se referindo a 

ele duas vezes como “pai”. Em DF, o nome “Halim” é mencionado duas vezes e 

“Yaqub” outras duas. O ponto de vista do narrador se baseia nos relatos de Halim, o pai 

que foi buscar o filho no Rio de Janeiro, e que observa e descreve o filho. Mas é a ação 

de Yaqub que é descrita, através do olhar do pai, pelo narrador, por exemplo, quando o 

narrador diz que “o andar era o mesmo”. O leitor atento percebe que esta é a impressão 

de Halim. O narrador, aliás, nem sempre especifica quem contou o quê. Em DF, o pai 

viaja e acolhe o filho no cais, de tal modo que a ação de Halim se sobrepõe àquela de 
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Yaqub, porém através do olhar do pai. A relação temporal “quando”, no início da frase, 

estabelece que a volta de Yaqub coincide com o fim da segunda Guerra, relação que 

desaparece em DF. O processo de destruição dessa rede específica de significantes 

relacionados à família se repete várias vezes. Com relação ao implícito cultural, 

observamos que em 1945, os barcos aportavam no antigo cais Pharoux que desapareceu, 

dando lugar à Praça XV de Novembro (onde se encontra a estação das barcas que vão 

para Niterói e Paquetá). Os navios que chegam ao Rio de Janeiro aportam hoje, de fato, 

na Praça Mauá. O objetivo é explicativo, mas perturba a referência espacial 

introduzindo uma imprecisão e apagando outras referências culturais como a praça 

Paris, conforme mais adiante, na p. 12 de DF: “Ils quittèrent le quai, la Place Mauà, et 

marchèrent jusqu’aux rues animées du quartier de Cinelândia” por  “saíram do cais 

abraçados, atravessaram a praça Paris e a rua do Catete”, na página 14 de DI.   

 

8. 

Dois irmãos 

 

 

Deux frères 

p. 13 p. 11 

Yaqub havia esticado alguns palmos. Yaqub avait grandi. 

8.  

Ocorre empobrecimento qualitativo porque é o quanto Yaqub cresceu que importa aos 

olhos do pai, cresceu mesmo “alguns palmos”, uma maneira de dizer, expressão 

hiperbólica que se justifica pela emoção do reencontro. Por um lado, “Yaqub avait 

grandi” é uma constatação um tanto fria para um pai que revê o filho após cinco anos de 

separação e, por outro, seria impensável que simplesmente não tivesse crescido entre os 

13 e os 18 anos.  

 

9. 

Dois irmãos  Deux frères 

p. 14 p. 11 

Halim acenou com as duas mãos, mas o 

filho demorou a reconhecer aquele 

homem vestido de branco, um pouco mais 

baixo do que ele. Por pouco não esquecera 

o rosto do pai, os olhos do pai e o pai por 

Bien que son père lui fit signe de la main, 

Yaqub mit un certain temps à le 

reconnaître dans cet homme vêtu de blanc, 

légèrement plus petit que lui. Il avait 

presque tout oublié, son  visage, ses yeux, 
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inteiro [...] E depois os quatro beijos no 

rosto, o abraço demorado, as saudações 

em árabe. 

sa taille… […]Puis ce furent les quatre 

baisers rituels, la longue accolade, les 

salutations en arabe. 

 

9.  

O processo de destruição do sistematismo ocorre com relação ao significante “pai”, 

repetido três vezes em DI e usado uma vez em DF. 

DI: Halim / filho / rosto do pai / olhos do pai / pai por inteiro 

DF: son père / Yaqub / son visage / ses yeux / sa taille 

 Há, ao mesmo tempo, uma mudança de ponto de vista, como vimos anteriormente no 

trecho 6, pois Halim, autor da versão oral relatada no romance por Nael, é referido em 

DF como “pai” de Yaqub. Ao alterar a estrutura sintática das frases e evitar a repetição 

do significante “pai”, a tradutora propõe um reordenamento linear do texto com o 

emprego dos possessivos “son”, “ses”, “sa”, assim como pelo pronome “il” em 

substituição ao significante “filho”. Berman chama esse processo “racionalização”, 

responsável pela deformação do original “ao inverter sua tendência de base (a 

concretude) e ao linearizar suas arborescências sintáticas” (BERMAN, 2007, p. 50).  

  

10. 

Dois irmãos 

 

Deux frères 

p. 22 p. 20 

Yaqub se aproximou, mirou de perto a 

fotografia para enxergar as feições do 

irmão, o olhar do irmão, e se assustou ao 

ouvir uma voz: “O Omar vai chegar de 

noitinha, ele prometeu jantar conosco.” 

Yaqub s’approcha, l’examina 

minutieusement, cherchant à se 

remémorer ses traits et son regard : 

« Omar va arriver dans la soirée, annonça 

une voix derrière lui qui le fit sursauter. Il 

a promis de dîner avec nous. » 

10. 

A sequência “as feições do irmão / o olhar do irmão” corresponde ao mesmo subtexto, 

várias páginas adiante. O narrador retoma a sua rede de significantes relacionados à 

família, estabelecendo correspondências e encadeamentos, formando um texto 

subjacente ao longo da narrativa. Em outro longo trecho da página 63, outra sequência: 

marido / pai / homem / mãe / pai e filha / mãe / pai. 
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11. 

Dois irmãos 

 

Deux frères 

p. 38  p. 36 

 

A partida de Yaqub  foi providencial para 

mim. Além dos livros usados, ele deixou 

roupas velhas que anos depois me 

serviriam: três calças, várias camisetas, 

duas camisas de gola puída, dois pares de 

sapato molambentos. Quando ele viajou 

para São Paulo, eu tinha uns quatro anos 

de idade, mas a roupa dele me esperou 

crescer e foi se ajustando ao meu corpo: as 

calças, frouxas pareciam sacos; e os 

sapatos, que mais tarde ficaram um pouco 

apertados, entravam meio na marra nos 

pés: em parte por teimosia, e muito por 

necessidade. O corpo é flexível. Inflexível 

foi o próprio Yaqub, que enfrentou a 

resistência da mãe quando informou, no 

Natal de 1949, que ia embora de Manaus. 

[...] 

Ce départ de Yaqub fut pour moi une 

aubaine. Outre ses livres, il avait laissé de 

vieux vêtements : trois pantalons, plusieurs 

polos, deux chemises au col élimé, deux 

paires de chaussures fatiguées. A l’époque, 

je n’avais que quatre ans, ses habits durent 

attendre que je grandisse. Quand je 

commençai à les porter, les pantalons trop 

grands flottaient autour de moi comme des 

sacs. A la fin, ils étaient trop justes, je 

n’arrivais à les enfiler qu’à force 

d’obstination. Nécessité oblige. 

 

ESPAÇO DUPLO 

 En décembre 1949, à Noël, Yaqub 

annonça à sa mère qu’il allait quitter 

Manaus. Elle tenta de l’en dissuader, mais 

il resta inflexible […] 

DI. p.38- roupas /calças/camisetas/ camisas/ sapato/ roupa/ 

corpo/calças/sapatos/pés/corpo/flexível/ inflexível  

 

DF. p. 36 – vêtements/ pantalons / polos/ chemises/ chaussures/ habits/ pantalons / --- / 

inflexible 

11. 

Tão importante quando a rede de significados tecida pelos laços familiares ou 

pelos tropeços da memória e do esquecimento é aquela tecida pelas representações do 

corpo e dos cinco sentidos através do olhar, dos cheiros, sons, tato e paladar. O narrador 

traça um paralelo entre ele mesmo e Yaqub, e a capacidade de adaptação às 

circunstâncias, através da ideia enunciada de flexibilidade: enquanto o corpo de Nael é 

flexível e se adapta à roupa herdada, Yaqub é de temperamento inflexível. Onze 
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palavras relacionadas a partes do corpo e a respectiva “roupa” são seguidas de 

“flexível” e “inflexível”. A tradução reduz a cadeia de onze para sete significantes 

evitando a repetição de “sapatos”, a menção aos “pés”, e a oposição dos adjetivos no par  

“flexível”/ “inflexível”, sendo que é no parágrafo seguinte, após espaço duplo que, na 3ª 

linha, lemos a compensação “Il resta inflexible”.  

 

12. 

Dois irmãos  

 

Deux frères  

p. 215 p. 215 

Mas não. Ele continuou fiel à labuta. Nem 

nos dias mais quentes do ano procurava 

sombra para mourejar. Mortificava-se. O 

corpo dele ficou empolado, a pele e os 

dedos dos pés com crostas de impingem. 

Só faltou trocar os braços por asas. O 

querubim. O santinho da casa. 

Mais non, il continuait fidèle au poste. 

Même les jours les plus torrides de 

l’année, il travaillait sans se protéger du 

soleil. Il se mortifiait le corps boursouflé 

d’ampoules, de cloques, les pieds 

écorchés, couverts de croûtes. Il ne lui 

manquait plus qu’une paire d’ailes, au 

chérubin au petit saint de la maison ! 

 

DI: p. 215- mortificava-se / corpo / pele / dedos dos pés / braços  

DF: p. 215 - se mortifiait /  corps / pieds /   

 

12. 

Nael conta o que viu na época da morte de Halim. Omar pratica a autoflagelação 

trabalhando no pátio da casa debaixo de sol. O tecido lexical se constrói através do 

“corpo” e das “partes do corpo”. Em DF, há menos significantes e o texto resulta ao 

mesmo tempo mais pobre e mais longo. Há racionalização através da modificação das 

estruturas sintáticas e da pontuação: em DI, sete frases curtas e secas e uma vírgula. Em 

DF, quatro frases longas separadas por seis vírgulas e um ponto de exclamação no final. 

A frase curta é sistemática em DI como a economia de articuladores lógicos. “O 

sistematismo de uma obra ultrapassa o nível de significantes: estende-se ao tipo de 

frases, de construção utilizadas [...] o recurso a tal ou tal tipo de subordinada também”  

(BERMAN, 2007, p. 57).  Os conetivos mais frequentes são “e”, “mas”, “então”, o 

pronome relativo “que”, pois o narrador não oferece ao leitor um raciocínio previamente 

elaborado em termos conclusivos ou explicativos. O empobrecimento quantitativo 



100 
 

decorre do desperdício lexical: para falar do martírio que Omar se impõe, o narrador 

emprega cinco significantes ligados à descrição do corpo dos quais DF mantém três.  

  

13. 

Dois irmãos  Deux frères 

p. 177 p. 178 

Ele almoçou no meio da tarde, sozinho, 

ensimesmado. Passou vários dias sem sair 

do quarto, remoendo sua derrota.  

Recluso, esperou o cabelo crescer, 

esperou a visita do barbeiro, que lhe 

devolveu o rosto original de galã notívago 

e não de noivo cativo.  

Il déjeuna tard dans l’après-midi, seul, 

emmuré. Passa plusieurs jours reclus dans 

sa chambre, attendant que ses cheveux 

repoussent. Pour finir, la visite du barbier 

lui rendit son visage d’avant : fini le 

fiancé captif, Omar reprenait ses airs de 

don Juan noctambule. 

13. 

DI. p. 177- sozinho / ensimesmado / sem sair do quarto/ remoendo / recluso /   

DF. p. 178 – seul / emmuré / reclus dans sa chambre/  

 

DI. esperou / esperou / galã notívago / noivo cativo 

DF. attendant / pour finir / fini / fiancé captif / don Juan noctambule 

 

Berman não aprofunda o comentário sobre a “destruição dos ritmos”, embora aponte a 

alteração da pontuação, ou a “retalhação da frase” como responsável pela quebra do 

ritmo do texto de partida. As duas sequências lexicais ressaltam a importância e mesmo 

a prioridade do ritmo e da prosódia no modo de significar. A sonoridade repetida dos 

“esses”, a proliferação de significantes de mesmo sentido, a ideia de duração expressa 

pelo gerúndio “remoendo”, e a expressão “sem sair do quarto” comprovam o argumento 

da poeticidade da prosa, reiterada pela segunda sequência em que se repetem os verbos 

e as rimas. Meschonnic não pensa mais o ritmo como a alternância do mesmo e do 

diferente ou de um tempo fraco e um tempo forte sobre o plano fônico, mas a 

organização da subjetividade e da especificidade do discurso, ou seja, sua historicidade: 

“tomo o ritmo como a organização e o próprio encaminhamento do sentido dentro do 

discurso [...]. Não mais um oposto do sentido, mas a significância generalizada de um 

discurso” (MESCHONNIC, 1999, p. 99).  
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Ao português corrente e neutro que caracteriza a narrativa do autor em geral, há 

em DI emprego do léxico próprio da região amazônica relativo especialmente à natureza 

e à culinária, um tipo de vocabulário que não tem curso no resto do país, pela 

especificidade da cultura regional. Outras expressões coloquiais regionais e gírias 

urbanas típicas do Norte brasileiro também ocorrem. Além disso, o pai, a mãe e Yaqub, 

que passou cinco anos no Líbano, às vezes, se comunicam em árabe. Embora não haja a 

intenção explícita de valorizar o registro informal, a narrativa se desenvolve em uma 

região específica do Brasil, em universo cultural particular que é o da família libanesa e 

seus conterrâneos, outros estrangeiros de passagem, e o elemento indígena representado 

por Domingas. Como só as línguas cultas aceitam a tradução – no sentido de que um 

vernacular estrangeiro não pode ser traduzido por outro (pois é torná-lo ridículo), a 

“corporeidade” e a “iconicidade” do elemento vernacular tende a ser apagado quando 

traduzido por palavra da língua culta ou então passa, na tradução tradicional, por um 

desses dois processos de exotização: o emprego de itálicos, que têm por efeito isolar o 

que não está isolado no texto de partida, ou o acréscimo de elementos explicativos que o 

exotizam, com a intenção de “torná-lo mais verdadeiro” (BERMAN, 2007, p. 59).   

DF inclui um glossário com 31 expressões próprias da cultura brasileira em 

geral, como o gênero musical “chorinho”, “caboclo” ou “farofa”, nomes de plantas, 

peixes e acidentes geográficos. Apesar do glossário, há hesitação com relação ao 

tratamento do léxico, sendo empregados três tipos de estratégia. Uma delas é a tradução 

de um regionalismo por uma palavra corrente em francês, como é o caso de “curumim” 

traduzido por “gamin” e “curuminzada” por “les enfants”. Há ainda a estratégia da 

manutenção da palavra em português e em itálico, sem explicação no glossário. É este o 

caso de “cachaça”. Em resumo, os três procedimentos são:  

Tratamento 1: glossário e uso da palavra em itálico no corpo do texto. Constam do 

glossário, expressões típicas da região amazônica de origem tupi, principalmente nomes 

de animais e plantas, como “boto”, “igarapé” e “guaraná”. No caso de palavras 

acentuadas com til, como “tucumãs” (p. 39), a grafia se transforma em “tucumàs” (DF, 

p. 38), com acento grave. 

Tratamento 2: palavras de origem tupi por palavra em francês corrente como curumim 

por  gamin;  e regionalismos como cascalheiro por marchand d’oublies. 

Tratamento 3: manutenção do português em itálico para palavras que não constam do 

glossário  como cachaça (não dicionarizada) e tapioca (dicionarizada). 
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Mesmo para palavras explicadas no glossário como “pitombas” e “sapotis”, o itálico é 

mantido no corpo do texto, mas apesar de ser a regra (exotizante, para Berman), nem 

sempre é adotado, como veremos mais adiante no comentário da tradução de Órfãos do 

Eldorado.  

 As semelhanças, ou modos de intencionalidade de um tipo de palavras, 

compõem as redes significantes subjacentes que formam entre si correspondências sob a 

“superfície” do texto que são, como vimos, inacessíveis pela leitura superficial. É o 

subtexto que configura a rítmica, a sistematicidade ou significância da obra. Em DI, que 

se estrutura em grande parte em torno do corpo e da sensualidade, uma dessas redes é 

tramada ao longo da narrativa, pela expressão dos olhos e do olhar, conforme 

comentário anterior.  Há “destruição das redes significantes subjacentes” ao desfazer a 

sequência de palavras relativas ao olhar, rede esta que subjaz ao romance como um 

todo.  

 

14. 

Dois irmãos 

 

Deux frères 

p. 30 p. 28 

Na casa, Zana foi a primeira a notar esse 

pendor do filho para o galanteio. Domingas 

também se deixava encantar por esse olhar. 

Dizia: “Esse gêmeo tem olhão de boto; se 

deixar, ele leva todo mundo para o fundo 

do rio”. Não, ele não arrastou ninguém 

para a cidade encantada. Esse 

encantamento dos olhos deixava 

expectativas e promessas no ar. 

A la Maison, Zana fit la première à 

remarquer le penchant de son fils pour la 

galanterie. Domingas elle-même se laissa 

charmer par ses prunelles sombres. Elle 

disait : « Ce jumeau à l’œil du boto: si on 

le laisse faire, il entraînera le monde au 

fond de l’eau ».  Dans  la légende 

indigène, le grand poisson attirait les 

personnes tombées sous son charme vers 

la ville engloutie dans le fleuve. 

 

DI : p. 30 – olhar / olhão / olhos 

DF: p. 28 - prunelles sombres / oeil / regard 

 

14. 
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Além da ruptura da rede de significantes, a tradução suprime a frase “Não, ele não 

arrastou ninguém para a cidade encantada”. A superposição das palavras de origem tupi, 

de gírias regionais e de elementos do árabe à língua portuguesa corrente é 

frequentemente apagada pelo uso de palavras em francês corrente mas, por outro lado, o 

uso de itálico,  cujo objetivo é manter o vernacular, acaba por exotizar, isolando o que 

não está isolado no texto de partida. Outra maneira enganadora de exotizar o vernacular 

é o acréscimo de uma explicação ou paráfrase, como na solução adotada para o boto: 

“dans  la légende indigène, le grand poisson attirait les personnes tombées sous son 

charme vers la ville engloutie dans le fleuve” que age sobre o texto com a intenção de 

tornar “claro” o sentido indefinido no texto de partida: “onde o original se move sem 

problema (e com uma necessidade própria) no indefinido, a clarificação tende a impor 

algo definido” (cf. p. 50).  

A superposição das « línguas » tupi e português é apagada, conforme vimos no 

exemplo de “curumim”, diluído no francês corrente pela palavra “gamin” e 

« curuminzada » traduzido por “les enfants”. No caso de DI, há superposição do 

português corrente com expressões do Norte sem curso nas demais regiões do Brasil. A 

substituição desses significantes, cuja riqueza não pode ser reproduzida, acarreta 

empobrecimento da qualidade do texto que se torna mais uniforme ou homogêneo. A 

homogeneização agrupa a maioria das tendências e tende a unificar o que é heterogêneo. 

Berman considera a penteação (ou uniformização) das referências culturais (cf. p. 55) 

inerente à tradução. 

 Vejamos alguns casos: 

 Para “cortou a curica do Caçula » (p. 25), em DI, a tradução é  « lui avait coupé 

l’herbe sous le pied » (p. 27).  “Curica” é o nome de uma ave da América do Sul e 

somente o primeiro sentido consta nos dicionários da língua portuguesa Aurélio e 

Houaiss. Segundo o blog Planeta Guaraná (dicionário mauêes e amazonês de palavras 

e/ou expressões típicas), “cortar a curica” é “matar a intenção no nascedouro”.  Na gíria 

do Norte, “curica” tem ainda vários sentidos pejorativos em relação à mulher, inclusive 

o de “periguete” e “enxerida” conforme o Dicionário inFormal. A imagem revela o 

desprezo, ou despeito, de Domingas e de Zana por Lívia, namorada e futura esposa de 

Yaqub, e  pivô da briga entre os irmãos. “Cortou a curica do Caçula”, no contexto do 

romance, remete a um duplo sentido: Lívia não é bem-vinda por ninguém: nem por 

Zana, pois ela faz parte da família dos Reinoso, os vizinhos ricos que esnobam os 

libaneses, nem por Domingas que vê nela uma concorrente ao amor de Yaqub. Ao 
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mesmo tempo em que querem afastar a “intrusa”, a desmerecem se referindo a ela como 

mulher sem classe conforme o sentido de “curica”,  próximo de “periguete”. Diante da 

opacidade do termo, a tradutora recorre à expressão equivalente “avait coupé l’herbe 

sous le pied” que mantém o sentido e destrói a metáfora rica e sonora pela aliteração.   

A “dança do tipiti” (p. 32) sofre um processo de clarificação com o acréscimo  

“les danses indigènes du ‘tipiti’”, sendo que o “tipiti”, na região amazônica,  

corresponde à tradição europeia da dança do pau de fita, presente em várias regiões 

brasileiras. A raiz etimológica da palavra é tupi e designa o cesto de palha no qual se 

espreme a mandioca para fazer farinha. 

O apagamento da superposição do português e do tupi ocorre ainda com relação 

a “cunhantã” e o verbo “malinar” - fazer maldades, travessuras e da família de 

“maligno”-, regionalismo não exclusivo do Norte: “Essas cunhantãs malinavam as 

crianças” (p. 68) e, em francês: “Ces Indiennes étaient capables de tout avec les enfants” 

(p. 66). Em outros trechos a cunhantã  é “une petite Indienne”.  

O “sauim-de-coleira” (p. 69), da família do sagui, é um animal ameaçado de  

extinção devido à expansão das regiões urbanas. Natural dessas florestas, ele é também 

conhecido como “sagui de duas cores” e, segundo a Wikipédia, designa-se em francês 

“tamarin-bicolore” (sanguinus bicolor).  Em DF (p. 66), é traduzido por “ouistiti” (p. 

66), nome comum a várias espécies de macacos das Américas.   

Os “gambeiros” da página 75 também encontram solução na generalização 

“musiciens”, homogeneizando o texto. A palavra, não dicionarizada em português, se 

refere a tocadores de “viola de gamba”, um tipo de violino. Mesmo procedimento para 

“o pitiú era forte” (p. 164) traduzido por “l’odeur de poiscaille flottait”.  “Pitiú” é o 

nome de um tipo de cágado e, na gíria nortista, denota o cheiro característico de peixe, 

segundo o Dicionário inFormal. “Poiscaille” (LeRobert) é coletivo de “poisson”. 

Homogeneização também é o caso de “manjar de tapioca” (p. 231) generalizado por  

“petit déjeuner” (p. 232).  

Solução que não atende nem ao autor nem ao leitor, sob nenhum ponto de vista, 

é a tradução palavra por palavra do apelido jocoso Pau-Mulato, baseado na aparência 

física do personagem e para a qual o leitor francófono não tem nenhuma referência: 

Bois-Mulâtre é a namorada do Caçula que é muito alta. A árvore chamada pau-mulato 

pode atingir de 15 até 40 metros de altura. Trata-se de implícito cultural tanto quanto 

guaraná ou curupira, que figuram no glossário, explicado em várias linhas.  

As palavras e expressões em árabe são transcritas em itálico.  
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p. 17 – La   

p. 23 – Ya haram ash-shun 

p. 29 – ra’í 

p. 163 -  Laysh 

p. 169 - ghazals 

 

 Nos romances de Hatoum, a leitura, a escrita e a literatura aparecem de maneira 

mais ou menos explícita. No caso de Dois irmãos, além do narrador-escritor Nael, são 

muitas as referências à literatura, desde os gazais de Abbas até Baudelaire.  

16. 

Dois irmãos  Deux frères 

p. 51 p. 47-48 

Os gazais de Abbas na boca do Halim! 

Parecia um sufi em êxtase quando me 

recitava cada par de versos rimados. 

Contemplava a folhagem verde e 

umedecida, e falava com força, a voz 

vindo de dentro, pronunciando cada sílaba 

daquela poesia, celebrando um instante do 

passado [...]. Eu gostava de ouvir as 

histórias. Hoje, a voz me chega aos 

ouvidos como sons da memória ardente. 

Ah, les ghazals d’Abbas dans la bouche 

de Halim ! On aurait dit un soufi en extase 

lorsqu’il me les récitait. Sans quitter du 

regard le feuillage vert et humide, de sa 

voix grave montant des profondeurs, il 

modulait chaque syllabe de cette poésie 

qui célébrait l’instant de sa première 

déclaration […] J’aimais écouter Halim 

raconter ses histoires. Aujourd’hui encore 

j’entends sa voix, j’en ai gardé l’écho 

précieusement. 

16. 

A poesia e a memória, na estrutura profunda do romance, são pontos de contato entre o 

narrador e o avô. A escrita se constrói, concretamente, a partir da cadeia de significantes 

“recitava”; “versos”; “voz”; “pronunciando”; “poesia”; “do passado”; “ouvir”; 

“ouvidos”; “sons”; “memória ardente”.  A ruptura dessa cadeia de significantes, de 

tendência racionalizante, generaliza e torna a narrativa abstrata, tanto quando suprime a 

fonte primeira da narrativa que é “a memória ardente do passado”, quanto pelo emprego 

de “moduler” e “écho”, termos mais técnicos do que poéticos.  

 

17. 
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Dois irmãos Deux frères 

p. 265 p. 264 

Eu tinha começado a reunir, pela primeira 

vez, os escritos de Antenor Laval, e a 

anotar minhas conversas com Halim. 

Passei parte da tarde com as palavras do 

poeta inédito e a voz do amante de Zana. 

Ia de um para o outro, e essa alternância – 

o jogo de lembranças e esquecimentos me 

dava prazer.  

J’avais commencé à réunir les écrits 

d’Antenor Laval, mais aussi à noter mes 

conversations avec Halim. Je passai une 

partie de l’après-midi à écouter les paroles 

du poète et la voix de l’amant de Zana. 

J’allais de l’un à l’autre, trouvant du 

plaisir dans cette alternance des souvenirs 

et des oublis.  

 

 

17. 

Nael, em sua instância de escritor, concebe o romance que estamos lendo com 

base no “jogo de lembranças e esquecimentos”, jogo narrativo baseado sobre “calar” e 

“revelar”. A tradução apaga os complementos “pela primeira vez” – é o primeiro 

romance de Nael-, e “inédito” - os versos de Laval nunca foram publicados. Berman 

reconhece essa incapacidade da tradução para perceber a presença das redes 

significantes importantes ao redor das quais o texto se organiza: “a tradução tradicional 

não percebe de forma alguma essa sistemática” (BERMAN, 2007, p. 57).  
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3.3 Orfãos do Eldorado 

  

O tema central da novela Órfãos do Eldorado é a própria Amazônia com seus 

mitos e lendas. A traição de Florita, ao traduzir as palavras da índia tapuia, pode ser 

vista como uma metáfora para a miragem ou “visagem” (cf. HATOUM, 2008, p. 91) 

que a região representa, ou seja, uma promessa não cumprida ou simplesmente uma 

mentira. O contraponto violento entre o Eldorado mítico e a realidade percorre toda a 

narrativa. O Dicionário contemporâneo da língua portuguesa Caldas Aulete define 

“Eldorado” (1974) como “lugar imaginário de riquezas e abundância” e, segundo o 

personagem Estiliano, advogado e amante da literatura, Manaus e Eldorado foram 

sinônimos, no imaginário dos colonizadores que confundiam Manaus ou Manoa com o 

Eldorado, e “buscavam o ouro do Novo Mundo numa cidade submersa chamada 

Manoa. Essa era a verdadeira cidade encantada” (HATOUM, 2008, p. 98). Mas Manaus 

não é o Eldorado e Órfãos do Eldorado se inspira nas lendas amazônicas justamente 

para pintar o quadro de horror de um Eldorado às avessas, no qual o maior sonho dos 

personagens Florita, Dinaura e Arminto é partir para outro lugar, para outro mundo ou 

para o fundo das águas.  

Viver “em outro lugar”, o refrão romântico da exaltação da vida junto à natureza 

acolhedora e pura encontra-se subvertido, revolvido de cabeça para baixo. Os múltiplos 

sentidos de “subverter” se adaptam à novela, desde a imagem concreta da embarcação 

que submerge numa corredeira, que vai a pique, até o sentido figurado de perversão dos 

valores e corrupção. O poema grego de Konstantinos Kaváfis, reproduzido em epígrafe 

da novela e que o narrador decorou, “Vou embora para outra terra, encontrar uma 

cidade melhor. Para onde olho, qualquer lugar que o olhar alcança, só vejo miséria e 

ruínas” (HATOUM, 2008, p. 95), foi traduzido por Estiliano, o mesmo amigo que, na 

tentativa de evitar a falência financeira da empresa herdada por Arminto, o aconselha a 

sair da chácara e andar pela cidade, ver a condição miserável dos ex-seringueiros, das 

crianças famintas, dos presídios lotados. Na verdade, o narrador não vê o mundo a sua 

volta, já vive em “outro mundo” (HATOUM, 2008, p. 57).  

Nas primeiras páginas, o narrador anuncia seu desencanto ao lembrar um 

momento da juventude: “sentei no cais flutuante e li a palavra branca pintada na proa: 

“Eldorado”. Quanta cobiça e ilusão”. (HATOUM, 2008, p. 21), e anuncia também a 

certeza de que, se algum dia Manaus e Eldorado tiveram o mesmo valor, já não é mais 
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assim, pois na Amazônia onde Arminto Cordovil nasceu e viveu, tudo é pestilência e 

miséria, lodaçal e fedor. Cada deslumbre do narrador com a natureza exuberante
28

 traz 

seu contraponto de baixeza. Ele conta que trabalhava com um barco oferecendo 

passeios aos turistas ingleses e, no mesmo parágrafo, descreve o contraste entre o 

esplendor da natureza e a miséria dos índios, expostos como bestas ao olhar dos 

estrangeiros. 

 

Nos passeios de canoa víamos garças no lombo de búfalos e, às vezes, 

um gavião real voando sobre um lago de águas pretas. Lembro de um 

turista que queria ver índios [...] mostrei a eles os últimos 

sobreviventes de uma tribo [...] Quando o Hilary apitou, os 

passageiros deram adeus e jogaram moedas nas ubás dos índios 

(HATOUM, 2008, p. 88-89). 

 

Isso traz para o centro da narrativa o lado negativo da realidade da região amazônica 

após a chegada do “progresso”, principalmente a destruição da floresta e decimação da 

população indígena. Esperando sentir o perfume dos óleos fabricados pelo novo 

proprietário (de sua antiga casa em Vila Bela) que “queria vender o cheiro da floresta 

para todo o Brasil” (HATOUM, 2008, p. 76), o que Arminto encontra é “Cheiro de 

bosta de boi e cavalo, isso sim” (HATOUM, 2008, p. 82). Quando, por fim, vai à 

procura de Dinaura na vila de leprosos de uma ilha distante, Arminto descreve o lago do 

Eldorado: 

A água preta, quase azulada. E a superfície lisa e quieta como um 

espelho deitado na noite. Não havia beleza igual. [...] Um volume 

escuro tremia num canto. Fui até lá, me agachei e vi um ninho de 

baratas-cascudas. Senti um abafamento; o cheiro e o asco dos insetos 

me deram um suadouro. Lá fora, a imensidão do lago e da floresta. E 

silêncio. Aquele lugar tão bonito, o Eldorado, era habitado pela 

solidão (HATOUM, 2008, p. 102). 

 

                                                 
28

 Dorner, o fotógrafo da natureza amazônica em Relato de um certo Oriente, coleciona imagens com 

rotas de viagens e é apaixonado por botânica e, especialmente, orquídeas. O personagem atualiza o olhar 

estrangeiro sobre a vida no Amazonas, escreve o livro “O olhar e o tempo no Amazonas”, cita Humboldt 

e o território do alter, como um clin d’oeil aos seus colegas viajantes desde a época do descobrimento.
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A abundância da natureza amazônica se identifica a forças negativas de 

destruição e desgraça
29

, em perfeita sintonia com os sentimentos conflituosos de 

Arminto que, obcecado por Dinaura e, aparentemente, o único a desconhecer o seu 

segredo, é vítima de escárnio da população de Vila Bela: “Acordei num domingo de 

dilúvio. Dia e noite chovendo, uma semana inteira assim. O Amazonas arrastava tudo: 

restos de palafitas, canoas e barcos de bubuia, marombas com bois amarrados, berrando 

de pavor” (HATOUM, 2008, p. 52-53).  

A própria sensualidade de Dinaura se associa ao mal na medida em que a paixão 

desmedida por ela traz um mau presságio como no trecho abaixo: 

 

No porto de Vila Bela, alguém espalhou que a órfã era uma cobra 

sucuri que ia me devorar e depois me arrastar para uma cidade no 

fundo do rio. E que eu devia quebrar o encanto antes de ser 

transformado numa criatura diabólica. Como Dinaura não falava com 

ninguém, surgiram rumores de que as pessoas caladas eram 

enfeitiçadas por Juripari, deus do Mal (HATOUM, 2008, p, 34-35). 

 

Ao mal remete igualmente o episódio da índia Tapuia que abre a narrativa, porque lá 

também “um arco-íris parecia uma serpente abraçando o céu e a água (HATOUM, 

2008, p.11) 

 Em Órfãos do Eldorado, as índias estão no centro da trama, mas não têm voz. O 

narrador é Arminto, apaixonado pela misteriosa índia Dinaura. A outra índia é Florita, 

sua mãe de criação e amante. De fato, as índias não são mães, - um espaço vazio na 

narrativa - são meninas e mulheres marcadas pela violência, pelo estupro, salvas do pior 

pelo internato de freiras e entregues a famílias abastadas para fazer o serviço doméstico. 

Não há propriamente mestiçagem entre brancos e índios na medida em que as relações 

não geram filhos. A posição das índias Dinaura e Florita oscila entre mãe, amante, 

meia-irmã e mesmo madrasta permanecendo enigmática até o fim, deixando o leitor na 

incerteza quanto ao segredo
30

 de Dinaura, que pode ser filha ou amante do pai do 

                                                 
29

 Para Dorner , interessado em explorar a floresta, Manaus não passa de uma “perversão urbana [...] A 

cidade e a floresta são dois cenários, duas mentiras separadas pelo rio ”. E Hakim diz: “Para mim, que 

nasci e cresci aqui, a natureza sempre foi impenetrável e hostil”  (HATOUM, 1989 p.92). 
30

 Também em Cinzas do Norte, revela-se aos poucos e de maneira sofrida o passado silenciado da 

intrincada trama familiar envolvendo Alicia e sua irmã, e os tios do narrador com o poderoso Trajano 

Mattoso, pai de Mundo. Filha da índia Ozélia, Alícia é um personagem ambíguo e manipulador, que 

protege os segredos do passado com um amor obsessivo pelo filho a ponto de sugerir uma relação 

incestuosa, para desespero do marido. 
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narrador. A novela conta a crônica de uma família que conhece a ruína, pois os negócios 

não encontram herdeiro neste único filho que persegue até a loucura o amor da índia 

Dinaura perdida na Cidade Encantada, o Eldorado amazônico. O narrador, já velho, é 

chamado de doido porque as lembranças o obrigam a contar a sua infelicidade: “Quando 

olho o Amazonas, a memória dispara, uma voz sai da minha boca, e só paro de falar na 

hora em que a ave graúda canta” (HATOUM, 2008, p. 14).  

O narrador é Arminto Cordovil, filho de Amando, neto de Edílio. Sua mãe 

morreu no parto e não há notícias das outras mulheres da família. As mulheres do 

mesmo meio social são vítimas da sedução do avô Edílio e talvez do pai, Amando, dois 

sedutores que prometem casamento e em seguida arranjam outra noiva, deixando filhos 

bastardos. A existência de Arminto Cordovil é marcada pela orfandade. Ele é órfão, 

Dinaura é órfã e Florita se separou da família, recebendo nome e educação. As duas 

mulheres de sua vida são, portanto, índias e órfãs, mas o que se sabe de Dinaura, de 

fato, é que ela “se mistura às órfãs” do Sagrado Coração de Jesus, o orfanato das 

Carmelitas e usa o mesmo uniforme, é dada como órfã, embora não se conheça a sua 

origem ou genealogia. O rosto anguloso é um traço comum. Arminto, Amando e 

Dinaura têm o rosto anguloso, reforçando a hipótese de que ela seja filha de Amando e 

irmã de Arminto: “De repente, o olhar me encontrou e o rosto anguloso sorriu” 

(HATOUM, 2008, p. 28); “Tudo voltou: o sorriso, o olhar vivo no rosto anguloso, olhos 

mais puxados que os meus. Uma índia?” (HATOUM, 2008, p. 31). O bisavô Cristóvão 

Cordovil, cujo túmulo o narrador descobre por acaso, também tem o “rosto anguloso” 

(cf. HATOUM, 2008, p. 80).   

A insistência do narrador em realçar certas semelhanças físicas que compartilha 

com os antepassados portugueses e as índias que fazem parte da sua vida - os olhos 

puxados e o rosto anguloso -, denuncia a impossibilidade de falar abertamente da 

mestiçagem entre brancos e índios, no contexto da sociedade amazonense do século 

XX. Como também acontece em Dois irmãos, a  representação do índio é marcada pela 

confusão, tanto com relação à origem familiar quanto a seu estatuto dentro do núcleo 

familiar. O narrador Nael é filho bastardo e sua paternidade negada por todos, embora 

more na mesma casa do pai. Em Órfãos do Eldorado é a ascendência de Dinaura que 

permanece velada até o fim da narrativa e não se sabe se é filha ou amante de Atílio, 

branco e descendente de portugueses. A representação do índio se concentra nos 
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personagens femininos, mulheres duplamente fragilizadas, pela condição social 

subalterna em que vivem na cidade, e pela exposição à violência sexual praticada pelo 

homem branco. A representação realista e compassiva das índias marginalizadas na 

cidade não deixa nenhuma esperança para as meninas órfãs, que os próprios  pais 

traficam ou estupram em suas aldeias. A frase Mitos e meninas violadas (HATOUM, 

2008, p. 65) poderia servir de subtítulo à Órfãos do Eldorado cujo narrador lamenta:  

era o destino de muitas filhas pobres da Amazônia. Eu me perguntei por que um pai 

sente esse desejo estranho de possuir sua própria cria. Só pode ser maldade do 

pensamento, sanha do demônio (HATOUM, 2008, p. 64). Seja por vontade própria ou 

por violação, as índias mantêm relações com homens brancos sem que isso, no entanto, 

as integre claramente à sociedade. Para Figueiredo, “Milton Hatoum arma o 

emaranhado de suas narrativas com muito rigor e a origem indígena de seus 

personagens é um elemento-surpresa, que estava lá, escondido, camuflado, e que só 

aparece depois de a narrativa já ter avançado bastante” (FIGUEIREDO, 2010, p. 127).   

A ausência de figuras maternas chama a atenção. A única figura de mãe se 

relaciona ao passado do pai com quem teria tido Azário, pois ao menos na imaginação 

do narrador, seria mais um fato silenciado: trata-se de Estrela, uma “forasteira”, filha de 

imigrantes judeus: “era altiva, o cabelo comprido e cacheado roçava a borda da mesa. 

Observei o corpo empinado, as mãos delicadas, o rosto bem talhado, que escondia 

alguma coisa no fundo dos olhos cinzentos” (HATOUM, 2008, p. 72). Se o segredo que 

ela esconde é ter tido um filho com Amando, no caso de se casarem como Arminto 

pretende com o intuito de “salvar” o palácio branco, além de Estrela ser uma “espécie 

de” madrasta, Arminto seria padrasto do próprio meio-irmão... “Esse fedelho me 

perturbava. Alguma coisa nele lembrava meu pai” (HATOUM, 2008, p. 82). O rapaz, 

“azedo que nem Amando. As mãos grandes, o mesmo olhar do meu pai” (HATOUM, 

2008, p. 83). Ou as mães são ausentes como as de Florita e Dinaura, ou então mortas 

como a de Arminto. Tampouco há esposas uma vez que os homens, onipresentes, são 

viúvos como Amando, ou solteirões como Estiliano e Arminto. A origem das mulheres 

é misteriosa como a de Dinaura ou ausente da narrativa, como a de Angelina. As órfãs 

são reprimidas e discriminadas. Florita, ciumenta, pensa que Arminto deve esquecer 

Dinaura: “Ela não vai ser tua mulher. Nunca vai ser amada quem não é de ninguém” 

(HATOUM, 2008, p. 37).  
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Não é só o olhar de Azário que causa perturbação. Através dos “olhos” e do 

“olhar” uma grande variedade de sentimentos são expressos, já que as palavras são 

escassas. Desde o primeiro encontro com Dinaura no enterro do pai, são os olhos e o 

olhar que comunicam a paixão entre os dois: Dinaura “usava um vestido branco e 

olhava para o alto, como se não estivesse ali, como se não estivesse em lugar nenhum. 

De repente o olhar me encontrou [...] Olhei tanto que a diretora do Colégio do Carmo se 

aproximou de mim” (HATOUM, 2008, p. 28). Rever o olhar de Dinaura faz Arminto 

“esquecer” os projetos relacionados aos cargueiros herdados do pai: 

Esqueci o barco no dia em que meu olhar encontrou a moça do enterro 

de Amando. Não me lembrava com nitidez do rosto; dos olhos, sim, 

do olhar. Rever o que foi apagado pela memória é uma felicidade. 

Tudo voltou: o sorriso, o olhar vivo no rosto anguloso, olhos mais 

puxados que os meus” (HATOUM, 2008, p. 30-31).  

Seguindo a pista dos olhos de Dinaura, encontramos desejo em “O olhar de 

Dinaura era o que mais me atraía. Às vezes, um olhar tem a força do desejo” 

(HATOUM, 2008, p. 31), espanto “Vi os olhos de espanto no rosto fora do mundo” (p. 

34), mistério “Os olhos de feitiço, um pouco rasgados, cortados da noite” (p. 36), 

respeito “Alguma coisa no seu olhar (de Dinaura) inibia mais que uma voz ou um 

gesto” (p. 37).  

O entrelaçamento dos temas da Amazônia, com todo o aturdimento provocado 

pela chuva tropical e o tema do silêncio, aqui bem mais declaradamente trabalhado 

como segredo (“O silêncio escondia alguma coisa obscura?”) (HATOUM, 2008, p. 92) 

tem um momento de síntese no trecho em que Dinaura tenta contar um segredo, 

provavelmente o “seu” segredo para Arminto em pleno temporal. O anúncio é 

perturbado pelas forças da natureza amazônica e o segredo permanece intacto:  

Queria mais. Os olhos dizem não. Encostei o ouvido nos lábios de 

Dinaura, mas a chuva nos ensurdecia. E o que pude ler nos lábios: 

uma história. Qual? [...] Saiu correndo como se fugisse de uma 

ameaça [...] Fiquei diante do colégio do Carmo, pensando qual seria o 

segredo de Dinaura. Ou a história que ela queria contar. Não senti 

culpa: senti ciúme de alguém que eu podia conhecer mas não sabia 

quem era (HATOUM, 2008, p. 51-52) 
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Enquanto Nael (DI) se esforça para “lembrar” dos fatos ignorados que 

determinam sua identidade, o esforço do narrador de OE é para “esquecer” o passado 

traumático, pois lembrar traz sofrimento, a começar pela rejeição do pai cujas palavras 

ele não consegue esquecer: “Tua mãe te pariu e morreu” (HATOUM, 2008, p. 16) ou 

em relação às brincadeiras da infância: “Lembrei também do desprezo e do silêncio. [...] 

Naquela época as lembranças apareciam devagar, que nem gotas de suor. Eu me 

esforçava para esquecer, mas não conseguia” (HATOUM, 2008, p. 21). É contando a 

sua história de vida ao passante que ele vai “assumir” o próprio passado e as 

lembranças, apesar do sofrimento: “E, mesmo sem saber, desejava me aproximar do 

meu pai. Hoje, as lembranças chegam com força. E são mais nítidas” (HATOUM, 2008, 

p. 21). Em viagem a Belém, Arminto ocupa o camarote em que o pai costumava viajar: 

 

Viajei onde meu pai havia dormido. E a memória do homem me 

perseguiu rio abaixo, até Belém. Nas conversas a bordo, só desgraça. 

Parecia um navio de náufragos. Próximo de Breves, lembrei do 

naufrágio do Eldorado, e quase ao mesmo tempo lembrei de uma 

promessa de Amando. [...] Então eu quis conhecer a cidade. Ele 

prometeu que iríamos juntos na viagem seguinte, mas foi sozinho. 

Quando voltou, já tinha esquecido a promessa (HATOUM, 2008, P. 

79).    

 

Quando finalmente, antes de morrer, Estiliano lhe revela o que sabe sobre Dinaura, 

Arminto viaja para a ilha do Eldorado (na mesma região da Boa Vida onde passara a 

infância, na terra natal da mãe de Dinaura) a sua procura, a angústia de confrontar as 

lembranças da infância se mistura ao medo de encontrar a amada deformada pela lepra: 

“A ânsia e as lembranças da Boa Vida. A visão do rio Negro derrotou meu desejo de 

esquecer o Uaicurapá. E a paisagem da infância reacendeu minha memória, tanto tempo 

depois” (HATOUM, 2008, p. 101).  

A fazenda da família, onde Arminto viveu antes da chegada de Florita, é 

impregnada pela presença do pai, espaço de incompreensão, prepotência e selvageria, 

um mundo estranho ao narrador, que se sente mal na Boa Vida. “Lugar lindo, com 

guarás-vermelhos e jaçanãs no céu e nas árvores” (HATOUM, 2008, p. 67), mas palco 

de façanhas contadas como se fossem as de um herói, como a execução por 
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enforcamento de um empregado que teve a ousadia de “mexer” com a esposa. “Não era 

o lugar que me perturbava, era a memória do lugar” (HATOUM, 2008, p. 68).  

Toda evocação negativa relacionada às palavras “memória” e “lembrança” na 

narrativa de Arminto desaparece quando se trata de Florita, a quem se refere como 

“minha Flor” (cf. HATOUM, 2008, p.72). “Essa moça me criou. A primeira mulher na 

minha memória” (HATOUM, 2008, p. 69); ou em “Tive que aprender a viver sem a 

Flor da minha infância e juventude” (HATOUM, 2008, p. 84). Nesse personagem se 

concentram noções de dedicação, amor e proteção. Uma relação amorosa entre os dois, 

maculada pela insinuação do estupro e do incesto, também é frustrada pela interferência 

do pai, que pune o filho por ter “violentado” a mulher que foi sua “mãe de criação” e 

primeira amante, mesmo que por iniciativa dela. Florita abandonara a família fugida da 

fazenda Boa Vida, segundo o pai, “para trabalhar e viver melhor”, ela que era “pobre e 

corajosa” (cf. HATOUM, 2008, p. 69). Quando decide vender o palácio branco, tenta 

negociar a permanência de Florita com os novos proprietários e Estiliano prevê o erro, 

Arminto reage declarando: “Abandonar Florita. Como eu podia abandonar a intérprete 

dos meus sonhos , as mãos que preparavam a minha comida, e lavavam, passavam 

engomavam e perfumavam minha roupa” (HATOUM, 2008, p. 74) .  

Em primeira pessoa, o narrador de OE conta a história de seu amor impossível 

pela misteriosa índia Dinaura. Já na velhice, ele se dirige a um passante que se dispõe a 

ouvi-lo: “Ninguém mais quis ouvir essa história. Por isso as pessoas ainda pensam que 

eu moro sozinho, eu e minha voz de doido. Aí tu entraste para descansar na sombra do 

jatobá, pediste água e tiveste paciência para ouvir um velho” (HATOUM, 2008, p. 103).  

Sua memória é hesitante e falha em parte pela relação distante que teve com o 

pai que o marginalizou durante os anos da juventude. O silêncio e o não-dito dão o tom 

da narrativa ocultando as infrações aos interditos da lei política e social, pública e 

privada. A memória hesita em se manifestar porque traz sofrimento. Só o pai ou 

Estiliano, único amigo do pai e cúmplice na vida e nos negócios, poderiam lhe falar da 

mãe morta, de Dinaura e do passado em comum. O advogado, porém, ocupa uma 

posição ambígua e em princípio protetora mas, ao manter Arminto na ignorância, ele 

protege a sua própria reputação de grande advogado. Durante uma discussão, Arminto 

pressente o mau prenúncio do advogado que “Notou que a palidez no meu rosto vinha 

de alguma lembrança terrível, a qual, sem querer, ele escavava na minha memória” 

(HATOUM, 2008, p. 66). Arminto ignora os negócios do pai em parte também porque 
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se desinteressa de tudo que não diz respeito à índia Dinaura. Existem muitos segredos a 

seu redor e ele vai descobrir muita coisa, aos poucos, às vezes por acaso ou graças a 

Estiliano, que se acredita detentor dos segredos de Amando Cordovil, dono de 

cargueiros, antigo fazendeiro, corrupto, contrabandista e sonegador, mas respeitado por 

todos pois encarna uma maneira bem conhecida de se fazer fortuna e manter a 

influência no contexto sócio-político do Brasil na primeira metade do século XX - e em 

outras épocas-, que é comprar simpatia ou, como diz Arminto da relação de 

dependência entre a índia Florita e Amando, “(ela) Aprendeu a gostar dele, apesar da 

baixeza. O Amazonas todo aprendeu” (HATOUM, 2008, p. 71). A índia Florita tem os 

pés fincados na realidade, condena as escolhas e prevê o destino trágico de Arminto. 

A memória coletiva participa da narrativa dando conta das crises econômicas na 

região, das guerras mundiais, do desenvolvimento da navegação fluvial, das ondas de 

imigração, da exploração da borracha durante o governo Vargas. O pano de fundo 

histórico também se baseia em contrastes entre o paraíso e a tragédia irrefutável da 

realidade.  A exploração da borracha é um desses exemplos de sonho que se transforma 

em pesadelo nesse Eldorado às avessas:  

 

O presidente Vargas disse que os Aliados precisavam do nosso látex, e 

que ele e todos os brasileiros fariam tudo para derrotar os países do 

Eixo. Então milhares de nordestinos foram trabalhar nos seringais. 

Soldados da borracha. Os cargueiros voltaram a navegar nos rios da 

Amazônia [...] Os sonhos e as promessas também voltaram. O paraíso 

estava aqui, no Amazonas, era o que se dizia. O que existiu e eu não 

esqueci nunca, foi o barco Paraíso. Atracou aí embaixo, na beira do 

barranco. Trouxe dos seringais do Madeira mais de cem homens, 

quase todos cegos pela defumação do látex. Lá onde ficava a Aldeia, o 

prefeito mandou derrubar a floresta para construir barracos. E um 

novo bairro surgiu: Cegos do Paraíso” (HATOUM, 2008, p. 94-95).  

  

Arminto Cordovil, como Nael, recorre à narrativa para recuperar o passado 

através do trabalho da memória. Nael é jovem e se torna escritor com o intuito de 

compreender a sua origem e construir para si uma identidade. A partir das suas 

lembranças como testemunha à margem de muitos fatos, dos relatos orais dos membros 

da família e da mãe Domingas sobre fatos ocorridos no passado, o narrador entrelaça a 

matéria ficcional – o drama de uma família de imigrantes libaneses na Manaus do 
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século XX -, com a própria memória da cidade e do Brasil do início do século até o 

período pós-ditadura militar. Nael não sabe qual dos irmãos da família é seu pai e se 

conclui que, após todo o esforço de recuperação dos fatos silenciados dentro da família, 

o narrador conquista autonomia e, apesar da confissão da mãe sobre a sua paternidade, 

ele não depende mais da identidade do pai porque trilha um caminho original através da 

escrita (longe do comércio de tecidos e dos cálculos), para contar uma história do país 

vista de dentro, a partir dos relatos dos filhos bastardos como ele, mestiços, sem 

genealogia definida.   Arminto Cordovil, ao contrário de Nael, pertence a uma linhagem 

de ricos e poderosos, que exploram o transporte de cargas nos rios amazônicos, são 

donos de fazendas e casas de veraneio. A identidade da mãe, Angelina, no entanto, não 

fica esclarecida. O filho acredita que a infelicidade pode tê-la matado: “Pensei na mãe 

que não conheci. Não sei se ela morreu para se livrar do meu pai” (HATOUM, 2008, p. 

71). O narrador cita Angelina poucas vezes. Sabe-se que Arminto tem os olhos puxados 

(sugestão de ascendência indígena pela parte de mãe?) porque os compara com os olhos 

de Dinaura, sendo os dela “mais rasgados que os dele” (HATOUM, 2008, p.31). Antes 

de morrer, Estiliano conta o que sabe sobre Dinaura, diz que a ajudara a voltar para uma 

ilha do rio Negro, e que Amando lhe contara que sustentava uma moça órfã por 

caridade, depois confessou que não era só por caridade, mas nunca contou toda a 

verdade a Estiliano “Não me disse se era filha ou amante... Tinha idade para ser as duas 

coisas” (HATOUM, 2008, p. 98). “Dizia essas palavras olhando o rio e a floresta, 

pensando no pedido que fiz a minha mãe, Angelina. Quem mais eu conhecia? Cordovil 

era apenas um nome sem memória” (HATOUM, 2008, p. 95). 

A linhagem dos Cordovil acaba com Arminto, que não tem filhos: “Eu sozinho 

era o passado e o presente dos Cordovil. E não queria futuro para homens da minha laia. 

Tudo vai acabar nesse corpo de velho” (HATOUM, 2008, p. 95). “Senti o sangue 

esquentar. O sangue ruim dos Cordovil” (HATOUM, 2008, p.63).  

A narrativa começa com o episódio assistido na infância pelo narrador e pela 

índia Florita que toma conta dele desde pequeno: uma índia Tapuia grita em língua geral 

apontando para o rio e finalmente desaparece para sempre nadando com calma na 

direção da ilha das Ciganas. De acordo com a tradução que Florita faz para Arminto, a 

índia Tapuia, insatisfeita com o marido, fora atraída por um “ser encantado” e fora viver 

com ele “lá no fundo das águas”, num mundo melhor, sem tanto sofrimento, na cidade 

Encantada, a Eldorado submersa das lendas amazônicas. O episódio da infância faz 

constante contraponto à sua paixão pela misteriosa índia Dinaura:  
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Os sonhos e o acaso me levavam para um caminho em que Dinaura 

sempre aparecia. Lembro de ter visto na beira do rio uma mulher 

parecida com ela. Muito cedo, manhã sem sol, com neblina espessa. 

Podia ser Dinaura. Ou invenção do meu olhar. Lembrei da tapuia que 

foi morar numa cidade encantada, corri até a margem. Ninguém 

(HATOUM, 2008, p. 33).   

 

Florita mesmo sem conhecer Dinaura reconhecia na tapuia o mau presságio e 

“disse que o olhar dela era só feitiço: parecia uma dessas loucas que sonham em viver 

no fundo do rio” (HATOUM, 2008, p. 31). No fim da vida, Arminto percebe que fora 

traído por todos, e metaforicamente descobre que a “terra encantada” nunca existiu. 

Florita diz que mentiu ao traduzir as palavras da tapuia porque não poderia dizer a 

verdade a uma criança. Ela confessa:  

   

Traduzi torto, Arminto. Tudo mentira.  

Mentira?  

E eu ia contar para uma criança que a mulher queria morrer? Dizia 

que o marido e os filhos tinham morrido de febres, e que ela ia morrer 

no fundo do rio porque não queria mais sofrer na cidade (HATOUM, 

2008, p. 90). 

  

Nessa novela, Hatoum explora o tema da “mentira” enredando ainda mais a 

trama de silêncios e não-ditos, já explorada anteriormente em Dois irmãos, com 

revelações ou anúncios que se assemelham à verdade, mas não passam de subterfúgios 

para encobri-la. Como sugere Arminto, “uma mentira repetida não é arremedo de 

verdade?” (HATOUM, 2008, p. 36). Além da primeira mentira de Florita, que apresenta 

uma versão romântica e idealizada da tragédia da índia tapuia, ela vai mentir 

sistematicamente sobre seu relacionamento com Amando e para este, sobre seu 

relacionamento com o filho (cf. HATOUM, 2008, p. 43). No fim da vida, ela declara “o 

que eu sei é que todo mundo me enganou” (HATOUM, 2008, p. 90). Arminto mente 

quando lhe interessa vender a fazenda; mente a madre superiora sobre a origem de 

Dinaura. Os atos “heroicos” dos antepassados de Arminto na guerra dos Cabanos não 

passam de tramoias para se apossar de terras e riquezas. (cf. HATOUM, 2008, p. 71). 

Mentem uns aos outros os homens que representam a boa sociedade quando se trata de 
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“contar conquistas amorosas, sem a menor vergonha de mentir” (HATOUM, 2008, p. 

37).   

Herdeiro da empresa do pai, ele desperdiça a fortuna, envelhece pensando na 

índia silenciosa que, no final das contas, tanto pode ser sua irmã quanto amante do pai, 

uma espécie de madrasta, portanto. Resta o consolo da literatura, pois aprendera com 

Estiliano que “Quando alguém morre ou desaparece, a palavra escrita é o único alento” 

(HATOUM, 2008, p. 86). Com Estiliano - dono de uma biblioteca “que assombrou a 

cidade”-, Arminto vai a um sarau literário que só faz aumentar seu sofrimento: “Saí do 

sarau com tanta saudade de Dinaura, que nunca mais voltei. [...]; “Os versos insuflaram 

ainda mais o desejo da minha amada”; cita ainda as palavras do advogado sobre a 

“tortura” que é ouvir os versos: “É a nossa vida quando não dá certo, ele corrigiu. Mas 

só os poetas sabem dizer” (Hatoum, 2008, p. 85).  

Arminto relata a sua história a um passante e, tanto neste caso como em Dois 

irmãos, temos uma estrutura narrativa de história dentro da história e, no mínimo, a 

duplicação do narrador. As frases são curtas, há grande economia de articuladores 

lógicos. Ao leitor, a tarefa de juntar os pontinhos, preencher as lacunas e visualizar o 

conjunto da cena. Nem tudo se esclarece, como por exemplo, a identidade da mãe além 

do nome, Angelina, nem sua ascendência; o relacionamento de Amando com Dinaura; o 

pedido que Arminto fez à mãe; o relacionamento de Florita com Amando (eram 

amantes e ela não se desculpou nem foi punida e, por isso, Arminto foi afastado de casa 

durante cinco anos?). 

 Em OE, as lembranças e os arquivos que permitem ao narrador desenterrar os 

segredos do passado só lhe trazem revelações ou lembranças negativas. A estratégia da 

trama narrativa tecida entre os elementos da memória e do esquecimento, do silêncio e 

do não-dito  empregada pelo autor em torno da família dos personagens de Dois irmãos, 

se estende aqui para além do espaço da cidade, do rio e da floresta, envolvendo três  

gerações de homens de amores infelizes, na busca do narrador  por uma explicação 

mítica para seus destinos :  

 

Um rosto atraiu meu olhar. O retrato de um morto. Eu me aproximei 

da lápide: Cristóvão A. Cordovil, morto num naufrágio da costa na 

Guiana Inglesa. O nome do barco naufragado parecia atado ao meu 

destino: Eldorado. O nome e também o rosto daquele Cordovil: 

anguloso, o queixo proeminente, as sobrancelhas espessas. Como 
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podia estar morto se me olhava com o mesmo olhar do meu pai? 

(HATOUM, 2008, p. 80) 

 

3.4 Órfãos do Eldorado / Orphelins de l’Eldorado 

 

A edição francesa pela editora Actes Sud da novela Orfãos do Eldorado, que 

menciona na capa “Orphelins de l’Eldorado” roman traduit du portugais (Brésil) par 

Michel Riaudel, mantém a mesma organização do texto,  sem alteração na pontuação ou 

na divisão dos parágrafos e, em geral, mantém a mesma sintaxe do texto em português e 

não contém glossário.  O recurso empregado para lidar com as expressões idiomáticas, 

regionais ou de origem tupi é a nota de pé de página.  

 Em Órfãos do Eldorado, destacam-se como elementos estruturantes da 

narrativa, em primeiro lugar, as referências às lendas e mitos amazônicos, e como em 

Dois irmãos, são os processos da memória e do esquecimento, o silêncio e o não-dito, 

as tramas familiares e, de maneira mais discreta, a escrita e a literatura que sustentam a 

trama narrada por Arminto, o personagem amalucado que perdeu tudo pelo amor de 

uma índia.  

 

Orphelins d’Eldorado traz, no total, 17 notas de pé de página. Algumas 

expressões de origem tupi ou típicas da cultura brasileira como “caseiros” são mantidas 

em itálico no corpo do texto. Outras expressões que se referem a implícitos culturais 

aparecem no texto sem itálico, com asteriscos que remetem à nota de pé de página 

(indicadas abaixo pelos números de página). 

15 -  langue générale 

18 – guerre des Cabanos  

20 – mapa (itálico)  

21 – Amazonas  

32 – caseiros (itálico) 

32 – doutor (itálico) 

33 – maxixe (itálico) / farofa (itálico) 

46 – La Pointe de La Piroca é um acidente geográfico, cujo nome é explicado em nota: 

“le mot, qui signifie chauve en tupi, désigne aussi très familièrement un pénis”. Mas, 

nas páginas 14-15 “piroca”, nome comum, é traduzido por “queue”, sem notas. 

56 – paricá (itálico) -  (rapé-paricá = poudre paricá) 
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58 – quilombo (itálico) 

59 – saudade (itálico) 

67- urubus 

80 – dauphin rose 

107 – “Estrada” – poema de Manuel Bandeira 

110 – maxixes; jambu; tucupi (itálico) 

118 – guaraná; peteca (itálico) 

p. 119 – Elle s’est réveillée morte (itálico) : Riaudel explica que a fórmula (traduzida 

literamente)  designa o fato de morrer durante o sono. A íntegra da “nota do tradutor” : 

“Cette formule, ela acordou morta, designe bien sûr, de façon savoureusement 

expressive  et ingénument populaire, le fait de mourir dans son sommeil”. 

 

Algumas palavras de origem tupi são mantidas na tradução em itálico, mas sem 

explicação em nota de pé de página, como: 

p. 43 – sucuri – não dicionarizada 

p. 55 – nhapé 

Outras são mantidas em português sem itálico, como:  

p. 13 – Tapuia -  “uma índia tapuia”, nas primeiras linhas. 

p. 55 – cavaquinho -  « puis le Trio Tavares joua des romances au cavaquinho, à la 

guitare et au nhapé, un genre de maraca indien ».  

p. 107 – de la liqueur de mombim (não consta no dicionário Houaiss eletrônico 2009 

nem no dicionário das coisas da Amazônia / Amazonarium (segundo pesquisa na 

internet, trata-se de uma planta citada em artigos científicos estrangeiros). 

 

Orphelins de l’Eldorado adota a mesma grafia para os nomes próprios como Edílio e 

Florita, traduz os nomes próprios compostos por substantivos comuns como “Espelho 

da Lua” – “Miroir de La Lune”, salvo o nome da fazenda “Boa Vida”, mantido em 

português.  Para “maloca”, palavra de origem etimológica controversa, foi adotada a 

expressão “carbet”, regionalismo das Antilhas de origem tupi. O recurso ao equivalente 

está presente, portanto, no caso da adoção de um regionalismo em substituição a outro.   

5. 

ODE OE 

p. 12 p. 14 
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ilha das Ciganas 

a ilha do Espírito Santo 

Espelho da Lua 

anta-macho 

maloca 

Edílio 

île des Hoatzins 

île du Saint-Esprit 

Miroir de La Lune 

tapir 

carbet 

Edílio 

 

p. 14 - guerra dos Cabanos 

 

p. 14 – plantou cacau na fazenda Boa 

Vida, a propriedade  

p. 15 – pensão Saturno 

p. 16 – Uma tapuia me amamentou. Leite 

de índia, ou suco leitoso do tronco do 

Amapá. 

p. 18 -  guerre des Cabanos (longa nota pé 

página explicando o conflito) 

p.  18 - Il planta du cacao à Boa Vida, le 

domaine 

p. 18 – pension Saturne  

p. 20 – C’est une Tapuia qui m’a allaité. 

Du lait d’Indienne, ou du jus laiteux du 

tronc du mapa (« Arbre dont la sève a des 

vertus médicinales) 

 

“Cunhantã” desaparece no texto de chegada uma vez que, para designar a índia 

jovem sem recorrer à nota explicativa, o tradutor prefere “jeune Indienne” ou Tapuia. 

Foi feita uma escolha entre traduzir ou manter uma das duas palavras que designam a 

índia: “tapuia” e “cunhantã”. A nota de rodapé substitui o dicionário para o leitor 

francófono sem acesso a dicionários brasileiros de língua portuguesa. O recurso se 

expande mesmo para outras expressões típicas da cultura brasileira como “caseiros”, 

“doutor” e episódios da história da região como a “guerra dos Cabanos”.  

Ao longo do texto, alguns significantes são “opacos” com relação ao francês, 

não encontrando equivalente ou por sua origem etimológica não determinada ou por seu 

uso informal, o que lhes confere originalidade, graça e riqueza sonora. É o caso de 

“mormaço”, de origem obscura; “bafo”, baseado em onomatopeia; “sovaco”, de origem 

controversa; “laia”, de origem obscura; é também o caso do uso de “piroca”, e de 

origem tupi, de uso informal no português do Brasil. Berman se refere a esses termos 

como “saborosos”, “densos”, “vivos”, “coloridos” (cf. p. 54).  

“Sucuri”, termo não dicionarizado em francês, é mantido no texto de chegada 

em itálico e sem nota explicativa. Já “urubu”, que merece nota explicativa, é mantido 

sem itálico no corpo do texto. Ambas as palavras são de origem tupi e muito 
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“expressivas” inclusive no sentido pejorativo, em seu uso metafórico. Mantê-las no 

corpo do texto sem substituí-las por expressão semelhante em francês corrente e sem 

nenhum procedimento tipográfico, seria uma atitude acolhedora, uma vez que o uso de 

aspas ou itálico é exotizante: “isola o que não o é no original” (p. 59). ODE  transgride a 

regra que manda usar o procedimento gráfico do itálico para palavras estrangeiras e 

incorpora “urubu” ao corpo do texto, mas não faz o mesmo com relação a “sucuri”. 

  Os quadros comparativos permitem observar a manutenção da pontuação e da 

divisão dos parágrafos e, em larga medida, ao ritmo da prosa, entre outros aspectos que 

comentamos a seguir.  

 

 1. 

ODE OE 

p. 28 p. 36 

E também um barqueiro esquisito, o 

Denísio Cão, da ilha das Onças. 

Ce que fit aussi un batelier bizarre, 

Denísio Cão, de l’île des Jaguars. 

1. 

Em OE, a onça brasileira volta para a verdadeira família, a do jaguar, que inclui o felino 

das Américas ao passo que em DF, “onça” é traduzido por “once-tachetée” da família 

da panthera uncia, felino selvagem do Himalaia, conhecido como leopardo da neve... A 

escolha demonstra, no mínimo, descuido na escolha do “equivalente”. 

 

2. 

ODE OE 

p. 44 p. 56 

A primeira contou que numa noite de 

chuva foi possuída pela Cobra-Grande e 

ficou tão agitada que toda a ilha começou 

a tremer, e por isso o rio Amazonas 

inundou sua casa.  

La première raconta que, par une nuit 

d’orage, elle avait été possédée par le 

Grand-Serpent et avait été prise de tels 

tressaillements que toute l’île s’était mise 

à trembler, et que c’était la raison pour 

laquelle l’Amazone avait inondé sa 

maison.  

2. 

A frase, muito sintética e de estrutura simples, resume um estupro e uma emoção 

tão intensa a ponto de provocar uma enchente. O narrador restitui o espontâneo, não 
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elaborado, da fala do personagem. Em francês, a narrativa se torna ordenada, racional e 

pausada, bem elaborada. O uso do passé simple em concordância temporal com o 

pretérito-mais-que-perfeito alonga a frase.  

 

3. 

ODE OE 

p. 44-45 p. 56 

Sentiu a cabeça latejar, e gritou tanto de 

dor que seu tio levou a coitada para ser 

curada por um pajé da aldeia. Maniva foi 

proibida de entrar na casa, porque o 

sangue da menstruação era maléfico para 

os pajés. Sangue sagrado. Proibido. [...] 

Então o pajé contou que  o criador do 

mundo chupou o rapé-paricá da vagina de 

sua sobrinha que estava menstruada, 

dormindo.  

Elle sentit battre ses tempes, et elle cria si 

fort de douleur que son oncle conduisit la 

malheureuse  se faire soigner chez un 

sorcier du village. On interdit à Maniva 

d’entrer chez lui, car le sang des règles 

porte malheur aux chamanes. C’est du 

sang sacré. Interdit. [...] Alors le sorcier 

raconta que le créateur du monde  avait 

sucé la poudre  paricá* du vagin de sa 

nièce qui avait ses règles, pendant qu’elle 

dormait.  

 

“Pajé”, da família linguística tupi-guarani, designa o indivíduo responsável pela 

condução dos rituais mágicos “nas sociedades tribais ameríndias”, segundo o dicionário 

Houaiss. A figura do pajé evoca, no imaginário brasileiro, os poderes de cura e magia 

que não se confundem, em português, com a conotação, em geral negativa, atribuída à 

“bruxa”. Já o significante “sorcier” remete, desde a Idade Média, tanto à cura quanto à 

magia. O tratamento dado a outras palavras de origem tupi em ODE difere 

completamente deste caso, o que prova que há, como vimos em DF, hesitação quanto ao 

tratamento do léxico.  Por uma questão de coerência, esperava-se que “pajé” fosse 

explicado em nota de pé de página como “paricá”, aliás na mesma frase. O tradutor 

evita as três repetições de “pajé” do texto de partida, usa “sorcier” duas vezes e opta por 

“chamanes”.   

DI : pajé / pajés / pajé 

DF : sorcier / chamanes / sorcier 
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Para Berman, “a escrita-da-tradução é a-sistemática, como a daqueles neófitos cujos 

leitores das editoras rejeitam os textos desde a primeira página”, além de mais 

heterogêneo e mais inconsistente, o texto da tradução não é um verdadeiro texto, não 

tem suas marcas nem sistematicidades (cf. p. 58). É nesse sentido que a superposição de 

línguas não se mantém na tradução ou, ao menos, é ameaçada por ela.   

 Conforme nosso comentário sobre Dois irmãos, o resultado da inserção de palavras de 

origem tupi na língua portuguesa, tal qual ela é praticada no Norte do Brasil, pode ser 

vista como uma superposição de línguas. A mesma situação ocorre com relação ao 

português do Brasil em geral, recheado de expressões herdadas do tupi e de línguas 

africanas, com relação ao português de Portugal guardadas, evidentemente, as devidas 

proporções. Trata-se, em ODE, do uso sistemático de vocabulário tupi e do uso pontual 

de outras expressões regionais. Os exemplos de Berman incluem o caso de Guimarães 

Rosa, em que o português clássico e falares do Nordeste (sic) do Brasil se 

interpenetram (p. 61). O maior problema da tradução da prosa, segundo o autor, se 

encontra justamente em preservar a relação de tensão e de integração do texto de 

partida, no caso do romance cujas características são a superposição dos tipos 

discursivos (heterologia), das línguas (heteroglossia) e das vozes (heterofonia) (cf. p. 

61).   

 

4. 

ODE OE 

p. 11 p. 13 

Florita foi atrás de mim e começou a 

traduzir o que a mulher falava em língua 

indígena; traduzia umas frases e ficava em 

silêncio, desconfiada. Duvidava das 

palavras que traduzia. Ou da voz.   

Florita me rejoignit et commença à 

traduire ce que la femme disait en langue 

indienne ; elle traduisait quelques phrases 

et s’arrêtait, marquant une pause perplexe. 

Elle doutait de ce qu’elle traduisait. Des 

propos. Ou de la voix. 

4. 

No trecho acima, o par de significantes “silêncio” e “palavras” desaparece. Como 

vimos, esses elementos, da esfera do não-dito e do silenciado, são estruturantes da 

narrativa do autor. Há o acréscimo de “des propos” no trecho em que o narrador se 

refere ao “conteúdo” das palavras da índia. Ao final da leitura, revela-se que Florita, na 
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realidade, não traduz as palavras da Tapuia, mas inventa uma mentira adocicada, daí a 

sua dúvida, que está relacionada às próprias palavras.  

 

5. 

ODE OE 

p. 52 p. 67 

O Amazonas arrastava tudo: restos de 

palafita, canoas e barcos de bubuia, 

marombas com bois amarrados, berrando 

de pavor. 

L’Amazone emportait tout : des pilotis 

déchiquetés, des barques et des bateaux à 

la dérive, des vaches attachées sur des 

barges, qui mugissaient terrorisées.   

 

5. 

O dicionário Houaiss define barcos de bubuia: a expressão é um regionalismo da 

Amazônia; “ato ou efeito de ‘bubuiar’, ou boiar; marombas, trata-se de regionalismo 

brasileiro e conforme o blog Amazonarium, “jangada de madeira comum na área da 

Amazônia principalmente quando ocorrem enchentes, usada para transportar gado, 

plantas e objetos”. “Barge” de acordo com LeRobert, é uma grande embarcação de 

fundo plano ou balsa. Palavras de origem controversa ou obscura, como é o caso de 

maromba e maloca são traduzidas por palavras da língua culta.  

6. 

ODE OE 

p. 53 p. 67 

Mas, na beira dos rios, Vila Bela era uma 

cidade anfíbia. O matadouro, um lodaçal 

de carcaças e pelancas sob um céu de 

urubus. Membros e tripas boiavam na 

água suja até a porta da casa do prefeito. 

Os restos foram enterrados longe da 

cidade, mas o cheiro de podridão obrigou 

o prefeito a sair de casa. Lembro desse 

episódio porque naqueles dias tentei falar 

com Dinaura e, enquanto esperava uma 

notícia, tive que suportar o fedor de 

Mais le long des rivières, Vila Bela était 

devenue une ville amphibie. L’abattoir 

n’était plus qu’un amas boueux de 

carcasses et de peaux sous un ciel 

d’urubus. Pattes et tripes flottaient dans 

l’eau fangeuse jusque devant la maison du 

maire. On enterra les détritus loin de la 

ville, mais l’odeur de pourriture obligea le 

maire à sortir de chez lui. Je me souviens 

de cet épisode parce que, tous ces jours-là, 

j’essayais de parler à Dinaura et, dans 
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carniça do matadouro.   l’attente d’une nouvelle, il me fallait 

supporter la puanteur de charogne de 

l’abbattoir. 

6. 

Dez expressões de conotação negativa que descrevem o horror de uma enchente 

amazônica têm seus correspondentes na tradução:  

Lodaçal/ carcaças/ pelancas/urubus/membros/tripas/água suja/ podridão/fedor/carniça 

 

Amas boueux/carcasses/ peaux/urubus/pattes/tripes/eau fangeuse 

/pourriture/puanteur/charogne 

Pelanca, derivado de « pele » (do latim), é traduzido por peaux, provavelmente na falta 

de palavra derivada de “peau” de sentido pejorativo em francês.  

 

7. 

ODE OE 

p. 56 p. 71 

O empréstimo. Só de pensar, fico 

agoniado. Acho que vai chover. Esse bafo, 

o mormaço... Quando esquenta assim, 

tenho que tomar um gole, senão me dá 

falta de ar. Antes só bebia vinho. Agora 

bebo uns goles de tarubá, cachaça boa que 

ganho dos índios saterés-maués.   

Le prêt. Rien que d’y repenser, ça 

m’angoisse. Je crois qu’il va pleuvoir cet 

après-midi. Une moiteur 

orageuse…Quand il fait chaud comme ça, 

il faut que je boive un coup, sinon je 

manque d’air. Avant, je ne buvais que du 

vin. Maintenant, j’avale quelques gorgées 

de tarubá, de la bonne gnôle que me 

donnent les Indiens Sateré-Mawé. 

 

O acréscimo da expressão de tempo “cet après-midi” complementa o sentido da frase 

que, de curta, se transforma em longa:  Acho que vai chover -  Je crois qu’il va pleuvoir 

cet après-midi. Nesse trecho curto, cinco expressões demandam algum tipo de 

clarificação: a tribo de índios tem grafia própria em francês e dispensa o itálico ou o 

glossário. Vejamos como o tradutor lida com as outras expressões em questão. Como o 

sentido de “tarubá” é explicado para o leitor já em língua de partida e dispensa outro 

tipo de esclarecimento, o uso de itálico na tradução se repete, com o mesmo efeito 

exotizante. Quanto à tradução de “cachaça” (origem controversa) por “gnôle” 
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(aguardente em registro familiar), o Houaiss informa que, por derivação de sentido, 

pode se referir a qualquer bebida alcoólica, especialmente destilada. Observamos que, 

para os turistas estrangeiros em geral, e mesmo na França, a bebida típica brasileira 

passou a ser, ao contrário da popular “cachaça”, “o coquetel à base de álcool de cana de 

açúcar, açúcar de cana e limão verde” (cf. LeRobert), ou seja a caipirinha. Em DF, 

conforme comentário anterior, a palavra aparece em itálico no corpo do texto, sem 

explicação no glossário, mesmo se ainda não está dicionarizada.  

A tradução “une moiteur orageuse” atende à necessidade de manter o ritmo, uma vez 

que, em português, as duas frases juntas têm oito palavras e em francês, nove. O 

acréscimo de cet après-midi compensa o vazio deixado pela falta de correspondente em 

língua francesa às duas palavras “bafo”, que conforme Houaiss, não tem sentido 

pejorativo de “ar abafado” e sim “sopro brando e tépido”, mas no dicionário informal, 

um dos sinônimos é “mormaço”. “Mormaço” - temperatura abafada; neblina quente e 

úmida. Moiteur orageuse devolve o sentido, isto é, a chuva anunciada pela umidade e 

peso do ar. Segundo Berman, icônica é a “[...] palavra que cria imagem, tem verdade 

sonora e significante específica. A substituição destrói boa parte de sua significância e 

de sua falância (BERMAN, 2007, p. 53).  

 

8. 

ODE OE 

p. 60 p. 76 

Iro, o mendigo da noite chuvosa, estava 

sentado num banco da praça, o guarda-

chuva inútil preso no sovaco.  

Iro, le mendiant de la nuit torrentielle, 

était assis sur un banc de la place, son 

parapluie inutile coincé sous le bras.  

 

8. 

A tradução de « sovaco », palavra de registro informal e de “origem controversa”, por 

“coincé sous le bras” provoca um empobrecimento qualitativo, pois trata-se de 

substituir uma expressão rica do ponto de vista sonoro por uma expressão de registro 

neutro.  “Sovaco”, exemplo de expressão icônica, apresenta uma relação de semelhança 

com o que representa, tem verdade sonora e significante específica e não encontra 

equivalente fora do registro neutro “axila = aissellle”. A solução para palavras de 

etimologia obscura ou controversa como « sovaco ou de origem duvidosa como 

“mormaço »; de origem onomatopaica como “bafo”, é o recurso à língua culta.  
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9. 

ODE OE 

P. 63 p. 79-80 

Ele não esperou minha pergunta, apagou o 

cigarro, disse que a cunhantã era a cara da 

minha noiva. E virgem, nem o boto tinha 

triscado nela [...] Ela perdeu a mãe, disse 

o barqueiro. E o pai ofereceu a filha para 

mim.  

Il n’attendit pas ma question, il écrasa sa 

cigarette et dit que la jeune Indienne 

ressemblait comme une goutte d’eau à ma 

fiancée. Et vierge avec ça, même pas 

titillée par le dauphin rose […] Elle a 

perdu sa mère, me dit le pilote. Alors le 

père m’a proposé sa fille.    

 

O mito do « boto », explicado em nota de rodapé, é traduzido por “dauphin rose” sem 

itálicos no corpo do texto.   

10. 

ODE OE 

p. 63 p. 80 

Quando entrei na cadeia pública, desisti 

de qualquer justiça. O edifício, uma 

pocilga; e os carcereiros, uns miseráveis: 

pareciam mais condenados que os 

detentos [...] Joaquim Roso chegou uns 

dias depois com outro pesadelo: uma 

menina sem nome, filha de um povoado 

do Uaicurapá, o rio da fazenda Boa Vida. 

A mocinha me deixou zonzo: um anjo 

triste, o rostinho moreno, cheio de dor e 

silêncio. Era órfã de mãe e tinha sido 

deflorada pelo pai. Quando Joaquim Roso 

soube disso, quis livrar a filha do animal 

paterno.   

Mais en arrivant à la prison de la ville, j’ai 

renoncé à toute velléité de justice. Le 

bâtiment était une porcherie ; et les 

gardiens, des misérables: les détenus, à 

côté, avaient moins qu’eux l’air de 

condamnés […] Joaquim Roso arriva 

quelques jours plus tard, porteur d’un 

nouveau cauchemar : une fille dont on 

ignorait le nom, originaire d’un hameau 

de l’Uaicurapá, près de notre domaine de 

Boa Vida. A la voir, j’en étais sidéré : on 

aurait dit un ange triste, à la mine cuivrée, 

meurtrie et silencieuse. Orpheline de sa 

mère, elle avait été déflorée par son 

géniteur. En apprenant ça, Joaquim Roso 

avait voulu arracher la fillette des griffes 
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de son père.  

10. 

Pode-se afirmar que descrição da cadeia pública, onde pretendia denunciar o tráfico de 

meninas índias, e a imagem contrastante entre a pureza da criança e a degradação do 

interior do prédio é literal no nível do léxico. Para a expressão “animal paterno”, o 

tradutor compensa a ideia de brutalidade do significante « animal » por “griffes”, 

atributo dos animais perigosos. Berman explicita que a tradução literal se distingue do 

decalque podendo acontecer quando, de maneira mais complexa e ao mesmo tempo 

mais sutil, dá a impressão de ser literal, mesmo se as regras das línguas em questão não 

permitem manter as mesmas estruturas. O tradutor identifica na frase francesa estruturas 

não-normatizadas, pontos de acolhimento, onde ela pode acolher, sem demasiada 

violência, a estrutura da outra língua (BERMAN, 2007, p.115-122).  

 

11. 

ODE OE 

p. 100 p. 127 

Muita zoada, aves e porcos amarrados, um 

cheiro azedo de suor e sujeira. E a comida, 

uma babugem [...] O cheiro me deu enjôo, 

as pélas de borracha empilhadas pareciam 

um monte de urubus mortos. 

Un boucan énorme, des volailles et des 

cochons ficelés ensemble, une odeur âcre 

de sueur et de crasse. Et la nourriture 

infecte [...] Cette odeur me donnait la 

nausée, les boules de caoutchouc empilées 

ressemblaient à un amas d’urubus morts.  

11. 

A visão de um Eldorado às avessas atinge seu ponto culminante na narrativa quando o 

narrador, já arruinado, toma conhecimento da possível origem de Dinaura (amante do 

pai ou filha dele) e decide partir ao seu encontro no povoado da ilha, o Eldorado.  Além 

de manter a característica da tradução lexicalmente literal, não há alterações sintáticas 

ou de pontuação, mantendo o ritmo da narrativa.  

 

OE : zoada / cheiro azedo / suor / sujeira / babugem / enjoo / pelas / urubus mortos 

ODE: boucan /odeur acre /sueur /crasse /infecte /nausée /boules de caoutchouc /urubus 

morts 

 

12. 
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Para « ubá », palavra de etimologia tupi que designa uma embarcação indígena, é 

empregado  “pirogue” que segundo o LeRobert designa “barca longa, estreita e plana, 

movida a remos ou vela, utilizada na África e Oceania”. Há substituição de um artefato 

“primitivo” por artefato equivalente, mas de outra cultura.  

 

13.  

ODE 

 

OE 

p. 15-16 p. 19-20 

Conto o que a memória alcança, com 

paciência [...] 

Até hoje recordo as palavras que me 

destruíram: Tua mãe te pariu e morreu. 

Florita ouviu a frase, me abraçou e me 

levou para o quarto. 

Mon récit suit patiemment ce que la 

mémoire parvient à rattraper […] 

Je me souviens encore aujourd’hui de ses 

paroles, qui m’anéantirent : Ta mère t’a 

mis au monde et elle en est morte. En 

entendant cette phrase, Florita m’a pris 

dans ses bras et m’emmena dans la 

chambre. 

O tom seco e duro da sentença “tua mãe te pariu e morreu”, em consonância com o 

desamparo em que vive o narrador, não aparece em ODE onde há, pelo emprego da 

expressão metafórica “mettre au monde”, uma intervenção do “bom francês”, o que 

resulta em uma frase floreada, embelezada. A tradução se torna hipertextual quando 

recorre a procedimentos literários  (cf. p.34) como, por exemplo, introduzir uma relação 

de causa e consequência através do gerúndio “en entendant cette phrase”, enquanto no 

texto de partida a relação é sugerida pela sequência “ouviu”, “abraçou”, “levou”.         

 

Selecionamos quatro trechos, numerados de 14 a 17, nos quais a letra do texto de 

Hatoum aparece na tradução em francês. A oportunidade de se mostrar é dada pelo 

tradutor na medida em que a relação sui generis estabelecida entre a letra e o sentido do 

texto se mantém. A tradução literal, no sentido bermaniano, é possível quando “a letra 

‘absorve’ o sentido” (cf. p. 62).  

 

14.  

ODE OE 

p. 21 p. 27 
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Naquela época as lembranças apareciam 

devagar, que nem gotas de suor. Eu me 

esforçava para esquecer, mas não 

conseguia. E, mesmo sem saber, desejava 

me aproximar do meu pai. Hoje, as 

lembranças chegam com força. E são mais 

nítidas.  

En ce temps-là, les souvenirs affleuraient 

lentement, comme des perles de sueur. 

J’essayais d’oublier, mais rien à faire. Et, 

à mon insu, je désirais me rapprocher de 

mon père. Aujourd’hui, les souvenirs 

reviennent en force. Et leurs contours sont 

plus nets. 

 

DI : lembranças / esquecer / lembranças 

DF : souvenirs / oublier / souvenirs 

 

15. 

ODE 

 

OE 

  

p. 37 p. 47 

Ela escapava sem dizer palavra. Não sei se 

escapava: era o silêncio que dava  

impressão de fuga. 

Elle s’échappait sans mot dire. 

S’échappait-elle en fait vraiment? Je ne 

sais pas : c’était son silence qui donnait 

cette impression de fuite.  

 

As forças da natureza, os corpos dos personagens, o segredo de Dinaura e uma história a 

ser contada se emaranham nas páginas 51 e 52 de OE. ODE restitui tal qual os 

significantes  desses campos semânticos.   

16. 

ODE 

 

 

OE 

Aqui não entra cristão da laia do teu avô. 

[...] A má fama de Edílio Cordovil ainda 

estava viva na memória dos mais velhos. 

Saí aturdido com outras lembranças: a 

pele molhada, o cheiro de lavanda, o 

corpo beijado e possuído com tanta ânsia 

Ici, on n’accepte pas les chrétiens  

du genre de ton grand-père. 

[…] La sale réputation d’Edílio Cordovil 

était encore bien vive  dans la mémoire 

des anciens. Quand je suis ressorti, 

c’étaient d’autres souvenirs qui 
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na noite chuvosa. m’étourdissaient : la peau mouillée, 

l’odeur de lavande, le corps que j’avais 

embrassé et possédé si furieusement dans 

la nuit pluvieuse. 

 

« Laia », de origem obscura, é traduzida por “genre” que recobre uma variedade de  

campos semânticos. Há mudança na estrutura sintática em “Saí aturdido com outras 

lembranças: a pele molhada [...] na noite chuvosa”, na qual as “lembranças” são 

evocadas em estruturas elípticas. Há acréscimo de “quand”, e dos verbos no pretérito 

imperfeito e mais-que-perfeito “étourdissaient”, “avais embrassé et possédé” e o 

consequente alongamento do texto. 

 

17. 

ODE OE 

p. 79 p. 99 

Deixei tudo na casa: os móveis, as louças, 

o relógio de parede, até os lençóis de 

cambraia. Só não deixei a memória do 

tempo em que morei lá.    

J’ai tout laissé derrière moi: les meubles, 

la porcelaine, l’horloge, jusqu’aux draps 

de batiste. La seule chose qui ne m’a pas 

quitté, ce sont mes souvenirs des heures 

passées dans cette maison.  

 

 

Há alongamento em consequência da alteração da ordem na sequência dos significantes 

casa; memória; tempo.  Quanto a “só não deixei”, observamos que o narrador guardou a 

memória da casa de Vila Bela, onde cresceu protegido por Florita, “voluntariamente”,  

porque é a sua única lembrança positiva. Na tradução, a lembrança o acompanhou, veio 

com ele, não fica claro que se trata de uma opção de deixar todo o resto para trás, uma 

escolha, enfim. Em ODE, o sujeito narrador se torna passivo: « la seule chose qui ne 

m’a pas quitté ». 

 

Deixei tudo na casa /   memória /  tempo 

J’ai tout laissé derrière moi/  souvenirs/ heures / maison 

 

18. 
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ODE OE 

p.92 p. 117 

Então me afastei do mundo. Queria o 

silêncio. Voz, só a minha, para mim. 

Assim eu podia pensar no silêncio de 

Dinaura. O silêncio escondia alguma coisa 

obscura? Nenhuma palavra, nenhum som, 

essa mudez crescia e parecia uma faca que 

me ameaçava, cortando meu sossego. 

Alors je me suis retiré du monde. Je 

voulais le silence. Ma voix me suffisait, 

seul à me parler et m’écouter. Comme ça, 

je pouvais réfléchir au silence de Dinaura. 

Le silence recelait-il quelques ténèbres ? 

Pas un mot, pas un bruit, ce mutisme 

grandissait et se faisait tranchant comme 

un couteau, menaçant, entaillant mon 

repos.  

 

O trecho selecionado exemplifica o caso em que, dentro da mesma lógica da literalidade 

(BERMAN, cf. p. 131), sem propor a reprodução factual, a tradução reproduz a lógica 

que preside a organização do texto dentro do sistema da língua.  

 

Voz, só a minha, para mim. 

Ma voix me suffisait, seul à me parler et m’écouter. 

 

O emprego de gerúndio em francês expressando relação de causa e consequência:  

“menaçant” e “entaillant” retoma o ritmo da frase brasileira. 

 

19. 

ODE 

 

OE 

p. 16 p. 20 

Eu ainda era jovem, acreditava que o 

castigo por ter abusado de Florita era 

merecido; por isso, devia suportar o peso 

dessa culpa. 

J’étais encore jeune, je croyais mériter 

mon châtiment pour avoir abusé de 

Florita ; c’est pourquoi je devais subir et 

accepter le poids de ma faute.  

 

verbe “supporter”  supporter les conséquences 

OE: castigo / ter abusado / merecido / suportar / peso / culpa 

ODE: mériter / châtiment / avoir abusé /subir / accepter / poids / faute 
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20. 

OE 

 

ODE 

p. 27 p. 34-35 

Depois o único abraço no pai morto. Puis je l’ai pris dans mes bras, pour la 

seule et unique fois – mon père mort. 

 

A frase nominal anuncia, de maneira sintética e incisiva, a reação do personagem à 

morte do pai; em sete palavras, resume toda uma história de rejeição e abandono pois o 

único abraço entre pai e filho ocorre após a morte do pai. A inclusão do verbo e do 

possessivo faz parte do processo de clarificação que impõe uma formulação mais 

definida e explicitante.   

 

3.5 Quem traduz, como traduz: um comentário 

  

a cauda e o cometa, o original e a tradução,  

a extremidade que toca a cabeça do corpo, 

 início e fim de um mesmo percurso...  

Milton Hatoum  

 

Os tradutores de Dois irmãos e Órfãos do Eldorado, Cécicle Tricoire e Michel 

Riaudel
31

, respectivamente, aceitaram responder a algumas perguntas por e-mail. As 

reflexões dos últimos vinte anos, desde Cordonnier (1995), até a reportagem de Pierre 

Assouline (2008) e a própria Histoire des traductions XIXe siècle (2012) reafirmam  a 

necessidade de se saber quem traduz e, evidentemente, de onde traduz. Daí a tendência 

a abandonar a referência à “tradução” - que leva a supor uma atividade autônoma e 

independente de contextos de espaço e tempo -, em favor da referência ao “tradutor”, 

pondo em evidência a atividade de um sujeito que, necessariamente, imprime suas 

ideias no texto estrangeiro que traduz. Por mais que a tradição exija o desaparecimento 

do tradutor, seu apagamento no texto de chegada e uma impossível transparência, sua 

                                                 
31

 A íntegra das entrevistas concedidas por Cécile Tricoire e Michel Riaudel consta dos Anexos. 
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função é revelar o Outro em sua pura diferença, tarefa que, no entanto, sempre estará 

submetida à posição de uma cultura com relação à outra (Cordonnier, 1995, p. 145). É 

nesse sentido que a reportagem de Pierre Assouline faz emergir novos pontos de vista 

sobre velhas questões como fidelidade e traição, simplificação, aproximação, 

impossibilidade e outras que, aparentemente, teriam ficado no passado. Questões que 

continuam a repercutir no presente, com novas implicações. São, portanto, as entrevistas 

do jornalista com os tradutores mais proeminentes da atualidade na França que 

inspiraram as perguntas feitas aos tradutores de Hatoum. Até que ponto a consciência do 

ofício que orienta a prática dos tradutores da literatura brasileira segue os mesmos 

ritmos dos tradutores das línguas “nobres”, cujos textos já nascem clássicos, conforme 

Casanova (2002), como o inglês, o alemão e o espanhol? 

As obras Deux frères (Seuil, 2003) e Orphelins de l’Eldorado (Actes Sud, 2010) 

são representativas de duas maneiras distintas de tratamento do texto estrangeiro por 

parte dos tradutores. E vamos nos referir, num primeiro momento, aos tradutores, visto 

que na cadeia de produção do livro, são eles que, ao assinar a tradução, assumem a 

responsabilidade sobre o texto. Mais adiante, comentaremos a participação dos editores 

como atores do processo de produção do livro.   

A tradutora de Dois irmãos, Cécile Tricoire, traduziu textos de ficção de 

escritores brasileiros como Rachel de Queiroz, Antonio Torres, Patrícia Melo, José 

Mauro de Vasconcelos, Cornélio Pena, Cyro dos Anjos, assim como Celso Furtado e 

Fernando Henrique Cardoso. Traduziu também Castro Alves para a Anthologie de la 

poésie romantique brésilienne
32

 organizada pela Unesco. Trata-se de uma tradutora 

profissional, especializada em autores brasileiros, com 25 anos de carreira.  

Em DF, a sua tradução se caracteriza pela interferência na organização interna 

do texto, seja na pontuação que transforma uma frase em duas (ou vice-versa), seja no 

recorte dos parágrafos, em geral, transformando-os de curtos em longos, com acréscimo 

de conetivos lógicos, raros em DI. Mas ocorre também alteração sintática no sentido 

contrário, quando longos trechos da narrativa, sem pausas, são mutilados pela incisão 

bem-comportada de ponto e parágrafo, conferindo ao texto traduzido longas respirações, 

um ritmo moderado e equilibrado ausente na reprodução das falas de Domingas, por 

                                                 
32

 Anthologie de La poésie romantique brésilienne. Carneiro, Isabel Patriota P., Lamaison, Didier e 

Bueno, Alexei (orgs). Edition bilingue brésilien-française. Paris: Eulina Carvalho Unesco, 2002.  
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exemplo, ou nas confidências magoadas, embaladas pelo álcool, de Halim. Nael, ao 

contrário, como testemunha da fúria destruidora de Omar após a captura organizada por 

Zana, em longo parágrafo de duas páginas, em que o narrador faz uma pausa expressa 

por ponto e parágrafo, antes de declarar que “Quase nada sobrou da relíquia. Depois 

Halim comprou outro espelho, imenso, que eu passei a lustrar com menos zelo” (DI, p. 

174), teve a separação - e a pausa - abolidas em DF. As pausas indicadas pela pontuação 

que conferem ritmo próprio à narrativa são, portanto, de maneira geral, alteradas. A 

substituição do léxico em situações em que há possibilidade de emprego do mesmo 

vocabulário é constante. Pode-se supor que a repetição seja vista como sinônimo de 

pobreza lexical, quando a repetição é recurso estilístico constante na estrutura profunda 

de DI. Um último exemplo demonstra que há casos em que os dois procedimentos 

descritos acima são simultâneos: alteração sintática de duas frases, curtas e secas, em 

uma frase longa, e o acréscimo de uma comparação explicitada pelo “comme”, e ainda, 

o apagamento da metáfora da cicatriz, o apagamento de sua repetição, assim como da 

dor, do sofrimento do corpo e o surgimento do sentimento de vingança não revelado 

porque ainda desconhecido:  

“A cicatriz já começava a crescer no corpo de Yaqub. A cicatriz, a dor e algum 

sentimento que ele não revelava e talvez desconhecesse” (HATOUM, 2000, p. 28).  

La blessure fit son chemin en Yaqub, l’envahit tour entier comme une douleur, 

un sentiment secret qu’il n’avait peut-être jamais éprouvé auparavant (HATOUM, 2003, 

p. 26).   

Deux frères faz parte de uma concepção de tradução que tende mais para o 

enriquecimento do patrimônio literário francês do que para a revelação da 

especificidade da literatura estrangeira. O fenômeno da anexação, como descrito por 

Casanova (2002), tem a dupla característica de consagrar e legitimar a literatura 

estrangeira fora de seu país – mas muitas vezes dentro deste e até para o mundo -, ao 

mesmo tempo em que a anexa ao seu próprio patrimônio cultural. Desde a apresentação 

do livro, com sua sobrecapa de referência à antiguidade clássica que oculta a 

informação “traduit du portugais (Brésil)”, até a tendência à ordenação e equilíbrio dos 

parágrafos, a tendência a priorizar o sentido em detrimento dos ritmos que agem sobre a 

língua, como expressão da subjetividade do escritor, são elementos que fazem de Deux 

frères uma versão de Dois irmãos transposta em francês correto  (o clássico “bon 
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français”), adaptado para o que se imagina ser o horizonte de expectativa do leitor 

francófono do início do século XXI.  

Existe uma correlação estreita entre a renúncia de revelar o Outro e a 

argumentação da “intraduzibilidade” quando o tradutor tenta aclimatar as referências 

culturais estrangeiras às suas próprias referências, através de equivalências. São muitos 

os exemplos: o tratamento dos nomes próprios que, segundo a lógica etnocêntrica, 

causariam estranheza como Caçula, Perna-de-Sapo ou Pau-Mulato. O regionalismo que 

diz respeito aos alimentos como “cascalheiro”, traduzido por “marchand d’oublies”, 

caracteriza a tentativa de “vestir o Mesmo com a roupa do Outro”, nas palavras de 

Cordonnier (1995, p. 171). Nesse caso, a valorização do sentido e da língua se dá em 

detrimento dos dados da cultura brasileira. Quanto ao uso de itálicos e à adoção de um 

glossário, a tradutora afirma que foram decisões do editor. Mas, ela também diz que “As 

estranhezas, se tiver no texto original, tenho que dar conta como estranhezas na minha 

língua. Às vezes é difícil porque as línguas não têm o mesmo gênio. Mas a gente brinca 

e acha correspondências” (TRICOIRE, Anexos, p. 216). Embora compartilhe com o 

editor a responsabilidade sobre o texto que entrega ao leitor, o tradutor nem sempre se 

encontra e condições de afirmar abertamente a sua posição.    

 Esperamos que, no futuro, Dois irmãos, enriquecido pelo comentário e 

beneficiado pelo desenvolvimento da crítica, solicite uma leitura excentrada, que dê 

conta de seu profundo enraizamento na cultura brasileira, expressa em suas obsessões 

temáticas, nas repetições que beiram a expressão da oralidade, seu ritmo pesado e sua 

lógica própria e não redutível ao ordenamento proposto pela ideologia do gênio da 

língua francesa. Vamos esperar que renovados contatos culturais fecundem o diálogo 

entre as duas culturas, brasileira e francesa, preparando o momento da retradução do 

romance.         

O tradutor de Órfãos do Eldorado, Michel Riaudel, professor de Literaturas de 

língua portuguesa na Universidade de Poitiers, é autor de vasta produção acadêmica 

sobre literatura brasileira e modernismo, poesia contemporânea e sua recepção francesa, 

e questões identitárias. É tradutor de Ana Cristina César, José Almino, Modesto Carone 

e Luis Schwarcz. Além de Órfãos do Eldorado, traduziu de Hatoum, entre outros textos, 

o conto “Varandas de Eva”, da coletânea de contos Cidade ilhada (Companhia das 
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Letras, 2009), publicado na revista Europe (novembro-dezembro 2005), em número 

dedicado à literatura brasileira.  

Sua tradução de Órfãos do Eldorado se caracteriza por transpor em língua 

francesa a organização interna do texto português, mantendo a pontuação, a divisão dos 

parágrafos e, em grande parte, a estrutura das frases, traços perceptíveis desde a 

primeira abordagem do texto. Os nomes próprios são mantidos em português com sua 

pontuação, como “Edílio” trazendo a “estranheza” sonora para dentro do texto francês.  

As notas de pé de página que dizem respeito, em geral, a nomes de plantas e animais de 

origem tupi, e implícitos culturais como “quilombo” e “caseiros”, solução encontrada 

para lidar com o “intraduzível”, são utilizadas com parcimônia. Nomes de lugares como 

“Ilha das Ciganas” e “Ponta da Piroca” receberam tratamentos distintos. Como a 

“cigana”, nesse caso, designa o pássaro, a solução encontrada pelo tradutor foi “île des 

Hoatzins”; mas a explicação em nota para “Piroca”, correspondente a “Pointe de La 

Piroca”, permite manter o significante de origem tupi (“careca”, em português) com sua 

sonoridade e graça, pois explica que corresponde a “pênis” na linguagem familiar.  

Riaudel, que comentou a sua tradução através de entrevista, acredita na 

importância da sensibilidade do tradutor para compreender a importância das marcas de 

pontuação e recortes dos parágrafos no texto. Mais importante do que manter 

exatamente as mesmas marcas que imprimem ritmo ao texto, é fundamental, mesmo 

através de alterações, manter “essa singularidade de ritmos [...] quando ela lhe parece 

significante”. Como tradutor, “uma espécie específica de leitor”, Riaudel aceita a 

possibilidade de incompreensão e de uma solução “errada”, pois este é o risco que 

percorre a própria vida dos textos - da leitura à tradução – em sua “viagem, aventura em 

outro país”. Nesse caso, a noção de fidelidade depende da subjetividade do tradutor, do 

“que terá identificado como significante no texto”, leitura individual e fidelidade aos 

critérios de sua eleição, portanto. O tradutor considera que as notas explicativas de pé de 

página assumem dois aspectos (aparentemente antagônicos) no texto de chegada: ao 

mesmo tempo em que denunciam um “fracasso” da tradução, estas são necessárias para 

alertar o leitor contra eventuais erros de compreensão. Acreditamos que, na verdade, 

não há antagonismo na medida em que o implícito cultural não pode encontrar 

correspondente em outra língua – salvo promovendo o seu desaparecimento na tradução 

através de equivalente na língua de chegada -, e porque, assim como os itálicos, as notas 

são uma forma de clarificação, inerente ao processo de tradução.    
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A aparente simplicidade e transparência do texto de Hatoum é apontada pelo 

tradutor como um desafio. Por trás da aparência, há um enorme trabalho de elaboração 

da escrita e, para chegar a isso na tradução, é preciso  

refazer todo caminho de elaboração e reescrita para encontrar um 

equivalente dessa simplicidade em francês. Você tem que mobilizar 

expressões, construções, sem contudo buscar um texto francês demais. 

Se você se deixar levar por um movimento de transposição imediata, 

mais ou menos palavra por palavra, vai deixar de lado dois terços da 

língua de chegada [...] E essa parte inerte, acho eu, o tradutor tem que 

reinjetar um pouco dela, para dar vida e “naturalidade” (Riaudel, 

Anexos, p. 226).      

 Essa negociação, necessária entre o texto de partida e texto de chegada, parece 

ter sido posta em prática, por exemplo, no trecho comentado anteriormente no qual 

optou-se pela reelaboração e não pela retomada literal dos significantes “silêncio” e 

“palavras”:  

[...] traduzia umas frases e ficava em silêncio desconfiada. [...] Duvidava das palavras 

que traduzia. Ou da voz (HATOUM, 2008 p. 11). 

[...] elle traduisait quelques phrases et s’arrêtait, marquant une pause perplexe. Elle 

doutait de ce qu’elle traduisait. Des propos. Ou de la voix (HATOUM, 2010, p. 13).    

Quanto à expressão da fala popular, o tradutor fornece na entrevista o exemplo 

da nota da página 119, sobre a expressão “Ela acordou morta” (HATOUM, 2010, p. 

119), a que nos referimos anteriormente. Ele relata que a editora hesitou em aceitar a 

sua tradução literal “Elle s’était réveillée morte”, imaginando os protestos dos leitores 

“contra o absurdo da expressão”. A inclusão de uma nota de pé de página foi, então, 

negociada com o editor para que se mantivesse o “absurdo” cometido voluntariamente 

pelo tradutor, para preservar “a concisão poética da fórmula”. Neste caso, a posição do 

tradutor se revela claramente ao leitor, em atitude que, além de deixar clara a sua 

presença na relação entre os textos de partida e de chegada, demonstra o prestigio do 

tradutor diante do editor.   

O editor é, evidentemente, o “dono” do livro. É ele quem decide sobre a 

publicação, o formato e aparência, julga se a tradução convém ao público visado, o 
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inclui numa coleção ou noutra... O limite do tradutor é, também, no contexto do 

mercado editorial, o editor. Em “O Brasil no espelho francês”, comentamos as 

dificuldades históricas encontradas pela literatura brasileira para criar um espaço 

próprio junto ao leitor francês, um espaço que o distinga do conjunto da literatura 

hispano-americana e não o confine aos clichês da terra do carnaval, das praias, etc..  

Abordamos também a importância dos atores envolvidos na divulgação da literatura 

brasileira na França, esses intermediários, agentes, tradutores e, principalmente, 

editores, detentores do poder de decisão sobre o que se publica e como.  

A situação do tradutor, portanto, como um dos agentes envolvidos no processo 

de publicação dos livros, merece ser abordada, pois como vimos com os sociólogos 

Gisèle Sapiro e Johan Heilbron, além das questões intertextuais, o mercado de bens 

simbólicos - no qual o sistema literário internacional se insere -, tem critérios de 

hierarquização e uma economia que lhe são próprios. Assim, a abordagem sociológica 

da tradução se interessa pelo conjunto das condições dentro das quais as traduções são 

produzidas e circulam, desde o regime político, as relações políticas e econômicas entre 

os países envolvidos até a análise das funções exercidas pelas traduções e seus agentes 

literários como autores, tradutores e críticos para os quais “o trabalho baseado em fontes 

linguísticas e sociais próprias proporciona vantagens materiais e simbólicas” 

(HEILBRON e SAPIRO, 2002, p. 5).  

Dentro da publicação dos Actes de la recherche en sciences sociales: 

Traductions: les échanges littéraires internationaux (2002), Isabelle Kalinowski 

apresenta o resultado de uma pesquisa sobre a condição dos tradutores literários em 

atividade na França no texto “La vocation au travail de la traduction” (p. 47-54). A 

pesquisa aponta a diferenciação que opõe tradutores literários em tempo integral, 

dependentes dessa atividade para viver, aliada à precariedade de direitos sociais, e 

tradutores literários universitários que, na condição de funcionários públicos, têm a 

sobrevivência garantida e são vistos como pessoas que têm muito tempo livre, podendo, 

portanto, “se dedicar inteiramente à tradução das formas mais puras
33

 de literatura” 

(KALINOWSKI, 2002, p. 50). Os tradutores que não são professores universitários, 

além da clivagem material, sofrem a segregação simbólica quando o acesso a um certo 

patrimônio literário considerado mais nobre lhes é negado, como é o caso dos autores 
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estrangeiros editados na coleção “Bibliothèque de la Pléiade”, exceção feita a alguns 

escritores de muito prestígio, ou no jargão da sociologia bourdiesiana, “bem dotados de 

capitais simbólicos”. Os tradutores em tempo integral se apoiam no argumento do 

monopólio da liberdade de “criação” para reverter a seu favor a posição de “dominados” 

dentro do sistema, acusando os universitários de incapacidade de abandonar o modelo 

“escolar” de tradução. O nível acadêmico da população dos tradutores literários – e, 

nesse sentido, a pesquisa confirma a amostragem da matéria do Le magazine littéraire, 

“Les lois de la traduction perpétuelle” discutida em “Olhar o Outro: a tradução na 

França” -, é muito elevado e isso não se deve unicamente à presença dos universitários. 

A classe  

conta com mais de 20% de aprovados em concurso público para 

professor universitário adjunto, perto de 14% de doutores, perto de 

11% de titulares de um DEA (Diplôme d’études approfondies hoje 

substituído pelo diploma de master) e 15,6 % de titulares de um 

mestrado [...] apenas 8% dos tradutores declaram ser o diploma 

universitário seu maior título (KALINOWSKI, 2002, p. 52).  

 A recente pesquisa feita por de Pierre Assouline para o Centre National du Livre 

(CNL), órgão do Ministério da Cultura e da Comunicação, deu origem ao relatório “La 

condition du traducteur” (2011). O documento, de 130 páginas, ao mesmo tempo em 

que revela a precariedade das condições de trabalho dos tradutores, aponta soluções que 

dependem, cada vez mais, da intermediação de órgãos imparciais como o CNL em 

atritos literários entre tradutores e editores, pois está claro que uma “verdadeira” quebra 

de braço só poderá acontecer nesses termos, considerados o poder e a margem de 

negociação desiguais entre as partes.  Os conflitos gerados pela modificação feita pelo 

editor no texto apresentado pelo tradutor podem ser tão graves que só podem ser 

solucionados com a mediação de responsáveis das duas línguas em questão, escolhidos 

de comum acordo entre as partes, atuando como juízes. O fenômeno é mais corrente do 

que se possa imaginar. Michel Riaudel conta ter retirado sua assinatura de uma tradução 

por não assumir as alterações feitas pelo editor.     

 O relatório de Asssouline, além de mapear a precariedade das formações diante 

das novas realidades globais, da profissionalização, remuneração degradada, grande 

quantidade de tradutores do inglês no mercado em detrimento de línguas raras como o 

português, constata - como também Michel Riaudel -, o perigo que representa, para a 
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transmissão das obras brasileiras em escala internacional, o declínio das formações em 

línguas estrangeiras nas universidades.  
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4. Hatoum na imprensa: de autor amazonense de origem libanesa a autor 

brasileiro  

 

Completamente brasileiro, mas de origem libanesa 

 

 Milton Hatoum conta de maneira magnífica 

 

 a incurável nostalgia de “um certo Oriente” 

 

Jornal Le Monde (1993) 

 

 

A recepção de Hatoum na imprensa francesa, desde a época do lançamento de 

seu primeiro romance no Brasil, em 1989, até 2014, sofre modificações tanto do ponto 

de vista das publicações - passando de revistas especializadas em cultura brasileira 

como Infos Brésil a revistas voltadas para o público feminino como Marie-France -, 

quanto na identificação do autor como surgido do exílio de libaneses na Amazônia, até 

ser tratado simplesmente como “autor brasileiro”. Um percurso que varia segundo o 

reconhecimento, num primeiro momento, não só de uma “situação particular” ligada à 

origem duplamente “exótica” do autor, amazonense e libanesa mas, em igual medida, da 

coincidência entre suas referências biográficas e aquelas de seus personagens, ao menos 

nos primeiros romances.  

Esperava-se que as resenhas críticas ou informativas correspondessem à época 

dos lançamentos das traduções, mas tal coincidência não se confirmou ao longo da 

investigação, e constatou-se que a atenção dos jornais e revistas não acontece de 

maneira progressiva ou constante, acompanhando as datas de lançamentos dos livros, 

mas se dá, principalmente, segundo calendários de eventos culturais como, por 

exemplo, o Ano do Brasil na França, encontros de escritores, salões, feiras dedicados ao 

livro, etc..Verificou-se, no entanto, a presença constante de Hatoum na imprensa, pois, 

além de atender a solicitações da mídia em geral para falar de literatura, mas também de 

cultura, economia e mesmo de política, ele circula, além disso, em ambientes 

acadêmicos, participando de encontros literários na França e outros países, sendo o que 

se chama hoje de intelectual “midiático” solicitado a dar sua opinião sobre quase tudo. 

Assim, se por um lado, a grande imprensa escrita de língua francesa lhe dedica algum 

espaço em jornais de grande circulação – fato significativo, considerada a pequena 

circulação da literatura brasileira naquele país -, o autor está muito presente na difusão 

da sua própria literatura, informando, através de entrevistas, não só sobre o contexto 
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específico que explora em suas obras, mas também sobre a realidade brasileira em geral 

nos mais variados meios de comunicação, como televisão, rádio, sites e blogs em 

muitos países nos quais seus livros estão publicados.  

Grande parte do espaço dedicado a Hatoum na imprensa está publicada em 

veículos de comunicação destinados à comunidade de origem libanesa. Como a diáspora 

libanesa na França e no Brasil
34

 cria um elo de comunicação, extraordinário e fortuito, 

entre o leitorado francês e a obra do escritor brasileiro, consideramos válido integrar 

essa recepção em nosso exame. Considerando ainda a condição hegemônica de Paris na 

divulgação e consagração dos textos literários, a consequente “dependência” que a 

crítica parisiense estabelece com relação aos escritores ditos periféricos e, em especial, a 

comparação feita anteriormente com relação à recepção da literatura modernista 

brasileira e pela crítica da “periferia francófona”- especificamente Macunaíma de Mário 

de Andrade -, fazem parte da nossa análise críticas publicadas em países como Suíça e 

Canadá, que servindo de contraponto, vêm enriquecer o debate em torno da questão.  

Não houve propriamente “seleção” de alguns textos dentre muitos, mas, um 

aproveitamento dos textos publicados na imprensa escrita de grande circulação e em 

revistas, sites e blogs especializados em literatura entre 1990 e 2014. Textos acadêmicos 

resultantes das numerosas pesquisas realizadas nas universidades não foram levados em 

consideração, uma vez que, restritos à área acadêmica, não atingem diretamente o 

grande público. Os autores dos textos jornalísticos, no entanto, não foram alvo de 

seleção, até mesmo porque os críticos literários acumulam, na maioria das vezes, as 

funções de pesquisador e escritor às de crítico e jornalista, cumprindo na imprensa o 

papel de vulgarizadores de seu saber especializado. É o caso dos professores 

universitários, especialistas em literaturas de língua portuguesa, Pierre Rivas e Michel 

Riaudel. Professor aposentado de literatura comparada da Universidade de Nanterre, 

Rivas se dedicou ao estudo das relações literárias entre a França, Portugal e o Brasil. 

Riaudel, além de tradutor de diversos autores brasileiros, é professor especialista em 

literatura brasileira, e ensina, hoje, na Universidade de Poitiers.  

Estabelecer o critério do “tema” tratado nos artigos ou entrevistas, mantendo-se 

nos limites das rubricas “literatura” ou “livros” mostrou-se improdutivo, uma vez que as 

perguntas dos jornalistas, ou a temática abordada denunciam a persistência de algumas 

                                                 
34

 A comunidade libanesa do Brasil é a maior do mundo, com quase 10 milhões de descendentes. A 

população do próprio Líbano é de 3,5 milhões, segundo dados do Senado federal: 

www12.senado.gov.br.noticias. Pesquisa em 12/09/2014.  
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ideias que, por sua vez, orientam a reportagem, precedem e tentam orientar as respostas 

do entrevistado. São muitas vezes chavões, senão com relação ao próprio autor e sua 

origem, à literatura brasileira, ou simplesmente ao Brasil, que persistem em alguns 

desses textos. Por isso, julgamos produtivo analisar desde uma resenha crítica publicada 

em jornais de grande circulação ao lado de outros tipos de veículos, mesmo blogs.  

Constatou-se ao longo da pesquisa que os temas fundadores da obra de Hatoum 

sofrem um deslocamento na visão dos resenhistas estrangeiros.  Segundo a sua lógica de 

leitura, e de acordo com as suas ferramentas críticas, os pontos de interesse dos 

romances se concentram especialmente em torno da origem libanesa dos personagens. 

Há igualmente uma tendência a identificar traços comuns a Hatoum e outros autores 

brasileiros de origem libanesa.  Essa tendência leva a outra, de lhe atribuir uma escrita 

autoficcional sobretudo pelos dados referenciais das primeiras obras, tanto com relação 

à representação de imigrantes libaneses, quanto pela ambientação em sua Manaus natal.   

O exílio desses estrangeiros na Amazônia é destacado a partir de uma ótica de 

isolamento e nostalgia do país de origem. Os textos críticos se, em certa medida, 

reconhecem a exploração do tema da memória e da construção da identidade, não 

atribuem valor ao tema recorrente da elaboração da escrita, recurso dos narradores de 

cartas ou livros, para transformar pela imaginação os elementos da memória rasurados 

pelo esquecimento.  

A descoberta de uma lógica de leitura pautada pelo tema do exílio e 

desadaptação do imigrante, pela valorização do exótico da região amazônica e pelo viés 

autobiográfico provocou surpresa e trouxe dificuldades para lidar com a diferença de 

pontos de vista dentro do corpo do texto. Optou-se, então, pela metodologia de adoção 

desses mesmos referenciais que se devem, em parte, à superficialidade que caracteriza 

esse tipo de crítica, mas também pela manutenção, no imaginário sobre o Brasil e sua 

literatura, de estereótipos nortistas e nordestinos que constituem sua referência de 

leitura.    

Apesar de termos examinado especialmente as traduções de dois romances – DI 

e ODE -, a recepção de seu romance de estreia, Relato de um certo Oriente, vai nos 

interessar especialmente porque desta depende, em grande parte, a construção da 

imagem de escritor amazonense de origem libanesa que vai acompanhar sua trajetória. 

             Os textos publicados na imprensa nos quais se baseiam o comentário a seguir 

consta dos Anexos, traduzidos para o português e em ordem cronológica.  
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4.1 A obsessão da origem: entre Amazônia e Oriente  

 

Sua obra não destaca de maneira nenhuma  

o pitoresco amazônico  

Revista La quinzaine littéraire 

(2004) 

 

A jornalista libanesa Zéna Zalzal, colaboradora do jornal independente  L’Orient 

Le jour e do site Club libanais du livre, percebe que a imprensa francesa foi precoce ao 

estabelecer que Hatoum é um autor da Amazônia (texto 15). Em texto de 2010, ela 

reconhece no autor, principalmente, um amálgama de referências libanesa, brasileira e 

francesa que se reflete em sua obra por uma mescla harmoniosa de culturas. A 

jornalista julga a referência libanesa mais significativa do que as outras (na ocasião 

Hatoum participa de um encontro de escritores ibero-americanos) e prefere se referir ao 

escritor como brasileiro de origem libanesa,  

 

Porque a trama de seus romances se desenrola muitas vezes no cenário 

de sua cidade de origem, Manaus, cercada pela floresta amazônica, 

Hatoum foi um pouco rápido demais rotulado, pela imprensa francesa, 

de “escritor da Amazônia” (ZALZAL, 2010). 

 

                O elemento de identificação necessário para captar a atenção do leitor, nesse 

caso, é a ascendência libanesa uma vez que o texto de Zalzal se destina ao público 

francófono libanês ou de origem libanesa do site Club libanais du livre. De fato, no 

conjunto dos textos críticos consultados, de 1990 a 2014, as referências ao nascimento 

em Manaus e à ascendência libanesa são obrigatórias, especialmente na recepção dos 

primeiros romances. A Amazônia é destacada nesses 21 textos, sobretudo como terra 

natal do autor e como terra de exílio de famílias libanesas, especialmente com relação a 

Récit d’un certain Orient e Deux Frères.  

Em 2009, pela primeira vez, um texto crítico, no Libération (texto 10), designa 

Hatoum “escritor brasileiro” sem menção às origens libanesas e, só no fim, fornece a 

informação: “nascido em 1952 em Manaus, no coração da Amazônia, acrescentando em 

seguida ser considerado um dos melhores escritores brasileiros”. A partir de 2009, 

outros oito textos não mencionam a origem libanesa do escritor. A família de imigrantes 

libaneses, cenário central das tramas dos primeiros romances, constantemente 
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relacionada à vida pessoal do escritor, estando ausente nos romances Cendres 

d’Amazonie e Orphelins de l’Eldorado, deixa, então, de ser referência para a crítica.     

 O nascimento em Manaus não é evidenciado em apenas três textos. Dois outros 

têm a intenção de identificar o escritor mais explicitamente às suas origens libanesas. 

Um texto chama especialmente a atenção por insistir na existência de uma 

“identificação” libanesa entre os intelectuais brasileiros e, em especial, entre três dos 

maiores escritores contemporâneos: Raduan Nassar, Milton Hatoum e Alberto Mussa. A 

longa reportagem, assinada por Pedro de Souza para o jornal Le Monde (texto 7), 

conclui que “A história dos libaneses no Brasil é a história de um sucesso, até na 

literatura, a história da integração muito rápida de uma comunidade de imigrantes em 

um grupo social dominante” (SOUZA, 2004).  O jornalista vai mais longe por acreditar 

na influência da herança libanesa sobre o talento para as letras, ao estender a Jorge 

Amado uma suposta ascendência árabe: “Jorge Amado, falecido em 2001, seria de 

origem árabe. Observem o nome: Jorge, como São Jorge (o santo imaginário das 

cruzadas) tão caro aos cristãos libaneses. E depois, vocês viram o seu rosto?”. Souza 

reproduz ainda o diálogo de Paloma Amado com um diplomata iraquiano ao se 

identificar como filha do escritor: “’Sou a filha do escritor Jorge Amado.’ Ele me 

interrompeu: ‘Amado, não, Senhora, Ahmad, pois ele é árabe e nós temos muito 

orgulho disso’” (SOUZA, 2004).    

                A menção às origens do escritor, amazonense ou libanesa, não aparece em 

dois textos. Gérard Guégan, em artigo de 2010 para o jornal Sud-Ouest (texto 13), 

apesar de apostar na vertente autoficcional (que será comentada mais adiante), não 

menciona que Hatoum nasceu em Manaus. O segundo, com o título Uma Atlântida 

amazônica, do site Books Paris (texto 14), se limita a reproduzir resenhas publicadas no 

Brasil desse autor que “muitos consideram como o maior escritor brasileiro do 

momento” (Books Paris, 2010).   

 Já nas suas primeiras linhas, uma das críticas anuncia que o romance “Dois 

irmãos não destaca de maneira nenhuma o pitoresco amazônico” (RIVAS, 2004). A 

formulação negativa denuncia o horizonte de expectativa referente a um romance vindo 

da região amazônica, aquela de encontrar elementos de cor local e exotismo. Não será a 

única vez em que a negatividade, em comentários críticos, deixa claro que o escritor 

desloca o horizonte de leitura francês. Mais adiante, veremos outros exemplos dessa 

recepção. O comentário acima é de Pierre Rivas que assina, na revista La quinzaine 

littéraire, a resenha crítica Uma musiquinha lancinante (texto 5), em janeiro de 2004. O 
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texto sobre DI abre com a frase: “Milton Hatoum nasceu em 1952, em Manaus, no seio 

de uma família de origem libanesa”. O crítico considera que o Brasil da tradição 

corresponde a um “paraíso” – “junto a Manaus, cidade que fora, com a borracha, no 

início do século, uma cidade Belle époque, estojo dourado em cenário vegetal” -, 

retomando alguns elementos do clichê relacionado ao pitoresco exótico e sensual da 

terra brasileira:  

Um dos sentidos, discreto, mas importante, do livro é essa oposição 

entre o Brasil da tradição, varrido pela intrusão da modernidade, o 

Brasil do prazer, do amor sensual, do jogo de dados, do discurso 

levantino do pai e sua degradação no filho pródigo Omar, sua 

tendência à depravação, ao dispêndio e ao álcool e, por outro lado, o 

novo Brasil, da economia, da racionalidade e da acumulação de Yaqub 

e Rânia (RIVAS, 2004).  

 

Em agosto de 2008, época do lançamento brasileiro de Órfãos do Eldorado, o 

jornal Le Monde (texto 9) publica o longo artigo “Amazônia como único horizonte” 

assinado por Marc Leprêtre e Jean-Pierre Langellier. Resultado de uma entrevista com o 

autor, o texto retoma os dados sobre as origens libanesa e amazônica para abrir o texto, 

embora o tema da imigração não seja explorado no romance, os poucos imigrantes não 

sendo centrais na trama, que gira em torno da Amazônia e das lendas indígenas. Os 

jornalistas tratam mais da bem sucedida carreira internacional de Hatoum e menos da 

novela em si, até porque o encontro antecede à publicação em francês. Com dados 

numéricos sobre vendagens e as traduções de ODE em 17 países devido, 

principalmente, à encomenda e ao lançamento na coleção Canongate Myths Series da 

prestigiada editora escocesa Canongate, a reportagem aborda vários assuntos em que 

Hatoum discorre sobre o entrelaçamento entre sua vida e obra, não sem um tom de 

exotismo. A situação descrita é a seguinte: em seu apartamento paulistano, o autor se 

apronta para escrever e, relembrando a paisagem manauara, os rios, os gritos na beira do 

cais, 

o ar quente o sufoca, o torpor o acalma. Ele sente na pele o sopro do 

vento úmido roçando a rede. Mais tarde, espreita as sombras que 

atravessam a noite. Respira relentos de poeira e mofo, cheiros de óleo 

quente e madeira nova e o odor forte do guisado de tartaruga 

cozinhando na gordura. Quando cai a noite escura, perde de vista as 
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ilhas do rio, por detrás do horizonte das árvores, infinito. (LEPETRE e 

LANGELLIER, 2008).   

 

            O núcleo léxico-semântico em torno da origem libanesa é reativado de maneira 

discreta. O recorrente “coração da Amazônia” é substituído, aqui, pela expressão 

“cidade cercada pela floresta”: 

 

Nascido em Manaus, na Amazônia, de família de origem libanesa, o 

escritor faz da cidade cercada pela floresta a matéria-prima de seus 

romances. Suas narrativas põem em cena imigrantes que vieram 

recomeçar suas vidas no Brasil. “Órfãos do Eldorado”, editado em 17 

países, segue essa vertente (LEPETRE e LANGELLIER, 2008).  

 

           Sobre a epígrafe a Cinzas do Norte “Eu sou donde eu nasci. Sou de outros 

lugares”, de Guimarães Rosa, os jornalistas arriscam: “Esse outro lugar deve ser 

compreendido ao pé da letra: a ascendência de Milton Hatoum é libanesa”.  

O jornal Libération não publica nenhuma resenha crítica sobre o autor e se limita 

a divulgar informações de lançamento, título, autor, editora, preço, etc.. Em entrevista 

com o escritor em São Paulo (texto 10) publicada em abril de 2009, Chantal Rayes se 

interessa por política e o título da entrevista é: “Mudar tudo, acabar com as 

desigualdades - Entrevista: Milton Hatoum: escritor brasileiro”. Sem menção às origens 

do autor ao longo do texto, a jornalista informa no fim da entrevista:  

 

Nascido em 1952 em Manaus, no coração da Amazônia, mas 

estabelecido em São Paulo, Milton Hatoum é considerado um dos 

melhores escritores brasileiros. Três de seus romances já foram 

traduzidos na França e um quarto, Órfãos do Eldorado, será publicado 

neste ano (RAYES, 2009). 

 

             É também no fim da matéria dedicada ao lançamento de ODE, em 2010, que o 

site LIVRESHEBDO (texto 12) menciona que o escritor é “brasileiro nascido em 1952, 

em Manaus”. A resenha crítica de ODE, com o título Amazônia de turbulências, resume 

o enredo da novela chamando a atenção tanto para o contexto em que a ação se 

desenvolve e a trajetória pessoal do narrador, quanto para os mitos amazônicos e 

mistérios.  Já o site Books Paris (texto 14) em texto publicado em 2010, tampouco abre 
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com informações sobre a biografia de autor, mas é no segundo parágrafo que informa 

tratar-se de um “autor que muitos consideram como o maior escritor brasileiro do 

momento”. 

A Amazônia é vista como verdadeiro personagem em ODE por alguns críticos, 

que a descrevem como atraente e perigosa. A crítica não deixa de realçar o caráter 

exótico, palavra cujo sentido moderno em francês se refere justamente ao “que vem de 

países distantes e quentes”. Já as características do “exotismo” conforme a definição de 

“gosto pelas coisas exóticas, hábitos, costumes e formas artísticas dos povos distantes 

(frequentemente apreendidos de maneira superficial)”, ambas segundo o dicionário 

LeRobert, são facilmente identificáveis nas críticas com relação à dupla origem 

amazonense e libanesa do escritor. Mas, de acordo com a nossa análise, se não é 

totalmente subtraído às expectativas do leitor, o exótico e luxuriante se deixa apenas 

entrever ou, no máximo, insinuar na narrativa, pois a floresta e os rios - apesar de 

abundantes - desprovidos de vigor e energia, são invadidos pela carência e privação 

típicas de um universo em decadência. A sensualidade, tema frequentemente associado 

à natureza selvagem, aparece de maneira discreta na crítica, mas está presente em 

associação às tramas familiares e seu caráter incestuoso, assim como aparece associado 

às índias. Essa representação, como também a do sexo e mesmo do amor, vem marcada 

nesses romances pelo excesso (caso de Zana e Halim em DI), ou pelo interdito (Arminto 

e as índia Florita e Dinaura em ODE), na vida dos personagens.   

O site ARARA (texto 16) afirma que o autor faz uma “apaixonada homenagem 

aos mitos de sua Amazônia natal, que misturam o Eldorado e a Atlântida, [onde] Milton 

Hatoum amalgama História, lenda e memória em uma escrita híbrida, penetrante de 

modernidade”. A crítica recorre à comparação com os filmes de Werner Herzog, para 

ressaltar a hostilidade da floresta e a sensualidade da índia Dinaura: 

 

uma dança endiabrada, um beijo fogoso, uma mordida que faz sangrar 

a língua e o personagem para sempre ligado ao destino da jovem índia 

que só deseja ir morar na Cidade Encantada no fundo do rio. É lá que 

ele deve segui-la se quiser encontrar ouro, luzes e felicidade. As 

sombras de Aguirre ou Fitzcarraldo de Werner Herzog pairam sobre 

esse romance: grandiloquência e frustração, perseguição de uma 

quimera colossal, loucura do sonho impossível (arara.fr, 2010). 
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Já o jornal suíço Le temps (texto 19) descreve ODE como “cheio de umidade, 

golpes baixos, bebedeiras, e mesmo de sexo, personagens sombrios ou covardes, 

sacrifícios inúteis e sofrimentos, ODE exibe um mundo invadido pela água turva, a 

vegetação, os sonhos perdidos”. Um ambiente hostil, enfim, que o crítico do Le Figaro 

(texto 18) não vê, preferindo chamar a atenção, já no título, para a Cidade do Sol, talvez 

em referência à utopia
35

 de Tommaso Campanella: 

 

A Manaus, homens e mulheres afluíram de Portugal, da Itália, da 

Inglaterra, da França e mesmo do Líbano, como os antepassados de 

Milton Hatoum, para encontrar o Eldorado. Velhas narrativas que 

fizeram sonhar Dom Lope de Aguirre em seu tempo, evocavam o lago 

Parime, o rio Rubis e um príncipe índio que vivia coberto de ouro no 

coração de uma cidade encantada. No fim do século XIX, ainda havia 

indivíduos que as levavam a sério (LAPAQUE, 2010). 

  

 Também em 2010, época do lançamento de ODE em francês, o jornal libanês 

L’orient Le Jour (texto 17) destaca no título “um dos principais escritores brasileiros da 

literatura contemporânea”. Khatlab escreve para um público libanês ou de origem 

libanesa e começa sua apresentação informando a dupla origem amazônica e libanesa do 

autor: “Sua família é originária de Bourj El-Brajneh. Nascido na Amazônia em 1952 

[...]” (KHATLAB, 2010). 

 Observa-se, após esse exame, que sem dúvida pela temática dos dois primeiros 

romances e pela coincidência referencial entre autor e personagens, as origens 

amazônica e libanesa serão temas muito presentes na crítica dos primeiros tempos. O 

silêncio da crítica com relação à publicação do terceiro romance, Cendres d’Amazonie, 

em 2008, faz pensar nas motivações que subjazem a essa recepção.  Em texto de 1998, 

Riaudel chama a atenção para o engano em que podemos cair se consideramos apenas 

os dados numéricos, francamente positivos, referentes à “emergência e ao lento 

reconhecimento da literatura brasileira na França”. “Périplo transatlântico” (texto 4), 

publicado em caderno especial sobre o Brasil, país homenageado no Salon du Livre 

                                                 
35

 La città del sole é o título de uma utopia escrita pelo monge dominicano italiano Tommaso Campanella  

durante o período que passou na prisão, em 1602, só publicada no século XX. Fonte 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_cité_du_soleil.  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_cité_du_soleil
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daquele ano, chama a atenção para as razões subjetivas da manutenção do interesse 

pelos clichês, certamente redutores, mas que projetam uma certa imagem:    

 

mais do que as estatísticas, é importante interrogar o motivo pelo qual 

traduzimos a literatura brasileira, e qual. Compreender melhor o que 

se projeta sobre o outro no horizonte de nossos horizontes de 

expectativa, entre os desejos individuais e as estratégias da história 

(RIAUDEL, 1998).    

 

 Para Riaudel, importa saber que tipo de literatura brasileira a França traduz e se, 

ao crescimento numérico, corresponde um maior número de leitores e uma melhor 

leitura.  Estas são as perguntas a serem feitas, junto a outras que se referem, por 

exemplo, a autores desconhecidos do leitor francês, grandes prosadores como João 

Antônio e José Almino.  

 Apenas quatro anos do lançamento de ODE (2010) se passaram e foi nesse curto 

período que se deu metade dos registros sobre o autor na imprensa. Na mesma medida 

em que o lançamento de Cendres d’Amazonie deixa a crítica indiferente, a novela que 

retoma os mitos amazônicos – sem desconsiderar o fato de que também o escritor é 

então bem mais conhecido e traduzido em 17 países -, fascina.  

Afinal, a Amazônia, com sua cidade encantada, Manoa, sempre foi o umbigo do 

mundo.  A prova desse verdadeiro poder dos tropismos da recepção da cultura brasileira 

na França é o que Rivas observa nas manifestações culturais do Ano do Brasil na França 

(2005), cujas provas vão desde a “abertura indígena no Grand Palais às músicas 

nordestinas e às exposições sobre a Amazônia” (RIVAS, 2006, p.137). Mas, a 

modernidade, a engenhosidade, a beleza são qualidades estéticas e literárias da prosa do 

“autor brasileiro” que não passam em branco, sendo reconhecidas, desde Récit d’un 

certain Orient, por Riaudel e Kéchichian e, mais tarde, já nos anos 2000, por Rivas. 

Em ordem cronológica, alguns trechos dos comentários: “Esse romance é, sem 

dúvida, uma das mais belas leituras que a prosa brasileira nos oferece em muito tempo” 

(RIAUDEL, 1990). No ano do lançamento de Relato de um certo Oriente na França, o 

jornalista do Le Monde reconhece um romance  

 

Engenhosamente composto a partir de narrativas cruzadas [...] A 

narrativa, como mostra o seu final, espécie de “tempo redescoberto” 
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que dá a chave do conjunto, restabelece a coerência, a unidade dessas 

vidas dilaceradas pelo exílio e pela infelicidade, restabelece o 

movimento desse “inferno de lembranças”, desse “mundo paralisado, 

a espera (KECHICHIAN, 1993). 

 

No jornal quebequense, o jornalista elogia “uma narrativa sutil, profunda, de escrita 

clássica, quase lisa, sem excessos retóricos ou voos líricos, bastante longe, afinal, 

daquilo a que nos habituou a literatura sul-americana” (DENIS, 2004). Rivas fala da 

beleza de Dois irmãos “[...] o que conta esse belo romance é a morte de um mundo, a 

decadência de uma sociedade levada pelo vento da história (RIVAS, 2004) e Riaudel 

afirma a propósito de Órfãos do Eldorado que “Hatoum amalgama História, lenda e 

memória em uma escrita híbrida, penetrante de modernidade” (RIAUDEL, 2010). Sobre 

o mesmo romance, o resenhista do site Lelittéraire reconhece que “Hatoum mistura com 

habilidade a grande história às lendas, a memória de um povo a sua escrita híbrida de 

rara modernidade para nos entregar uma fábula contemporânea” (Lelittéraire, 2010). 

 

4.2 Amazônia, terra de exílio  

 

De sua primeira narrativa ao último romance  

sua obra exuberante evoca a dor do desenraizamento, a errância 

Revista Marie-France (2014) 

 

 

A crítica do Relato de um certo Oriente publicada no jornal Le Monde (texto 2), 

em março de 1993, de Patrick Kéchichian, bem de acordo com o título A memória e o 

exílio, destaca a origem libanesa dos exilados e o trabalho da memória. Manaus é um 

lugar como tantos outros, na imensidão do país, que se enriquece com “imagens e 

vozes, sabores estranhos” trazidos pelos imigrantes.  Kéchichian, para quem Hatoum 

“conta de maneira magnífica a incurável nostalgia de “um certo Oriente”, explora em 

sua resenha um núcleo léxico-semântico que gira em torno das origens amazonense e 

libanesa, e do universo dos imigrantes. Primeiro jornal de grande circulação a se 

interessar por Hatoum, o Le Monde, considerado um jornal de referência não só na 

França, foi também até o ano 2000, o jornal de maior circulação no exterior. Sendo 

assim, o seu registro vai marcar as críticas seguintes. Alguns exemplos da obstinação do 

jornalista em acentuar os temas da imigração e do exílio são:  
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“essa estranheza, essas riquezas imprevisíveis, ali como em outro lugar, são pessoas de 

fora, os imigrantes que trazem[...] 

de origem libanesa como seu compatriota Raduan Nassar, Milton Hatoum é filho de 

uma das imigrações[...] 

nos faz ouvir uma voz com acentos estrangeiros[...] 

uma ponte tão sólida quanto imaginária, entre os exilados e sua origem[...]  

uma família de imigrantes libaneses que veio viver em Manaus, na beira de dois rios 

tropicais, o Amazonas e o Rio Negro, que misturam suas águas[...]  

o exílio permanece um dilaceramento, uma nostalgia incurável[...] 

vidas dilaceradas pelo exílio e pela infelicidade”. 

 

No jornal quebequense Le Devoir (texto 6) de janeiro de 2004, o jornalista Jean-

Pierre Denis assina a resenha crítica de Deux frères. Os prêmios que o autor recebeu no 

Brasil, e a recepção positiva da imprensa francesa pela “originalidade do tema, 

delicadeza da escrita, sutileza dos sentimentos” no primeiro romance servem de 

introdução para destacar que o segundo romance retoma o mesmo contexto do primeiro, 

ou seja, a família de imigrantes libaneses. O jornalista, para evocar o mito universal da 

rivalidade entre irmãos, recorre à sua versão árabe, ocorrida no Egito há três mil anos 

entre Anubis e Bata sugerindo que “Hatoum, que é de origem libanesa, tenha se deixado 

levar por esse mito”. Duas das maiores qualidades do romancista em Deux Frères são 

jogar com a “ambiguidade de sentimentos dos personagens” e, apesar do drama 

familiar, não permitir que “a narrativa caia no melodrama”. Há uma concepção 

conflituosa de exílio, lugar de acolhimento e, ao mesmo tempo, de conflito, incapaz de 

substituir, não apenas na memória, mas também no ajustamento que possibilitaria uma 

vida nova. O crítico, contraditoriamente, afirma que o exílio é uma amargura, e que a 

condição de exilados está na fonte de seus dramas mais profundos para reconhecer, ao 

mesmo tempo, a estabilidade dessa condição na medida em que os personagens “se 

enraizaram e aprenderam a viver ali”: 

 

Ele nos conta também o drama desses imigrantes que foram refazer a 

vida em país estrangeiro, se enraizaram e aprenderam a viver ali 

deixando o passado para trás. Esse drama da gemelaridade e, 

principalmente, o poder devorador do laço incestuoso é talvez o que 
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resta quando nada, ao redor, é forte o suficiente para romper o encanto 

das origens e acabar com o luto do exílio (DENIS, 1993). 

 

 A exploração do exílio em DF (romance que Denis resenha) é diferente, a nosso 

ver, do tratamento dado ao tema em Relato de um certo Oriente, no qual o autor dá voz 

a personagens da geração de imigrantes e seus descendentes e em que são tematizados o 

périplo migratório da família e o processo de construção de um novo lugar. Em DF, a 

memória do imigrante - o avô Halim - é, antes de tudo, elemento de constituição da 

identidade do brasileiro Nael, narrador “desenraizado” em seu próprio país natal – 

atuando junto às memórias da mãe, índia arrancada de suas raízes e transplantada da 

floresta para a vida urbana de Manaus. A representação da figura do imigrante em DF 

se dá, portanto, através da recuperação da experiência de gerações anteriores à sua. 

Olivieri-Godet distingue essa escrita brasileira da chamada “escrita migrante”, 

produzida por autores estrangeiros radicados no Quebec, que “se situa entre culturas e 

línguas diversas”. Escritores brasileiros como Nélida Pinõn, Salim Miguel, Vitor Ramil, 

Moacyr Scliar e Hatoum são “descendentes da imigração, mas cidadãos brasileiros à 

part entière, que revisitam a história familiar através da memória dos países de origem 

que herdaram dos pais” (OLIVIERI-GODET, 2007, p, 190). Como bem observa Denis, 

os imigrantes em DF “se enraizaram e aprenderam a viver ali”, pois esse “sujeito 

cultural híbrido” que Olivieri-Godet descreve no artigo Errância, migrância, migração 

(2007) é habitado pelo cotidiano do país natal.  

                Os contatos culturais entre os povos que fazem parte da América se 

diferenciam daqueles ocorridos quando da formação do continente europeu, que se 

deram lentamente, durante séculos, sem que os fenômenos de miscigenação fossem 

percebidos e durante os quais se consolidaram as identidades nacionais. Na América, 

esses contatos se dão através do choque, de maneira brutal e fulgurante.  Uma dimensão 

importante da crioulização, segundo Glissant, é seu caráter de consciência: “Os 

contatos culturais sempre aconteceram, mas eles se estendiam sobre faixas temporais 

tão amplas, que não chegavam à consciência” (GLISSANT, 1996, p. 27). Por isso, para 

franceses e brasileiros, a concepção de identidade e o reconhecimento do Outro 

estrangeiro diferem, portanto, de maneira fundamental. No Brasil, como nos outros 

países do continente americano, constituído de imigrantes, as identidades nacionais se 

consolidaram em muito pouco tempo. Afora os indígenas e os africanos vindos como 
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escravos, a população se forma por levas de imigrantes
36

 chegados mais ou menos 

recentemente. A diluição de suas origens, através de cruzamentos com populações de 

ascendência variada, constitui uma característica da sociedade brasileira. Assim, as 

questões levantadas pelos libaneses, judeus, portugueses entre outros imigrantes 

representados nesses romances - conscientes de sua situação de sujeitos culturais 

híbridos -, não evocam o mito de uma origem para a qual o retorno é impossível, tentam 

compreender, antes de tudo, o seu lugar no mundo.  

 Quanto aos temas, o crítico do jornal canadense se interessa mais pelas relações 

familiares conflituosas no romance e, quanto à narrativa, ele se expressa (como Rivas) 

através de uma negatividade, isto é, constata que não se trata de uma literatura 

“barroca”, denunciando, quem sabe, a assimilação da literatura brasileira a 

características mais próprias da literatura hispano-americana, do realismo mágico: “a 

narrativa sutil, profunda, de escrita clássica, quase lisa, sem excessos retóricos ou voos 

líricos, bastante longe, afinal, daquilo a que nos habituou a literatura sul-americana” 

(DENIS, 2004).  

 Tomando a família do escritor como exemplo (Hatoum é filho de pai 

muçulmano e de mãe de confissão católica maronita), Zalzal (texto 15) se refere a uma 

mescla harmoniosa de culturas. A temática social, no entanto, embora velada, com os 

temas da origem indígena, da bastardia, do trabalho não remunerado, entre outros, 

denuncia as múltiplas desigualdades da sociedade brasileira. No íntimo das famílias, são 

as relações incestuosas, latentes ou insinuadas em diferentes graus, que permeiam a sua 

ficção. Esse desarranjo da ordem familiar, compreendido pela crítica estrangeira como 

resultado do isolamento do imigrante permite, entretanto, outras leituras, como observa 

Chiarelli (2007, p. 64): é evidente que não são previstas relações afetivas fora do clã, 

segundo uma tradição bastante comum em famílias de imigrantes, pois os casamentos 

visam à manutenção dos valores culturais e do patrimônio financeiro. Como não há 

filiação que receba a herança, esses valores desaparecem. Em DI onde a sugestão de 

incesto envolve a mãe, a filha e os filhos, há um questionamento da endogamia nas 

aventuras amorosas malsucedidas de Rânia e Omar. A abertura para a miscigenação se 

dá através de Yaqub, o único que se casa porque, afastado da família pela mãe, já fizera 

a viagem inicial e iniciática para o Líbano. Sua estada de cinco anos no Líbano não 

representa uma volta glorificante à origem e, sim, uma decepção. 

                                                 
36

 Para um interessante apanhado da imigração judaica no Norte e no extremo Sul do Brasil, ver Entre 

Moisés e Macunaíma, de Moacyr Scliar e Márcio Souza. Rio de Janeiro: Garamond, 2000.   
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 A adaptação dos imigrantes manifesta-se igualmente em Relato de um certo 

Oriente e DI pela participação das mulheres (respectivamente Samara Delia e Rânia), 

nos negócios da família, subvertendo a ordem tradicional em que o espaço exterior à 

casa pertence aos homens. Assim, a saudade da terra natal que os imigrantes deixaram 

para trás não se destaca como espaço da origem, como um exílio em seu sentido 

próprio. Refere-se, sobretudo, ao tempo e à memória, categorias deslocadas da realidade 

objetiva para a esfera do imaginário e do ficcional. Não se pode falar de 

desenraizamento propriamente dito com relação a Nael, por exemplo - e seu caso é 

emblemático nesse sentido -, pois o personagem enfrenta o problema da ausência de 

origem, tema que vai explorar em sua escrita. Neste espaço de busca e invenção da 

identidade, os narradores se apoiam no vazio e a nostalgia da origem só pode se 

caracterizar por uma lacuna. Escrever cartas, anotar as lembranças, contar histórias e 

escrever livros constituem diferentes projetos identitários que vêm curar a ferida aberta 

por exílios, na maioria dos casos, metafóricos.  

 

4.3 Regionalismo e exotismo  

 

Sua obra [...] não destaca de maneira nenhuma  

o pitoresco amazônico,  

Paraíso verde ou Inferno verde 

           La Quinzaine littéraire (2005) 

 

Antes de abordarmos a recepção francesa sobre os temas do regionalismo e 

exotismo, julgamos importante comentar a percepção da região amazônica para o 

próprio brasileiro, pois a experiência de leitura da ficção de Hatoum, para brasileiros de 

outras regiões, pode ser a prova imediata e concreta do desconhecimento da cultura da 

Amazônia, pela dificuldade de compreensão do léxico, em especial aquele relacionado à 

flora, à fauna e à culinária regionais. Na entrevista, “O Amazonas preservou a floresta e 

destruiu a cidade” à Revista de História, de 6/05/2009, o escritor declara: 

 

o problema é que há um clichê, uma visão muito estereotipada da 

Amazônia, e não só entre os estrangeiros. O brasileiro também não 

conhece. Quando conhece, passa três dias em um hotel de selva e 

pensa que sabe alguma coisa. Me afastei do estereótipo porque minha 

literatura lida com famílias em experiência urbana e com a decadência 

das cidades (Hatoum, 2009).  
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Manaus pode representar uma cidade de um outro mundo e de um outro tempo 

para quem nunca a visitou, pois resta a imagem da riqueza e do fausto do ciclo da 

borracha, a Ópera de Manaus, e as informações mais recentes dão conta da devastação 

da floresta e do descontentamento das populações indígenas, muitas ainda vivendo de 

acordo com as suas tradições ancestrais. A selva amazônica e a cidade de Manaus, como 

toda a região Norte do Brasil, estão a milhares de quilômetros das grandes cidades do 

Sudeste e bastante afastadas do Planalto Central.  Sendo assim, os discursos construídos 

sobre a selva amazônica como “mundo à parte”, ambiente a-histórico e misterioso, 

exercem sua influência sobre todos aqueles que não a conhecem de perto. O escritor 

amazonense, que não desconhece essa dimensão da imagem da Amazônia, explora a 

floresta mais como lugar escondido, como enigma do que como local inscrito numa 

geografia precisa. Há uma desterritorialização dos dramas dos personagens que, pela 

reflexividade, pelo uso difuso dos temas da passagem do tempo e da memória, não se 

submetem a qualquer vínculo com a cidade, a região e mesmo ao país.  

Algumas das principais características do regionalismo em literatura, no sentido 

tradicional, seriam, por um lado, a compreensão da identidade determinada pela região, 

sem possibilidade de escolha e, por outro, a literatura como instrumento de descoberta 

do país, mais presentes em descrições documentais. Como sua ficção é mais focada na 

decadência das cidades, a Amazônia aparece como caótica, a natureza como vil e 

traiçoeira, as mazelas, exacerbadas, uma região onde nem o índio simboliza a pureza, e 

nos referimos aqui especialmente a ODE e as meninas índias violadas e vendidas pelas 

próprias famílias. Parte da recepção crítica no Brasil inscreve, no entanto, a ficção de 

Hatoum na categoria do romance “regionalista”
37

.  Na França, parte da crítica rejeita sua 

identificação a essa vertente da literatura brasileira.   

O julgamento de Pedro de Souza no Le Monde (texto 7) recorre a duas 

negatividades que são: nem regional, nem exótico. Sua obra é tributária de Lavoura 

arcaica, onde “o mundo rural do interior do Brasil e os mitos bíblicos da cultura 

mediterrânea se encontram”.  É a obra de Nassar que, pela sua reflexividade, torna 

possível “contar a história de uma família de origem árabe em Manaus, sem cair no 

regionalismo nem no exotismo ultrapassado” (SOUZA, 2004). Outro exemplo dessa 

rejeição ao regional, no site Books.fr (texto 11): “Se a linguagem de Hatoum é aquela 
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 Para uma análise do regionalismo na obra do autor, ver “Milton Hatoum e o regionalismo revisitado”, 

de Tania Pellegrini. In University of Wisconsin Press, 2004.   
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da “cor local” amazônica, seu discurso vai muito além daquilo que se chama no Brasil 

“literatura regional” (BOOKS, 2009). Referir-se ao regionalismo e exotismo através de 

uma negativa significa reconhecer que a recepção da literatura brasileira e amazonense 

coincide, durante longo tempo, com essa visão cristalizada e, conforme se pode 

verificar, o recurso argumentativo da negação é especialmente presente nesses textos. 

Também Riaudel (texto 1) se refere a um “universo familiar líbano-amazônico não 

voltado ao exotismo”.   

A relação com o “regionalismo”, que abarca as mais variadas definições, desde o 

contraponto ao modernismo, urbano e experimentalista dos anos 1920 até uma 

concepção de apego a valores idealizados interessa especialmente a Rivas (texto 5), que 

recorre a outras negativas: “Dois irmãos [...] não destaca  de maneira nenhuma o 

pitoresco amazônico” (RIVAS, 2004). O crítico lhe atribui pertencimento ao que chama 

“temática pungente da decadência”, na alegoria da trágica fratura entre os irmãos 

gêmeos que, por sua vez, remete à oposição entre dois mundos, o da velha Manaus que 

desaparece enquanto surge o progresso de São Paulo, por um lado e que, por outro, 

remete ao confronto entre duas expressões literárias desses dois Brasis, que são a 

vertente modernista do Sul e a que se chamou, por oposição, “regional”:  

 

Essa nostalgia é a marca de uma literatura exageradamente reduzida 

ao pitoresco exótico baiano ou à modernidade desenfreada do Sul. Ela 

ilumina a poesia de Bandeira e Drummond; ela provoca um 

sobressalto proustiano, dirá Cendrars, ao Menino de Engenho, de José 

Lins do Rego e, em tom mais áspero, à obra de Graciliano Ramos.  

Essa linha subterrânea, introspectiva e desencantada palpita em O 

Amanuense Belmiro (Belo Horizonte, 1935) de Cyro dos Anjos 

(RIVAS, 2004). 

  

Com a negativa “não é nem pitoresco exótico nem modernidade desenfreada do 

Sul”, Rivas identifica regionalismos literários específicos e autônomos na literatura 

brasileira, cuja cartografia não coincide com aquela de sua recepção fora do país, pois 

para o leitor, apenas uma parcela específica importa: “o horizonte de expectativa do 

leitor francês (que pode ser generalizado) se interessa apenas por uma parte muito 

geográfica e circunscrita: a literatura do Nordeste” (RIVAS, 2006, p. 131). Argumenta 

ainda que os escritores mais traduzidos e elogiados são Graça Aranha e Coelho Neto 
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que, como todos os escritores do Norte e Nordeste, dentre os quais José de Alencar e 

Aluisio de Azevedo, valorizam a expressão social, romântica ou realista, as cenas da 

natureza “quase ou francamente exóticas” (RIVAS, 2006, p. 134), linhagem na qual vai 

se inscrever Jorge Amado, o escritor mais lido por um público mais diversificado. 

Agindo como contrafigura do modelo francês, é o romance regionalista, de temática 

social, e nordestino, que agrada ao leitor, da mesma maneira que rejeita seu polo 

cosmopolita, afirma o crítico, adotando o critério relativo à tensão entre dois polos, um 

cosmopolita e outro regional, estabelecido por Antônio Cândido.  

Se o espaço amazônico em Hatoum não é descrito geograficamente de maneira 

documental, apresentando-se antes como um labirinto emaranhado, descolado, portanto, 

de sua noção objetiva - assim como o tempo, enquanto dimensão da memória, tampouco 

é linear, se perdendo em labirintos de recordações -, para a recepção francesa, a 

ambientação dos romances na Manaus da infância e adolescência do autor lhes confere, 

no mínimo, ancoragem e paisagem regionais. Regionalismo e exotismo atraem e 

agradam ao leitor que mantém a visão condescendente e exótica da literatura brasileira. 

O Nordeste de Jorge Amado foi substituído, mais recentemente, pela Amazônia, mas 

segundo Riaudel (texto 4), inúmeras distorções, que vão desde o desconhecimento da 

singularidade linguística até “o sentimento de que o Brasil é um país sem História”,  

garantem a manutenção do clichê e afastam, assim, a descoberta de muitos bons textos 

brasileiros. “Nenhum ‘progresso’ definitivo na matéria foi de fato obtido”, afirma. 

(RIAUDEL, 1998).  

 As noções de regionalismo e cosmopolitismo são uma herança da divisão 

sedimentada no Ocidente entre a literatura urbana, considerada de caráter universal, 

identificada ao moderno e central, e a literatura considerada folclórica e exótica, 

ambientada no interior do país ou no meio rural. A literatura de Hatoum, embora 

considerada universal - símbolo de qualidade, na maior parte das vezes, em oposição a 

regional -, sobretudo pelo tratamento sofisticado e moderno dado aos temas e 

personagens como índios e imigrantes, se beneficia do interesse praticamente inalterado 

do leitor francês pelo enraizamento na região amazônica, exótica por natureza. 

Figueiredo acredita que, por outro lado, “num mundo globalizado e caminhando para a 

homogeneização, escritores como Hatoum têm um diferencial a oferecer” no mercado 

internacional: “Com algumas exceções, naturalmente, pode-se afirmar que os maiores 

prosadores da contemporaneidade são pessoas com duplas ou múltiplas identidades, 
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pessoas que não estão coladas a nenhuma nação de modo monolítico, pessoas híbridas 

que se situam no entre dois, no entrelugar” (FIGUEIREDO, 2013).     

 Os próprios glossários com palavras de origem tupi e de uso no Norte do Brasil, 

como é o caso de Deux frères e Orphelins de l’Eldorado, podem ser explorados pela 

recepção como típicos do regionalismo, porque há, por parte das grandes línguas de 

cultura, a ideia de que apenas certas línguas, hierarquicamente inferiores, produzem 

regionalismos. Para Glissant, isso não é verdade porque, “no contexto moderno, todas 

as línguas são regionais e todas as línguas têm sua poética, ao mesmo tempo”. O 

escritor antilhano acredita que a classificação satisfaz as “línguas nobres” eliminando, 

ao mesmo tempo, o debate sobre as poéticas, isto é, “o uso não hierarquizado das 

diferentes poéticas em línguas diferentes” (GLISSANT, 2010, p. 28).    

 

4.4 Memória, identidade e autoficção  

 

um jovem autor brasileiro de origem libanesa  

que conta uma história – a sua – 

de exílio e de memória 

Jornal Le Monde (1993)  

 

A exótica Amazônia natal é, sem dúvida, o tema mais valorizado e constante nos 

textos críticos. Já o tema da memória aparece em estreita ligação com a situação dos 

exilados, em nostálgica volta ao passado. A recepção, muitas vezes centrada na 

coincidência entre a origem pessoal do escritor e a história de seus personagens, implica 

numa leitura que tende a fundir vida e obra. Veremos que a interpretação que destaca a 

origem do escritor (amazonense e libanesa) em sua relação com a questão identitária – 

dos personagens, do próprio escritor, do exilado, do brasileiro, se estendendo mesmo ao 

próprio Brasil –, não tende ao essencialismo, mas identifica uma busca, mais do que o 

encontro com a identidade fixa e imutável.  Pode-se supor, por outro lado, que a 

temática da construção da identidade através da memória que, nas críticas, se manifesta 

aliada à identificação da prosa de Hatoum nas “escritas de si” se deva, em parte, a uma 

mitologia pessoal em torno de suas origens, valorizadas e cultivadas em entrevistas e 

declarações mundo afora.    

A frase de um personagem de Relato de um Certo Oriente, “a vida só começa de 

fato com a memória”, é evocada nas primeiras críticas. O “trabalho da memória” (texto 

6) e  personagens “naufragados na memória” (texto 7) aparecem com relação aos 
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romances Relato de um certo Oriente e DF e remetem ao universo nostálgico dos 

exilados, como também neste trecho do jornal Le Monde (texto 2): 

 

Câmara de ecos, reserva aberta e acessível de riquezas da memória e 

da lembrança, o romance de M. H. é de notável e magnífica 

densidade. Densidade dessa memória, antes de tudo, que cria os laços 

entre os membros de três gerações de uma mesma família, que lança 

uma ponte, tão sólida quanto imaginária, entre os exilados e sua 

origem, entre os lugares da lembrança e os desse exílio, entre as 

religiões e as culturas (KECHICHIAN, 2003).  

 

As raras menções a Cendres d’Amazonie, lançado em 2008, datam do 

lançamento de ODE, em 2010. O romance, que não explora diretamente uma temática 

amazônica, não foi resenhado pela crítica. Com o lançamento de ODE, três dos 22 

textos (9,15 e 17) destacam o entrelaçamento entre lenda e memória.  

É de maneira quase secundária que Pierre Rivas (texto 5) aborda a questão 

fundamental da construção da identidade através da memória. O narrador de DF, Nael, a 

partir de suas escolhas, constrói uma carreira de professor e escritor e uma identidade. 

Perfeito representante do país da miscigenação, sem origens estáveis nas quais se 

apoiar, Nael encarna o imprevisível cruzamento do índio brasileiro com o imigrante 

libanês. Para Rivas,  

É a voz elegíaca e desafinada do filho sem pai, Nael, que decifra ao 

mesmo tempo, sua identidade, a do Brasil, dilacerado entre mito das 

origens e utopia do Novo Mundo. Ele vai escolher ficar em Manaus, 

ensinando na escola onde fez seus estudos, e onde Antenor Laval, 

estimulava os alunos para a poesia (RIVAS, 2004). 

 

A liberdade de escolha de Nael, e sua capacidade de recusar as determinações 

impostas pelas circunstâncias de tempo e lugar em que vive, faz com que essa noção de 

identidade se aproxime mais do sentido de identificação. Esse conceito supõe o caráter 

provisório e a instabilidade do sujeito pós-moderno, em constante transformação, pois  

 

como há em nós identidades contraditórias, nossas identificações estão 

sendo continuamente deslocadas, em função de elementos nacionais, 

culturais, de gênero, de classe social, de posição política e religiosa, 
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enfim, das várias identificações que formam o sujeito mosaico de 

nossa era (FIGUEIREDO e NORONHA, 2010, p. 191).       

 

Dois possíveis projetos de identificação, assumir ser filho de Omar ou ser filho de 

Yaqub são rejeitados. Afastando-se de Zana e de Rânia, o personagem se apropria dos 

relatos de Halim. Identifica-se, portanto, com o avô, com suas memórias e 

esquecimentos que, transformados através da linguagem, constituirão a possibilidade de 

abertura para a busca identitária e a fundação de uma história pessoal negociada e 

provisória, na medida em que adota uma postura crítica com relação à realidade a sua 

volta, não se interessando pelos cálculos de Yaqub, pela malandragem de Omar ou pelo 

comércio de Rânia. Depende dos favores da família para se vestir e estudar e aproveita o 

que lhe é dado, enfrenta o drama de sua vida e sobrevive às injustiças, justamente por 

perceber que seu lugar no mundo precisa ser criado, construído, senão inventado, como 

nas palavras de Edward Saïd: “a identidade humana não é natural e estável, mas 

construída e de vez em quando inteiramente inventada” (SAID, 2007, p. 442).   

 Para Gérard Bouchard “pode-se ver na figura do bastardo o esboço de uma nova 

relação com o mundo em vias de emergir em diversas partes das Américas” (2007, p. 

37). Seu relação com o mundo é, literalmente, a apropriação simbólica do meio em que 

vive, uma maneira de transportar-se para o universo das significações  

 

trazidas pela tradição e pela memória e que situam o individuo ao 

longo do tempo, além de também todas as significações que procedem 

da territorialidade, comandam a representação do outro, ou se 

relacionam com a utopia, com os exercícios da antecipação em geral 

(BOUCHARD, 2007, p. 37). 

 

O percurso do bastardo, como descrito por Bouchard, corresponde a três tempos: 

o primeiro corresponde à arrogância e desconstrução dos modelos, e ao desejo de voltar 

a ser selvagem; o segundo tempo conhece a ambivalência entre a liberdade absoluta e o 

naufrágio no vazio, estágio provisório, mas passagem obrigatória; o terceiro tempo abre 

para o período da reconstrução da identidade,  

 

da refiliação, do auto-engendramento [...] o bastardo, que de tudo se 

despediu, vai se empenhar, doravante em selecionar, arrojar-se à sua 
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maneira, tomar o seu bem onde quer que ele se encontre, compor para 

si, a seu modo, uma personalidade, uma cultura [...] (BOUCHARD, 

2007, p. 38). 

 

 No processo do bastardo, identificamos o percurso de Nael, durante o qual além 

de escolher suas próprias crenças e tradições, vai eleger o avô como ancestral de 

adoção: “O bastardo é um rebelde autodisciplinado, que se afilia por adesão; ele se 

compromete sem jamais se entregar, reservando-se, o tempo todo, o direito de abolir, de 

substituir, de reinventar” (BOUCHARD, 2007, p. 38).  

Sobre o cruzamento das culturas “amazônica, brasileira, europeia, árabe”, em 

texto para a Revista Europe dedicada à literatura brasileira (texto 8), Michel Riaudel 

valoriza o relativismo que faz com que não possa ser atribuída ao autor um “sentimento 

rigoroso de pertencimento  comunitário, uma ‘amazonidade’ ou uma ‘libanidade’” (cf. 

RIAUDEL, 2005). Esse sentimento demandaria uma “pureza” das referências culturais, 

um enraizamento, quando justamente o contexto é de diferenciação e negociação 

permanentes. Note-se que a afirmação tem o valor de uma negatividade, ou seja, não há 

amazonidade ou libanidade no sentido estrito.  O crítico cita um artigo de Hatoum que, 

sempre preocupado em explicar aos europeus a composição da população brasileira e os 

efeitos da miscigenação, rejeita pretensos modelos de representação regional ou 

nacional, e denuncia a mistificação em torno da democracia racial ou convivência 

pacífica entre as diversas etnias:  

 

A diluição das origens está na base da formação da sociedade 

brasileira. Ela significa a mistura, a recusa das identidades rígidas e 

imutáveis, a assimilação de diversas culturas, não hierarquizadas. Daí, 

a importância da coexistência de diferentes etnias, diferentes origens, 

mesmo se parece uma utopia (HATOUM apud RIAUDEL, 2005, p. 

253).  

 

Voltemos um pouco a um texto de 1990 (texto1) para relacionar as expressões 

amazonidade e libanidade com uma terceira: a brasilidade, também empregada por 

Riaudel, logo após o lançamento no Brasil de Relato de um certo Oriente, na revista 

Infos Brésil. A resenha estabelece que a origem libanesa comum que tem com o escritor 
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Raduan Nassar é significativa, assim como “o fato de que esses dois textos [Lavoura 

arcaica e RCO] tenham sido escritos nas margens da brasilidade”. Vejamos. 

Se a “brasilidade”, segundo o dicionário Houaiss, é “caráter ou qualidade 

peculiar, individualizadora do que ou de quem é brasileiro”, ou “sentimento de 

afinidade ou de amor pelo Brasil”, as suas “margens” seriam o “universo líbano-

amazônico” a que se refere mais adiante, com relação ao imigrante que “vive a 

experiência do desenraizamento, compartilhado entre dois mundos, o das origens e o do 

exílio”. Outra abordagem permitiria compreender que as “margens” se referem à 

questão das fronteiras brasileiras que se diluem na floresta amazônica, cujo horizonte de 

árvores a perder de vista torna indistintas as diferentes nações, as línguas e as 

populações que se interpenetram em um horizonte sem fronteiras; ou, ainda, em outro 

sentido, menos explicitado: a expressão se refere ao Norte do país em sua posição 

excentrada com relação ao Rio de Janeiro ou a São Paulo.  

 Referindo-se ao pertencimento às culturas amazonense e libanesa, situação 

fronteiriça
38
, comum a tantos imigrantes ou filhos de imigrantes, é deste lugar, “entre” 

duas culturas e duas línguas, a brasileira e uma estrangeira, marcado pelo 

atravessamento de diferentes referências culturais, que Hatoum se dispõe a falar do seu 

país.  Recorremos ao próprio escritor, solicitado em uma de suas tantas entrevistas, a 

responder à pergunta sobre até que ponto é brasileiro: “Antes de mais nada, a noção de 

pátria está relacionada com a língua e também com a infância. O que mais marca na 

vida de um escritor, talvez seja a paisagem da infância e a língua que ele fala” (apud 

HANANIA, 2005).   

Em outra entrevista Milton Hatoum discorre sobre a sua identidade:  

 

É difícil definir o que somos. Todavia, um brasileiro descendente de 

imigrantes, quaisquer que sejam suas origens, não sente a estranheza e 

o desenraizamento que pode experimentar o filho de imigrantes turcos 

na Alemanha, de paquistaneses na Inglaterra ou de argelinos na 

França (apud KHATLAB, 2010). 

 

Se parece impossível para um brasileiro responder com justeza à pergunta sobre 

o que é ser brasileiro, ou seja, se autodefinir, identificar em seu sentimento ou 
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comportamento aquilo que lhe é peculiar e o individualiza, e, por isso mesmo, o 

distingue dos outros e faz com se identifique aos seus conterrâneos, não é difícil, por 

outro lado, identificar um sistema de valores, uma cultura e comportamentos sociais que 

correspondem à realidade que os cerca. Percebemos que os personagens de Hatoum 

evoluem em plena brasilidade, para retomar o termo em questão. Tomemos como 

exemplo o romance Dois irmãos:  

Em primeiro lugar, a figura de Domingas: quando menina perde os pais e é 

mandada para o convento das freiras. Evangelizada e educada para servir, é entregue a 

uma família de classe média a fim de ajudar no serviço doméstico. Trata-se, na verdade, 

de eufemismos, uma vez que Domingas trabalha como adulta, em troca de casa e 

comida, sem remuneração ou folgas. O trabalho escravo, como bem aponta Rivas, 

quando diz que “a escravidão toma aqui a forma de Domingas, indiazinha, “cheia de 

piolhos e preces cristãs” (RIVAS 2004), sobretudo no caso dos agregados, muitas vezes 

passando por “filhos de criação”, não é privilégio das famílias de origem libanesa na 

Amazônia. Cozinhar, limpar a casa, cuidar, ou mesmo educar os filhos, são tarefas cujo 

valor monetário não pode ser medido, não se compara ao dos operários. Seu valor é 

inestimável nos dois sentidos: não pode ser medido, porque está acima das outras 

tarefas e, portanto, não pode ser pago. A prática do trabalho doméstico não ou mal 

remunerado é tão disseminada e frequente que foi preciso votar uma lei
39

, em 2013, para 

que empregadas domésticas tenham todos os seus direitos trabalhistas garantidos. Nael, 

o filho bastardo, representa uma mudança significativa nesse sistema, ao se afastar dos 

modelos previstos pois, apesar de herdar da mãe a posição de “escravo”, como agregado 

da casa, constrói para si uma identidade e uma carreira através da educação.  

Em seguida, Omar, o Caçula, assistido, mantido, servido, lavado, protegido e 

adulado pelas três mulheres da casa, tampouco é estranho aos padrões do 

comportamento brasileiro, dentro do qual a mulher “toma conta” dos homens no espaço 

doméstico, poupando-os de qualquer tarefa. A figura de Omar, em sua prepotência, 

encarna o estereótipo do malandro brasileiro.  DaMatta, em Carnavais, malandros e 

heróis (1997) define o malandro como o “ser deslocado das regras formais, fatalmente 

excluído do mercado de trabalho, aliás definido por nós como totalmente avesso ao 

trabalho” [...] (DAMATTA, 1997, p. 276), mas que não contesta a ordem social. Seu 
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objetivo é sobreviver dentro de uma ordem social em cujos interstícios se acomoda e 

sabe manejar de maneira a beneficiá-lo.  

Em Dois irmãos, figuram ainda os eventos e os personagens típicos da sociedade 

brasileira de que fala o antropólogo: o baile de carnaval em que se iniciam as 

rivalidades entre os irmãos, o ritual de passagem representado pela formatura de Yaqub, 

o desfile militar e a publicação de sua foto uniformizado e empunhado uma espada.  O 

irmão vingativo só não é mais mimado por Rânia e Domingas por sua ausência do 

espaço doméstico, sucessivamente por ter sido, ainda jovem, enviado ao Líbano, mais 

tarde, por se enfurnar no quarto estudando e, finalmente ao escolher São Paulo para 

viver. Oposto a Omar em tudo, Yaqub é “um oficial do Exército, e futuro engenheiro da 

Escola politécnica...” (HATOUM, 1989, p. 61), afeito à ordem militar e às leis e regras 

hierárquicas, como descreve DaMatta: “O personagem oposto ao malandro é o ator das 

paradas militares e dos rituais da ordem: o ‘caxias’. Seu nome, derivado do venerável 

patrono do Exército, o duque de Caxias, demonstra o poder do domínio uniformizado e 

regular do qual saiu” (DAMATTA, 1997, p. 277).  

O silêncio que cerca o abuso sexual de Domingas e a paternidade de Nael, afora 

todo o drama humano, escancara uma sociedade desigual, com hábitos não 

republicanos. Em ODE, por exemplo, Arminto descobre na fazenda Vila Bela uma 

caixa com documentos do pai, Amando, cujo conteúdo confirma o que já ouvira sobre 

ele e também sobre o avô, Edílio, contrariando a imagem heroica construída em família. 

Os documentos, que Arminto se encarrega de enterrar, são a prova dos esquemas de 

corrupção e favorecimento nos negócios envolvendo vários setores da sociedade, além 

de cartas de um alto funcionário público e do governador que “mencionavam uma 

concorrência para o transporte de carga para a Inglaterra, e que ‘tudo devia ser 

planejado com sigilo’” (HATOUM, 2008, p. 70).  Hatoum fala, portanto, do Brasil 

profundo e dos brasileiros e não de um universo “à margem da brasilidade”.  

Pedro de Souza (texto 7) demonstra todo o seu espanto diante da descoberta de 

três escritores brasileiros de origem libanesa. Ele expressa dúvida quanto à veracidade 

da situação. Sua incredulidade diante do fato de que esses escritores sejam, de fato 

brasileiros, se expressa da seguinte maneira: “Raduan Nassar, Milton Hatoum, Alberto 

Mussa. Como acreditar, lendo esses nomes de consonância árabe, que estamos diante de 

três dos mais ricos e cativantes escritores brasileiros contemporâneos?”  

A origem amazônica do autor, não mencionada em apenas um dos textos críticos 

analisados surge em 1993, relacionada a sua história pessoal. A íntegra da resenha do 
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jornal Le Monde de 1993 (texto 3), de menos de 50 palavras, diz o que segue: “Longe 

do folclore, a voz correta e original de um jovem autor brasileiro de origem libanesa que 

conta uma história – a sua – de exílio e de memória”. Seja por restrição do número de 

caracteres imposto pelo jornal, ou por outro motivo, o certo é que o resenhista elegeu a 

origem libanesa do autor para referendar uma leitura autobiográfica do romance, 

incluído na lista das “cem leituras indicadas para as férias de verão”, já no ano de seu 

lançamento. Leitura que não aparece isolada mas, bem ao contrário, vai se repetir em 

textos que ressaltam os dados biográficos do autor “brasileiro de origem libanesa” e 

que, de fato, coincidem com os personagens amazonenses, e também de origem 

libanesa, ao menos em RCO e DF.  

Mais de quinze anos mais tarde, em 2010, no lançamento de ODE, a resenha 

crítica Batidas do coração (texto 13) retoma, dessa vez mais explicitamente, o 

argumento da escrita de si, ao atribuir a toda a obra de Hatoum a presença do “sopro do 

autor”: “o sopro de um homem que terá inventado uma identidade fictícia para nos 

entregar um pouco, e mesmo às vezes muito, de seu segredo. É nisso que seu quinto 

livro
40

, ao menos em francês, confirma os precedentes”. Mais adiante: “por mais que 

seja professor e erudito, não se livrou dos espectros e fantasias”, ou ainda 

“constataremos que o divertimento dissimula sempre uma confissão”, para concluir que, 

“quanto ao resto não é mentira” (GUEGAN, 2010). Zalzal (texto 15) comenta que, junto 

às grandes referências literárias, a vida pessoal desempenha papel importante para o 

“autor cuja escrita é intrinsecamente ligada à (sua) vida, mas também à (sua) vida de 

leitor” (ZALZAL, texto 15).  

O viés autobiográfico da obra de Hatoum é especialmente valorizado na 

recepção francesa. À primeira vista, o fenômeno se dá muito mais em função da 

fertilidade e popularidade das “escritas de si” num país de longa tradição de publicação 

de diários, memórias e autobiografias do que, propriamente, por ajustar-se a uma das 

                                                 
40

 Referência a Sur les ailes du condor, , publicado em 2005, em edição ilustrada pelo selo Seuil Jeunesse, 

texto voltado para o público jovem. No Brasil, o texto faz parte da antologia O livro dos medos, da 

Companhia das Letrinhas, publicado em 1998. A narrativa, em primeira pessoa, conta uma experiência 

ocorrida às margens do Xapuri durante a infância do narrador que, adulto, vive e trabalha na cidade 

grande. É a  ilustração, de  Hélène Georges, que informa sobre a profissão e domicilio do narrador, assim 

como a sua pele morena e os olhos pequenos e rasgados dos personagens. O escritor, que insiste na 

diferenciação entre uma “escrita do eu” e uma “transfiguração do vivido através da memória”, assim 

termina seu texto: Plus tard, bien plus tard, je devais voler à nouveau, souvent même, et parfois à bord 

d’avions plus petits encore que ce Condor. Aujourd’hui, si longtemps après ce vol inoubliable, je me dis 

qu’écrire une histoire, c’est un peu pareil : voler, voir ce que nous n’avons jamais vu. Imaginer… 

(HATOUM, 1998).      
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tantas classificações que circulam, hoje, em torno do gênero. Como atende à grande 

demanda do público leitor francês, o gênero autobiográfico é atribuído e reivindicado 

por editores e escritores. Mas, sempre que há mudanças nos paradigmas - quando o 

“pacto de leitura” ou as “regras do jogo” são desrespeitados -, novas designações são 

criadas na tentativa de dar conta dos novos tipos de “escritas do eu”.  Philippe Lejeune, 

um dos primeiros teóricos do gênero, chamava a atenção em texto dos anos 1970, para o 

desenvolvimento, dessa  

 

 aguda grafomania que leva, hoje, qualquer um a querer publicar 

seu depoimento e difundir seu vivido.  Mas uma tal oferta só pode se 

desenvolver porque a demanda existe, uma escuta insaciável (uma 

“experiência” leva à outra) que se satisfaz tanto, e quase mais, com o 

ersatz quanto com o produto “natural”. Demanda dirigida e mantida 

pelo modo de personalização que a mídia (sobretudo o rádio e a 

televisão) impõe a todas as mensagens que veiculam, quer se trate de 

política, de publicidade, de literatura ou de esporte: mal apertamos o 

botão, começamos a nadar no íntimo, no direto, no corpo a corpo... 

(LEJEUNE, 2008, p. 190). 

   

Em seu Pacto autobiográfico (2008), Lejeune estabelecia que a escrita 

autobiográfica – “além de ser a narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz 

de sua própria existência, quando focaliza sua história individual, em particular a 

história de sua personalidade” -, se caracteriza por uma identidade de nome entre autor, 

narrador e personagem e que o pacto de leitura estabelecido com o leitor depende, em 

última instância, do nome do autor escrito na capa do livro.  

A evolução da discussão teórica em torno do gênero - cujos limites se ampliam 

vertiginosamente na França -, demonstrou, no entanto, a possibilidade de preencher uma 

casa vazia na teoria dos gêneros proposta por Lejeune, e ganhou impulso com a 

contribuição do escritor Serge Doubrovsky, através da expressão “autoficção”, 

neologismo usado para definir o pacto de leitura de seu livro Fils, de 1977, que, apesar 

de ser indicado na capa como “romance”, traz na contracapa o conceito: “Ficção, de 

fatos e acontecimentos estritamente reais”. Na medida em que a noção genérica de 

escritas do eu se alarga, ela também se torna mais imprecisa, pois o termo “autoficção” 
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permite abrigar vários tipos de escritas, o que lhe atribui ainda maior interesse por parte 

do público. 

No ensaio “Autoficção é o nome de quê?”, Gasparini constata que o termo fugiu 

ao controle de seu criador. Verdadeira “mutação cultural”, a autoficção “reflete a 

sociedade de hoje e evolui com ela” (GASPARINI, p. 217) sem manter muitos pontos 

em comum com a autobiografia. Doubrovsky não sabe se, de fato, o neologismo 

corresponde a um novo “gênero”. Ele ressalta, no entanto que, se em poucos anos o 

termo começou a circular não só em várias línguas, como na crítica, na internet e nos 

dicionários, é porque ele correspondia a uma expectativa do público e “vinha preencher 

uma lacuna ao lado das memórias, da autobiografia e das escritas íntimas em geral” 

(DOUBROVSKY, 2014, p. 113). Tal demanda pode ser explicada pelas mudanças de 

paradigmas e atitudes trazidas, principalmente, pela psicanálise e aliadas a uma relação 

mais complexa do sujeito consigo mesmo e às quais, necessariamente, corresponde a 

total descrença na possibilidade de se confiar plenamente nas lembranças e, portanto, de 

restituir suas memórias através de uma narrativa linear, cronológica “que desnude enfim 

a lógica interna de uma vida”, conforme declara: “Não percebo de modo algum minha 

vida como um todo, mas como fragmentos esparsos, níveis de existências partidos, 

frases soltas, não coincidências sucessivas, ou até simultâneas. É isso que preciso 

escrever. O gosto íntimo da existência, e não sua impossível história” 

(DOUBROVSKY, 2014, p. 123). 

 Tema recorrente nas entrevistas que concede à imprensa estrangeira, a referência 

autobiográfica se manifesta na ficção de Hatoum em traços de sua vida e de sua família, 

nomes de personagens, episódios presenciados ou vividos, mas trabalhados de maneira 

a se tornarem irreconhecíveis, garante. Ele declara preferir uma literatura que tenha algo 

de autobiográfico, alguma verdade e assim justifica a ambientação das narrativas no 

espaço-tempo de sua própria vida, no universo que conhece, na Manaus em que viveu 

na infância e na juventude
41

.  Hatoum não acredita em autobiografia no sentido de 

descrição fiel do vivido. Pensa que há mentira disseminada em toda autobiografia, 

assim como há verdades disseminadas no romance. Não se pode saber, segundo ele, se 

há mais mentira na autobiografia ou no romance. Para ele, a memória inventa versões a 

partir de dados recuperados do passado. Trata-se, para o autor, de um pressuposto, de 

                                                 
41

 O anunciado quinto romance, ainda não publicado, segue a mesma lógica de continuar seguindo a 

própria vida ao tratar de exilados brasileiros que encontrou durante a ditadura, uma passagem, portanto, 

para o ambiente da sua própria vida adulta, segundo entrevista à TV Estadão. (HATOUM, 2011). 
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uma escolha feita em favor da ficção, na qual “o ponto de vista “memorialista” tem 

apenas um caráter mimético, de imitação, a escolha romanesca dispensando os fatos 

“relatados” de toda exatidão histórica, de uma fidelidade implacável ao real”, analisa 

Riaudel se referindo a Hatoum e outros autores: “Se cada um bebe copiosamente na 

fonte de sua experiência pessoal, geracional e familiar, navega em águas próximas da 

biografia e da autobiografia, nunca nenhum deles cede à tentação da escrita 

documental” (RIAUDEL, 2010, p. 90).      

Prevenindo-se de possíveis confusões, Hatoum tenta despistar o assunto quando 

afirma que “os escritores mentem muito também. Eles criam uma mitologia pessoal, de 

como trabalham, criam fetiches incríveis” (HATOUM, 2011). Mesmo sem projeto 

autobiográfico, através das inúmeras declarações que faz, o autor exerce um tipo de 

poder sobre a leitura de sua ficção estabelecendo, de maneira intencional ou não, um 

vínculo entre vida e obra que acaba por orientar a recepção de seus textos, na análise de 

Chiarelli: “nas inúmeras entrevistas que concede, se encarrega de fomentar esse elo 

entre vida e obra ao resgatar histórias e depoimentos familiares, criando uma espécie de 

mitologia em torno de suas raízes” (CHIARELLI, 2007, p. 39). 

 Na medida em que o registro autobiográfico se amplia e jogos cada vez mais 

complexos entre realidade e ficção, autor e narrador são criados, perde a importância a 

questão da “verdade” que possa haver em cada gênero, o importante sendo a imbricação 

dos dois gêneros que cria para o leitor, um “espaço autobiográfico”. Nessa nova 

geografia, autobiografia e romance ocupam o espaço “um com relação ao outro: [...] o 

que é revelador é o espaço no qual se inscrevem as duas categorias de textos, que não 

pode ser reduzido a nenhuma delas” (LEJEUNE, 2008, p. 43). Uma declaração recente 

do escritor nesse sentido: 

 

É claro, há alguma coisa da minha vida e da minha família nesses 

romances. Meu pai era libanês de Beirute (Bourj el-Brajneh). Pelo 

lado materno, meu bisavô originário de Batroum foi o primeiro a se 

estabelecer em Manaus, no início do século XX. Da família cristã, sua 

filha –minha avó Émilie – esposou um muçulmano e o casamento 

interconfessional se repetiu com meus pais. Tanto a Bíblia quanto o 

Corão eram livros sagrados na casa de minha infância. Foi assim 

durante meio século e, graças a Deus e a meus pais, nenhuma religião 

me foi imposta (apud KHATLAB, 2010).  
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Não podemos esquecer o papel das editoras na orientação do gênero de leitura 

desejado, através dos elementos do paratexto que, desde o nome do autor na capa até os 

prefácios, variam historicamente revelando assim seu caráter de código específico a 

cada época e cultura. A mídia em geral, com a presença dos autores em capas de 

revistas, em jornais e na televisão, muda radicalmente a relação do autor com os 

leitores. Ao passo que, antigamente, o texto levava o leitor a imaginar com o que se 

parecia o autor, hoje, a sua imagem se tornou onipresente.  

 No artigo publicado no jornal Le Monde, em 2008, L’Amazonie pour tout 

horizon, citado acima (texto 9), os jornalistas descrevem a trajetória do escritor, 

retomando os temas da dupla origem familiar, os estudos, as referências literárias e a 

bem sucedida carreira literária. Um dos raros a citar o romance Cendres d’Amazonie,  o 

texto faz elogios ao identificar nos romances o “espírito” de Proust”
42

 e o “mentir-

verdadeiro”, caro a Vargas Llosa (LEPRETRE E LANGELLIER, 2008). Desde o 

lançamento do primeiro livro em 1993, com pequenas mudanças no tom, a crítica 

reconhece seu pendor para contar verdades transfiguradas em mentiras, uma 

necessidade do leitor, talvez, em acreditar que ser verdadeiro é condição para o livro ser 

bom. Sua insatisfação com quem é e a vida que tem leva o leitor a desejar uma vida 

diferente, o que, para o escritor peruano, explica o surgimento da ficção. Llosa estende 

essa “condição” a toda boa literatura: “De fato, os romances mentem – não podem fazer 

outra coisa -, porém essa é só uma parte da história. A outra é que, mentindo, expressam 

uma curiosa verdade, que somente pode se expressar escondida, disfarçada do que não 

é” (LLOSA, 2004, p. 12).  

Em sua definição de “autoficção biográfica”, Colonna explica como a subjetividade 

substitui a sinceridade “graças ao ‘mentir-verdadeiro’, o autor modela sua imagem 

literária e a esculpe com uma liberdade que a literatura íntima, ligada ao postulado de 

sinceridade [...] não permitia” (COLONNA, 2014, p. 46).  Mas, a invenção ou a 

mentira, ao alterar o valor de exatidão dos dados referenciais (“estritamente reais”, 

segundo o conceito de autoficção) através da transposição de referenciais reais por 

referenciais fictícios, os torna irreconhecíveis. Para Philipe Vilain, essa reversibilidade 

referencial provoca o questionamento do próprio valor do referencial e leva a “indagar 
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 O editor faz a mesma referência na contracapa de Récit d’um certain Orient : Milton Hatoum constrói 

sua “busca do tempo perdido” (HATOUM, 1993) e também Riaudel para Infos Brésil (texto 1), em 1990 

com a afirmação: pensamos, certamente, em Proust, de quem toma emprestados os meandros de uma 

frase ampla (RIAUDEL, 1990). 
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qual seria, no fundo, o estatuto de um sujeito submetido a tal reversibilidade, senão o de 

um sujeito de uma instância de enunciação sem referências fixas” (VILAIN, 2014, p. 

178). 

Vejamos em que medida a relação com Hatoum é possível. Como sabemos, 

mesmo quando se aproxima da escrita autoficcional pelas referências objetivas e pelo 

cuidado em cultivar certa mitologia originária, o escritor não assume a narrativa de seus 

romances. Ele a delega a esses narradores em situação de instabilidade, marginalizados, 

que, na impossibilidade de contar suas verdadeiras histórias, se propõem a refletir sobre 

o seu lugar no mundo com base nos vestígios da memória e suas lacunas. Esses 

narradores são ora uma filha de criação anônima, saída de uma clínica de repouso, ora 

um bastardo, um órfão ou um velho vivendo à margem da sociedade, atormentado pelas 

lembranças obsessivas do passado. Eles produzem narrativas necessariamente 

fragmentadas e remetem à “impossível história da vida”, de que fala Doubrovisky sobre 

sua própria escrita. A descrição desse tipo de narrativa, que se caracteriza pela auto-

reflexividade, fragmentação, renúncia à noção de verdade, intertextualidade e base na 

memória e no esquecimento depende, como define Vilain, de “um sujeito de uma 

instância de enunciação sem referências fixas” (VILAIN, 2014, p. 178), que acredita 

não haver diferença entre “escrever o eu” e “escrever” ou, ainda, entre autoficção e 

romance. Se há fidelidade, esta não se refere ao vivido, mas ao sentido porque, afirma: 

“Arrogo-me a liberdade de transformar os fatos, os acontecimentos, mas nunca as 

emoções” (VILAIN, 2014, p. 225). 

 Hatoum se expressa de maneira diferente ao tratar do assunto:  

 

Fica difícil, às vezes, imaginar que o narrador seja diferente do autor, 

mas podem acreditar, não são as mesmas pessoas. Não há gêmeos na 

minha família. E eu não sou o Nael, não sou o Lavo, não sou essa 

mulher do primeiro romance (evidente), mas alguma coisa de mim 

está neles, ou eles estão dentro de mim. E há um momento em que 

esta simbiose é tão forte que você não se separa do narrador. Essa é a 

pergunta eterna da literatura, e é uma pergunta sem resposta. Não 

adianta você buscar, separar, que nem o encontro das águas, na minha 

cidade, do Rio Solimões e do Rio Negro, que eles se encontram, mas 

continuam separados. Você não sabe até que ponto a experiência do 

narrador e dos personagens é a experiência do autor. Há uma dosagem 

— às vezes é uma experiência maior ou menor que você transforma 
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em linguagem, mas na medida em que você transforma em linguagem, 

você está criando e inventando outra coisa, e dando possibilidade a 

vários tipos de leitura (HATOUM, 2011 biblioteca pública do Paraná). 

  

4.5 Literatura e intertextualidade: a questão das referências 

 

um autor cuja escrita é intrinsecamente ligada à (sua) vida,  

mas também à (sua) vida de leitor 

Club libanais du livre (2010) 

 

A leitura de uma obra é inseparável das condições de recepção de seu leitor. Não 

se espera que o leitor estrangeiro da obra traduzida tenha a mesma reação daquele que o 

lê em língua materna e em contexto cultural familiar. Como toda leitura depende do 

contato, mais ou menos intenso com a cultura do Outro, a leitura das obras literárias 

brasileiras na França está condicionada pela história desses contatos culturais. Essa 

recepção, como vimos, concentra seu interesse nas obras em que o exotismo, ao qual o 

leitor está familiarizado, se desenvolve nos ambientes nordestino e amazônico. Outra 

tendência de leitura, igualmente etnocêntrica, filia a produção brasileira às raízes da 

literatura francesa, em atitude de anexação cultural. Mas, a presença de outros textos na 

obra de Hatoum é declarada e, inclusive, reivindicada pelo autor cuja obra dialoga com 

seus autores preferidos, criando um intertexto, um tecido tramado com outros textos, 

para usar a terminologia de Barthes para quem “A intertextualidade, condição de todo 

texto, seja ele qual for, não se reduz, evidentemente, a um problema de fontes ou 

influências; o intertexto é um campo geral de fórmulas anônimas, cuja origem 

raramente é detectável, de citações inconscientes ou automáticas, dadas sem aspas” 

(BARTHES, 2004, p. 276).   

Em 2. 3 “O caso de Milton Hatoum”, foi abordado o tema das imagens e textos 

estampados nas capas dos livros e o modo como o paratexto editorial pode orientar a 

leitura da obra literária. Assim, viu-se que, Récit d’un certain Orient apresenta na 

contracapa a foto do escritor e promete ao leitor um romance “entre o Oriente e a 

Amazônia”. Sua escrita remete, discretamente, a Proust através da citação indireta do 

título de sua obra mais conhecida: “Milton Hatoum constrói sua ‘busca do tempo 

perdido’”. Uma estratégia para direcionar a leitura a um público sofisticado, preparando 

o leitor para uma leitura difícil? Certamente, uma vez que a edição francesa modifica a 

estrutura do romance revelando os nomes dos narradores no título de cada capítulo.  O 
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livro Deux frères, além da referência ao mesmo universo do primeiro romance “entre o 

Oriente e a Amazônia”, remete o romance, em seu texto da contracapa, às origens do 

mito do “ódio fraterno”. É Balzac quem fornece a garantia de qualidade literária a 

Cendres d’Amazonie. Ainda que de maneira indireta, o editor recorre ao clássico autor 

francês ao se referir à “edificação de sua singular ‘Comédie humaine’”. Dois anos mais 

tarde, a Actes Sud lança Orphelins de l’Eldorado e, nesse caso, o “ponto de vista dos 

editores” remete ao Fitzcarraldo, referência que pode aproximar o leitor das lendas da 

Cidade Encantada. Os temas da memória e do exílio transplantados para a selva 

amazônica atraem pelo apelo ao exótico, ao mesmo tempo em que as referências à 

literatura francesa sujeitam os romances ao controle da tradição literária, fornecendo ao 

leitor, mais do que pistas de leitura, um verdadeiro selo de qualidade.  

Em Texto (teoria do), Barthes explica o movimento da crítica ocorrido nos anos 

1960 - principalmente a partir dos conceitos teóricos elaborados por Julia Kristeva -, 

que passa a conceber todo texto como campo de redistribuição da língua. O texto se 

define, dessa maneira, como “intertexto”, que traz toda a linguagem anterior e 

contemporânea através da disseminação (e não da filiação ou imitação), o que lhe 

garante o status de produtividade (BARTHES, 2004, p. 271). Nesse sentido, os textos 

críticos publicados na imprensa são em grande parte orientados pelos paratextos 

editoriais e a sua análise cronológica mostra que, na época do lançamento de Récit d’un 

certain Orient, a imprensa associa a estrutura narrativa de encaixes do romance aos 

contos das Mil e uma Noites, e a Raduan Nassar, pelas temáticas comuns envolvendo as 

tramas familiares e a imigração libanesa, mas também a Proust na construção da sua 

“busca do tempo perdido”: “Pensamos, certamente em Proust, de quem toma 

emprestados os meandros de uma frase ampla, a quem ele parece lançar um clin d’oeil 

em discreta alusão à catleia” (RIAUDEL, 1990). À época do lançamento de Deux 

frères, as referências literárias explícitas são Machado de Assis e as Mil e uma noites.  

A influência da tradição árabe é reforçada - ou forçada - por Pedro de Souza, em artigo 

no jornal Le Monde, que sugere a existência de características comuns ao conjunto dos 

descendestes de libaneses do Brasil, como o apego à língua portuguesa e o pendor para 

a literatura, embasados, inclusive, em supostas origens árabes de Jorge Amado. 

O que se constata após a leitura das críticas e entrevistas é que o próprio escritor 

não poupa comentários sobre suas fontes e influências, que serão retomadas em vários 

desses textos, como “uma abundância de referências, a Flaubert, Proust e outros 

clássicos” a que se refere Riaudel na revista Europe (2005). A jornalista Zalzal afirma 
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que “Flaubert, Balzac, Proust serão, por assim dizer, os padrinhos de sua vocação 

literária” transcrevendo a declaração de Hatoum “‘Assim como As mil e uma noites, 

William Faulkner, ou ainda Machado de Assis, grande autor brasileiro do século XIX’”, 

enfim, “um amálgama de referências clássicas das quais o escritor brasileiro não 

esconde retirar certos elementos de inspiração.” (ZALZAL, 2010).  Declarações 

frequentes em entrevistas e textos autorizam esse tipo de afirmação a respeito do autor 

que rejeita a noção de “originalidade” em literatura:  

 

Penso que nenhuma literatura é totalmente autônoma. Cada escritor 

procura sua voz, mas essa voz, esse estilo, que é algo pessoal, deve 

alguma coisa a outras vozes. Uma frase de Mundo resume o quero 

dizer: Nada é puro, original, autêntico. Quando lemos Borges ou 

Flaubert, estamos lendo uma biblioteca. Faulkner gostava de Conrad, 

que gostava de Henry James, que gostava de Flaubert... E todos leram 

Cervantes... [...] escrever é inscrever-se numa tradição, que é do 

Oriente e do Ocidente. Por exemplo, Proust, Stendhal e Machado de 

Assis foram fascinados pelo Livro das 1001 Noites (apud BORGES, 

2006). 

  

Assim como tende a desaparecer a menção, obrigatória nos primeiros textos 

críticos, às origens “libanesa e amazônica” (sendo substituída simplesmente por 

“escritor brasileiro”), a necessária aproximação com algum texto conhecido do público, 

se repete com relação às influências e referências literárias do escritor. Pois, de 1990 a 

2008 (ano de lançamento de Cendres d’Amazonie), dos oito textos críticos publicados 

até então na imprensa, sete deles aproximam seus temas ou estruturas dos romances a 

referências literárias clássicas, desde as Mil e uma noites e o mito bíblico de Esáu e 

Jacó, até Machado de Assis, citado pelos especialistas em literatura brasileira Riaudel e 

Rivas. Mas, a partir de Orphelins de l’Eldorado, os textos críticos praticamente 

abandonam a questão das referências, salvo duas delas que mencionam a 

intertextualidade entre a sua obra e os filmes de Werner Herzog, Aguirre, a cólera dos 

deuses (1972) ou Fitzcarraldo (1982).  

As críticas ao quarto romance, desde o lançamento no Brasil em 2008, além de 

mais numerosas, ganham títulos estrondosos na imprensa: A Amazônia como único 

horizonte; Amazônia de turbulências; Batidas do coração; Uma Atlântida amazônica; A 
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cidade do sol; Sonho e ruínas sobre o Amazonas. São textos longos dedicados ao 

escritor de sucesso literário, bem recebido pela crítica como pelo público e que “deve 

vender mais de um milhão de exemplares” de sua novela Órfãos do Eldorado, em mais 

de dezesseis países. As qualidades atribuídas à narrativa reiteram o entusiasmo dos 

críticos: “grandiloquência e frustração, perseguição de uma quimera colossal, loucura 

do sonho impossível” ou “apaixonada homenagem aos mitos de sua Amazônia natal” 

(arara.fr, 2010); “Milton Hatoum tem o dom de restituir essa loucura e essa febre que se 

evaporaram em alguns anos [...] Milton Hatoum restitui com talento a febre que tomou 

conta da cidade surgida do nada” (LAPAQUE, 2010); “Narrativa barroca que 

desenvolve com a eficiência de uma tragédia” (SULSER, 2010); “Um romance 

grandiloquente que lembra as loucuras de Klaus Kinski no extraordinário Aguirre de 

Werner Herzog [...] E é a busca de uma quimera excessiva que nos conta Hatoum em 

vibrante homenagem aos mitos de sua Amazônia natal” (lelittéraire.com, 2010). 

A crítica não aborda a literatura ou a escrita, nem enquanto temas explícitos, 

nem tampouco enquanto desdobramento do não-dito, ou forma de recusa da verdade, 

característico das obras contemporâneas. A elaboração literária a partir da troca de 

cartas, a duplicação do romance, a elaboração, através da escrita, da memória (e do 

esquecimento), a presença de narradores escritores participa, no entanto, de toda a sua 

obra romanesca, como manifestação da necessidade de compartilhamento da 

experiência e da impossibilidade de narrar num contexto de ausência de registros na 

memória familiar.  

Duas questões parecem concorrer de maneira fundamental para a fertilidade, 

nesses textos, do papel do diálogo com as referências literárias por parte da imprensa: a 

carreira acadêmica, por um lado, e, por outro, as suas próprias declarações à imprensa. 

Assim, a recepção de Hatoum, no Brasil como na França, não fica indiferente à imagem 

que o próprio autor constrói de si mesmo em inúmeras entrevistas a jornais, revistas, 

blogs, conforme comentário acima sobre a abordagem autoficcional de sua obra. Suas 

leituras de referência, como professor de língua e literatura francesas, assim como sua 

experiência de leitor, desde a infância, são abordadas constantemente nos meios de 

comunicação e apontadas como a afirmação do caráter intertextual de sua ficção, 

intrinsecamente ligada à sua vida de leitor, como afirma Zalzal. Segundo Barthes, as 

obras literárias “não param de trabalhar”, num processo de produção cujos atores são o 

autor e o leitor. A produtividade de textos clássicos faz com que a língua trabalhe em 

jogos combinatórios infinitos sem perder a verossimilhança narrativa ou discursiva. 
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Hatoum exemplifica o procedimento que permite aproximar os personagens da 

empregada doméstica de Un coeur simple de Flaubert com Domingas “que quase 

transpus para meu romance Dois irmãos, por ter conhecido, com mais de um século de 

intervalo, um grande número de Félicité em Manaus" (apud ZALZAL, 2010). O 

personagem de Flaubert, empregada doméstica solitária, sem família ou afeto, tendo 

recebido instrução religiosa, vive para os patrões. Na velhice, o papagaio Loulou é seu 

único companheiro. A Domingas de Hatoum não esquece os pássaros de sua aldeia, 

esculpe bichinhos na madeira e os alinha em seu quarto.   
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5. Considerações finais 

 

A tradução da literatura brasileira na França reflete a natureza das relações entre 

os dois países. Relação hierarquizada e de atração mútua, em que a França projetou 

sobre o Brasil seus sonhos frustrados de volta à natureza pura e selvagem e imagens de 

um futuro messiânico. Embora, tradicionalmente, a França reserve à literatura 

estrangeira em geral o mesmo tratamento etnocêntrico – a universalização pela negação 

da diferença -, é preciso considerar ainda a desvantagem da ínfima participação das 

literaturas de língua portuguesa no sistema literário mundial, e a penetração ainda 

menor do Brasil, único país lusófono nas Américas. O equivalente, portanto, a uma gota 

no imenso oceano que representa o sistema hierarquizado de circulação dos textos 

literários no mundo, dominado pelas literaturas de línguas de prestígio. A esse interesse 

pelo Brasil, como país mítico e primitivo, atribui-se o desconhecimento da obra de 

Machado de Assis e o equívoco na recepção de Macunaíma. São o eixo geográfico 

restrito entre o Nordeste e a Amazônia e os personagens negros e índios que 

correspondem às expectativas dos franceses, habituados ao exotismo e ao erotismo, que 

vão consagrar, pelas mesmas razões, a literatura de Jorge Amado como o escritor 

brasileiro mais lido no exterior. 

 Os livros de Milton Hatoum na França anunciam, nos textos de 

acompanhamento, um escritor “amazonense de origem libanesa” e, ao lado dessa 

referência duplamente exótica, figura a herança literária francesa, de Proust e Balzac. 

As capas e contracapas anunciam os temas privilegiados pela recepção crítica: além do 

trabalho da memória, a origem biográfica do autor entrelaçada com a questão identitária 

e o exílio amazônico dos imigrantes, correspondendo aos dois polos do imaginário 

francês referente ao Brasil, o do Mesmo e o do Outro mítico.  

Os diferentes modos de traduzir Milton Hatoum dão lugar a algumas reflexões 

sobre a transmissão da cultura brasileira através da literatura. Conforme a análise 

desenvolvida em “Dois romances brasileiros entre Amazônia e Oriente”, trata-se de 

orientações muito diversas e que podem ser confrontadas com as discussões em torno 

das retraduções das obras clássicas que caracterizou o século XX. Conforme o exposto 

na reportagem “Les lois de la traduction perpetuelle”, assinada por Pierre Assouline no 

Le Magazine Littéraire (2008), tradutores em atividade na França falam da necessidade 

de retradução de obras desfiguradas por hábitos, aparentemente ultrapassados mas, 

segundo eles, vigentes ainda trinta anos antes, isto é, no final dos anos 1970.  
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Conhecer a posição desses tradutores é importante por várias razões. Uma delas 

é a possibilidade de cotejar suas opiniões com a crítica de uma escrita tradutória 

etnocêntrica e redutora enunciadas por Antoine Berman, Henri Meschonnic e Jean-

Louis Cordonnier. Traduzir segundo o que se pensa ser o gosto do leitor e a língua 

francesa correta, expurgar do texto toda a estranheza estrangeira e, eventualmente, 

corrigir os “defeitos” para torná-lo mais legível, são atitudes típicas, generalizadas, 

difundidas e adotadas sem discriminação, nas traduções francesas de Dante, Cervantes, 

Kafka ou Joyce. O fenômeno, de tão difundido e naturalizado na cultura francesa, faz 

pensar que as novas traduções são extravagantes pela modernidade excessiva quando, 

na verdade, recuperam o ritmo e a oralidade (Don Quixote, por Aline Schulman, Points 

Seuil, 1997), a polifonia do Ulisses (equipe coordenada por Jacques Aubert, Gallimard, 

2004), como as invenções da linguagem em Mark Twain (Bernard Hoepffner, Tristam, 

2008), mascaradas por traduções truncadas e açucaradas, entre muitos outros exemplos.  

A crítica às traduções ditas “acadêmicas”, à censura de tradutores e editores, à 

escolha do “beau style” assim como o questionamento de traduções “intocáveis”, 

porque feitas por escritores de prestígio, entre outras questões expostas na reportagem, 

anunciam uma mudança de mentalidade e de postura na tradução francesa. Outro ponto 

importante e também surpreendente é que, com algumas divergências de pontos de 

vista, para esses tradutores e, - a julgar por sua importância nos meios editoriais -, para a 

própria prática tradutória, o problema continua girando em torno das mesmas velhas 

questões: a fidelidade, a adaptação e as liberdades do tradutor frente ao texto de partida, 

o respeito ao estilo do autor, a tendência a escrever em “bon français”, a adaptação dos 

textos ao suposto gosto do leitor, etc. Importa também a menção feita pelo jornalista ao 

interesse maior das editoras na retradução dos clássicos que são as efemérides, datas 

comemorativas de lançamento, nascimento ou morte que atraem a atenção dos meios de 

comunicação como um todo para um autor ou sua obra estimulando, assim, a venda de 

livros.               

No caso do romance Dois irmãos, a tradução não acompanha a tendência da 

evolução do traduzir na França, para usar a expressão de Olivier Le Lay, ou seja,  

abandonar a penteação, ou a tradução aproximativa e simplificadora do texto 

estrangeiro (apud ASSOULINE, 2008, p. 9). A sobrecapa do livro, com a imagem da 

escultura em pedra de um rosto quebrado ao meio, que remete o leitor à latinidade e 

esconde a informação de que se trata de literatura estrangeira traduzida, desempenha um 

papel nada neutro na transmissão do romance, pois é passível de orientar a recepção 
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para uma versão do mito bíblico de Esau e Jacó, em detrimentos dos costumes da 

cultura brasileira e amazônica e da representação da vida dos imigrantes libaneses 

naquela região. Apesar do glossário, não há uma linha básica para o tratamento dos 

regionalismos, sendo adotados diferentes critérios. O “boto” exemplifica bem a 

desconfiança característica da atitude etnocêntrica quanto à capacidade de compreensão 

do leitor francês nos dois níveis do “horizonte de expectativa” (JAUSS, 1978). No nível 

da obra, o etnocentrismo está atento à legibilidade do texto, o que espera alcançar 

através da deformação e, quanto à ignorância do público, a solução é recorrer a 

equivalentes. Pois, além de constar no glossário, com a explicação quanto ao tipo de 

peixe “de la famille des dauphins” (HATOUM, 2003, p. 267), e quanto à lenda local, a 

tradutora acrescenta outra explicação no corpo do texto. O não-dito cultural implícito na 

frase “Esse gêmeo tem olhão de boto; se deixar, ele leva todo mundo para o fundo do 

rio” (HATOUM, 2000, p. 30), é tratado, portanto, não somente pelo glossário, mas 

também pela paráfrase, interferindo no discurso e clarificando seu sentido. Nesse 

sentido, Deux frères não traduz os dados da cultura, em texto que refletiria o projeto de 

fecundar a cultura francesa fazendo da “exibição
43
” da cultura brasileira o seu próprio 

fundamento. Para Cordonnier, a tradução-revelação pode trazer “para a sua cultura 

elementos culturais constitutivos novos que lhe permitirão aos poucos encarar as 

relações de alteridade de maneira mais serena, com melhor conhecimento de causa, e 

melhorar a comunicação e a compreensão interculturais no mundo de amanhã” 

(CORDONNIER, 2002, p. 47).    

Já Orphelins de l’Eldorado mantém a mesma organização textual, desde a 

estrutura dos capítulos e parágrafos até a pontuação de Òrfãos do Eldorado. As 

estruturas das frases passam por poucas alterações e, em geral, recuperam o ritmo da 

narrativa. Observa-se também a manutenção da forma dos nomes próprios, mesmo com 

sua acentuação que pode soar “bizarra” ao leitor francófono. As notas de pé de página 

contribuem para que se estabeleça com o texto de partida uma relação intertextual, pela 

postura explícita do tradutor em expor a sua presença e seu papel de mediador. Neste 

caso, a tradução se situa, de maneira clara, entre o destinatário - que carece de trocas 

linguísticas e culturais -, e o tradutor, capaz de avaliar o nível de trocas existentes e 

estabelecer as necessidades de complementação. Riaudel opta pela adoção de notas de 

pé de página. Consideradas pela tradução tradicional como fracasso do tradutor, sua 

                                                 
43

 Cordonnier emprega a expressão “montre” entre aspas (CORDONNIER. 2002, p. 47).   
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ausência pode denunciar, por outro lado, a atitude prepotente de simplesmente eliminar 

as rugosidades e bizarrices do texto estrangeiro. Sua função sendo, justamente, a de 

complementar, mostrar o não-dito e o desconhecido, cabe a ele “conhecer as chaves de 

que dispõe a sua própria cultura para ter acesso ao texto do Outro” (CORDONNIER, 

2005, p. 182). O exemplo da nota do tradutor para a expressão “Ela acordou morta” que 

traduziu literalmente para “Elle s’est réveillée morte” é significativo, na medida em que 

a nota ultrapassa a sua função de informar sobre a cultura do estrangeiro e se aproxima 

do comentário: “Cette formule, ela acordou morta, designe bien sûr, de façon 

savoureusement expressive et ingénument populaire, le fait de mourir dans son 

sommeil” (RIAUDEL apud HATOUM, 2010, p. 119). Ao situar a sua prática, Riaudel 

assume a postura ética de se mostrar durante o processo, e de rejeitar a tradução como 

duplo transparente do texto de partida. Apesar da presença “opaca” - que só se deixa 

entrever - ao assumir os implícitos culturais, o tradutor contribui para a ampliação dos 

contatos e uma maior compreensão das diferenças.  

 O século XX marca o início de uma mudança na cultura da tradução. Berman 

declara, em 1985, que “Precisa-se, antes, como no caso da ciência, de uma educação à 

estranheza” (BERMAN, 2007, p. 66), como premissa para que traduzir deixe de se 

confundir com servir ao leitor, com a boa intenção de facilitar a leitura, desfigurando as 

obras. Para que o objetivo da tradução, como quer Benjamin, não seja a comunicação, 

ou a transmissão de um conteúdo inessencial (cf. BENJAMIN, 1992). Admitir as 

estranhezas do texto estrangeiro, nesse período que Cordonnier considera de transição, 

já integra o esforço de retradução das obras clássicas antigas e modernas em curso na 

França. E a humildade, aconselhada por Georges-Arthur Goldschmidt, previne de 

maneira clara contra qualquer veleidade de escritor no percurso profissional do tradutor 

do século XXI. É a consciência de que traduzir não é escrever, mas reescrever, que 

transparece na tradução de Órfãos do Eldorado de Michel Riaudel.   

 Por seu caráter acessório, no entanto, o ofício de tradutor permanece nos 

bastidores assim como os prêmios, concedidos por órgãos oficiais ligados ao livro e à 

cultura e por organizações profissionais de tradutores, francesas e estrangeiras. A prova 

desse confinamento é que, fora dos meios especializados, e apesar do prestígio dos 

prêmios e do avanço que representam, há silêncio em torno do universo da tradução, o 

que contribui para reforçar o mito de operação “natural”. Mas a tradução, como toda 

relação entre culturas, resulta da ligação íntima entre a História e a Política. Por isso, a 

recepção da literatura brasileira na imprensa francesa ainda é, em parte, 
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sobredeterminada pelo que Rivas chama de visão “turística”, em que o paraíso original e 

o paraíso do futuro se transformam em “sexo, praias, sol, música e futebol” (RIVAS, 

2005a, p. 85).   

 No caso de Hatoum, a recepção crítica desvia dos temas eleitos nessa pesquisa 

como comuns aos quatro romances que são a memória, as tramas familiares, a 

Amazônia e a escrita de maneira geral. Foi preciso abandonar os paradigmas iniciais 

para identificar os seus temas de eleição. O mais frequente deles é a nostalgia da origem 

dos imigrantes e, consequentemente, a Amazônia como terra de exílio. São os 

descendentes da primeira geração de imigrantes, ou personagens em situações de 

marginalidade, que tratam de “inventar” memórias onde não há passado nem memória 

da origem a ser recuperada. Já o regionalismo e o exotismo são mencionados nos textos 

críticos, na maioria dos casos, em asserções que negam a presença de características 

narrativas que seriam, “por definição”, generalizadas na produção brasileira, como o 

“pitoresco”. Esses romances, ao contrário das “margens da brasilidade”, discutem a 

própria realidade brasileira, através do pano de fundo histórico, dos personagens com 

seus problemas identitários e das situações familiares e sociais imprevistas. O 

habilidoso jogo de construção narrativa, como o romance dentro do romance, caso de 

Dois irmãos, é menos comentado do que a vertente autoficcional, gênero cultivado e 

popular entre os franceses. Observa-se na crítica, sobretudo nos primeiros romances, 

uma tendência a associar o escritor aos outros escritores brasileiros de origem libanesa, 

visto que mesmo Jorge Amado deve ser descendente de árabes... 

 Quanto às diferentes teorias e metodologias, acreditamos, como Cordonnier, que o 

aparente “ecletismo” procura apreender a tradução em sua totalidade e mostrar que uma 

das tarefas para o futuro é redefinir a relação da França com o Outro, preparando a 

língua francesa para dizer as realidades de amanhã.      
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6. Anexos 

6.1 Textos de imprensa 

 

1 Infos Brésil n.51 ano 1990 por Michel Riaudel 

Relato de um certo Oriente – Milton Hatoum 

Esse romance é, sem dúvida, uma das mais belas leituras que a prosa brasileira 

nos oferece em muito tempo. Talvez depois de Lavoura arcaica, obra de um brasileiro 

também de origem libanesa, Raduan Nassar. E, provavelmente, tem a sua importância o 

fato de que esses dois textos tenham sido escritos nas margens da brasilidade.  

Entre Trípoli (no Líbano) e Manaus, entre as lembranças da infância e as 

realidades da idade adulta, a narrativa se dedica a medir as perdas acarretadas pelos 

deslocamentos em um espaço-tempo de contornos imprecisos. É a força dolorosa do 

pretérito imperfeito, que alarga ao infinito a duração dos acontecimentos e sensações, é 

o poder da focalização interna, que se mantém indiferente à cronologia e à objetividade 

dos fato, e os intercepta, ao contrário, na bruma das emoções.  “A vida começa de fato 

com a memória”, declara o irmão da narradora, como para legitimar as narrativas 

sucessivas do tio Hakim, de Hindié, a amiga da família, do fotógrafo alemão Dorner, ele 

também se dedicando a registrar as imagens que mais tarde serão o testemunho de uma 

época passada. Seus discursos, e com eles o conjunto do romance é, antes de tudo, 

portanto, um trabalho da memória. Pois cada um deles vive a experiência do 

desenraizamento, compartilhado entre dois mundos, o das origens e o do exílio, 

escolhidos mais ou menos voluntariamente. No desenraizamento se encontram e se 

fundem os universos culturais, nas práticas alimentares ou religiosas. Nele se mantêm 

também as lembranças individuais que permanecem incomunicáveis. É por isso que as 

confidências despertam o sentimento de solidão, desaparecimento e morte, presentes em 

todo o lugar. E as últimas frases da narradora envolvem o livro em reflexão extasiante 

onde o lirismo se mistura ao especular: “Tantas confidências de pessoas diferentes em 

tão poucos dias ressoavam como um coro de vozes dispersas. Restava a mim então 

recorrer à minha própria voz, que planaria como um pássaro gigantesco sobre os outros. 

Assim, os testemunhos gravados, os incidentes, e tudo o que era audível  e visível foi 

desde então orientado por uma única voz, que se debatia entre a hesitação e os 

murmúrios do passado.”  

E de fato, mesmo se passando de um personagem a outro, todas essas palavras 

permanecem fundidas em uma narrativa única que tende à restauração do tempo 
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abolido. Restauração e não somente reatualização, pois não se trata tanto de torná-lo 

presente, mas de lhe restituir a inteligibilidade.  Muitos lados permanecem 

voluntariamente na sombra pelos silêncios e segredos dos personagens. Muitas histórias 

foram enterradas, a origem “natural” de Soraya Ângela, o afogamento de Emir, a irmã 

arrancada do convento de Ebrin, o mutismo do pai... E cada uma dessas vidas se 

incorpora às outras como os galhos de uma árvore da qual a figura de Emilie, a 

“matriarca”, constitui o tronco comum. Ao longo de uma composição complexa, e 

perfeitamente encadeada, de digressões, textos encaixados uns nos outros, jogos de 

espelhos, Milton Hatoum, nutrido de literatura francesa que estudou em Paris e ensina 

na Universidade de Manaus, constrói sua própria “busca do tempo perdido” sem nunca 

ter, no entanto, conhecido o mundo mediterrâneo. Pensamos, certamente, em Proust, de 

quem toma emprestados os meandros de uma frase ampla, a quem ele parece lançar um 

clin d’oeil em discreta alusão à catleia. Davi Arriguci menciona com pertinência a 

tradição oriental das Mil e uma noites. Mas seu texto permanece incomparável, 

impregnado que é por uma lógica própria da reminiscência e por um universo familiar 

líbano-amazônico não voltado ao exotismo, mas muito interiorizado. Ele contém 

páginas admiráveis, como esse tipo de Paixão não consumada de um homem coberto de 

animais e percorrendo, os braços em cruz, as ruas de Manaus, até desaparecer no 

horizonte do rio. Instantes maravilhosos, instantes cômicos igualmente com, por 

exemplo, a história do papagaio “marselhês” que se tornou símbolo da França em plena 

Amazônia, mas todos seduzidos pelo esforço de recuperação do passado. Esse “relato de 

um certo oriente” é, portanto, para um primeiro romance, um golpe de mestre, cheio de 

promessas.  

 

2 O suplemento “Le Monde des livres”, do jornal Le Monde, edição de 26 de 

março de 1993, publica a resenha crítica do romance Récit d’un certain Orient, por 

Patrick Kéchichian.  

A memória e o exílio 

Completamente brasileiro, mas de origem libanesa, M. H. conta de maneira 

magnífica a incurável nostalgia de “um certo Oriente”. 

Talvez o Brasil não seja ele mesmo grande o suficiente, suficientemente imenso 

e múltiplo. Talvez faltem ainda à sua imensidão imagens e vozes, sabores estranhos. 

Essa estranheza, essas riquezas imprevisíveis, ali como em outro lugar, são pessoas de 

fora, os imigrantes que trazem. 
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  De origem libanesa, como seu compatriota Raduan Nassar (1), Milton Hatoum é 

filho de uma das imigrações ocorridas no Brasil nas primeiras décadas desse século. Seu 

primeiro romance, RCO, publicado em 1989, e que acaba de ser traduzido em francês (e 

em muitas línguas europeias), nos faz ouvir uma voz com acentos estrangeiros, 

superpõe às imagens do Brasil aquelas de um “certo Oriente”. Nascido em Manaus em 

1952, o escritor vive e ensina na universidade dessa cidade, no coração da Amazônia, 

língua francesa e literatura comparada. 

Três gerações 

Câmara de ecos, reserva aberta e acessível de riquezas da memória e da 

lembrança, o romance de M. H. é de notável e magnífica densidade. Densidade dessa 

memória, antes de tudo, que cria os laços entre os membros de três gerações de uma 

mesma família, que lança uma ponte, tão sólida quanto imaginária, entre os exilados e 

sua origem, entre os lugares da lembrança e os desse exílio, entre as religiões e as 

culturas. “A vida só começa de verdade com a memória”, escreve Hatoum; é com ela 

também que começa seu romance.  

Engenhosamente composto a partir de narrativas cruzadas, o livro tem como 

personagem central Emilie, depositária e principal organizadora desse começo de 

memória; a de uma família de imigrantes libaneses que veio viver em Manaus, na beira 

de dois rios tropicais, o Amazonas e o Rio Negro, que misturam suas águas, diante 

desse “horizonte de árvores até o infinito”, nessa outra densidade, do ar e da paisagem 

saturados de umidade, invadidos pela vegetação. Mas o exílio permanece um 

dilaceramento, uma nostalgia incurável. “Toda margem, todo litoral os atrai, e em 

qualquer lugar do mundo onde se encontrem, as águas que sulcam são as do 

Mediterrâneo.” É de Emilie, morta, mas ainda viva na lembrança de seus próximos, 

centro e alma da narrativa, que M. H. fala. Ela só está presente através das palavras dos 

familiares que entram em “troca silenciosa com o passado”: a narradora, em primeiro 

lugar, que volta à cidade de sua infância, que escreve ao irmão, que partiu para não 

voltar; Hakim, seu tio, filho de Emilie; a filha desta, Sâmara Delia; Dorner, o fotógrafo 

alemão.  

Esquadrinhada pelo luto e a morte – de Emir, suicida, que havia arrancado a 

irmã Emilie do convento; de Soraya Ângela, filha de Sâmara, que sofria de uma 

“anomalia”, de uma “doença infantil”,- a narrativa da família se desenvolve em vários 

planos temporais e geográficos: “Mudar de casa é provocar súbitas revelações, 

abandonar mistérios, no curso dessa passagem de um lugar a outro, tudo se desvenda, e 
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até mesmo o conteúdo de uma dobra secreta ameaça se tornar público.” “O tempo me 

ensinou que  ver uma paisagem basta para mudar o destino do homem, para ligá-lo à 

terra que pisa pela primeira vez.” Essas figuras, e outras, revelam o talento – mas a 

palavra é fraca – de Milton Hatoum: o marido de Emilie, por exemplo, o homem do 

Livro (o Corão), taciturno, que revela em seu silêncio uma grande compaixão: 

compaixão por Emilie, a cristã, que mostra outra face da compaixão, dolorida e infinita. 

É de densidade que se deve falar, da espessura vivida, viva dessas “histórias contadas 

que fazem de um acontecimento uma trama de suposições divergentes”. A narrativa, 

como mostra o seu final, espécie de “tempo redescoberto” que dá a chave do conjunto, 

restabelece a coerência, a unidade dessas vidas dilaceradas pelo exílio e pela 

infelicidade, restabelece o movimento desse “inferno de lembranças”, desse “mundo 

paralisado, a espera”. 

 

3 Jornal Le Monde, 25/06/1993 rubrica especial Leituras nas férias – Cem livros para o 

verão 

Milton Hatoum: Relato de um certo Oriente. Longe do folclore, a voz correta e 

original de um jovem autor brasileiro de origem libanesa que conta uma história – a sua 

– de exílio e de memória. Traduzido do português (Brasil) por Claude Fages e Gabriel 

Laculli (Seuil, 204 p., 99F). 

 

4 Jornal  Le Monde, caderno especial “Salon du livre”, em 3/1998, por Michel Riaudel. 

Périplo transatlântico 

 A partir de 1945, são publicados por ano na França em torno de dez vezes mais 

autores brasileiros do que no início do século, vinte vezes mais do que ao longo do 

século anterior. E, enquanto o século XIX privilegiava consideravelmente o campo 

político, a relação se inverteu: a literatura representa hoje dois terços das traduções. 

Essa emergência dos escritores brasileiros, tidos durante muito tempo como imitadores 

menores da Europa, é sem dúvida o sinal de um lento reconhecimento. Mas será que 

temos certeza de que o olhar francês tenha se afastado definitivamente da 

condescendência e do exotismo? 

 Não se pode confiar rápido demais nos números, uma gota d’água no catálogo 

da literatura estrangeira disponível. O Brasil não está talvez entre os menos favorecidos. 

Mas é a força do clichê, imagem aparentemente redutora, mas mesmo assim imagem, 

que nos faz acreditar que conhecemos bem o que mal divisamos. Nenhum “progresso” 
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definitivo na matéria foi de fato obtido. É por isso que, mais do que as estatísticas, é 

importante interrogar o motivo pelo qual traduzimos a literatura brasileira, e qual. 

Compreender melhor o que se projeta sobre o outro no horizonte de nossos horizontes 

de expectativa, entre os desejos individuais e as estratégias da história. 

 No contexto antigermanista anterior a 1914, Anatole France reconhecia em 

Machado de Assis o irmão latino. Era certamente ignorar seu sutil enraizamento. Mas 

preferíamos na época que o outro se parecesse conosco. Assim, foram necessários mais 

de cinquenta anos para que o público francês tivesse acesso à riqueza da revolução 

modernista dos anos 1920, que não era comparável a nada. E, além de tudo, muito 

ligada à sua singularidade nacional.  

 As solicitações de leitores atentos, como Valéry Larbaud que havia encontrado 

Oswald de Andrade em Paris, foram vãs. O mesmo se passou com a aventura de 

Cendrars, cuja obra interagia muito com seu círculo paulista a despeito dos 

desentendimentos posteriores, que permanece relativamente solitária. É verdade que, ao 

inverso de seus predecessores, sua leitura do Brasil, primitivo e cósmico, ia procurar 

uma alteridade extrema. Em outra vertente, as atividades literárias e sobretudo políticas 

de Benjamin Péret  - que o casamento brasileiro o introduz em uma família de grandes 

figuras intelectuais do pós-guerra -, lhe dão a oportunidade de encontrar em São Paulo, 

entre 1921 e 1931, antes de sua expulsão pelo regime Vargas, Oswald, a artista Tarsila 

do Amaral e Patrícia Galvão. Mas é principalmente para os mitos populares e os índios, 

a resistência e a cultura negra que sua curiosidade se volta.  

 São esses dois polos, a vertente índia que leva às fontes amazônicas, aos tempos 

perdidos, e a “negritude” que conduzem ao transe nordestino e baiano, que guiarão 

respectivamente os deslocamentos de Claude Lévi-Strauss, entre 1935 e 1938, e Roger 

Bastide, seu “sucessor”, até 1954. O interesse pelas distâncias e mesmo pelos 

fenômenos de aculturação é crescente. Sua experiência brasileira, assim como a de 

vários membros da missão francesa da Universidade de São Paulo, suscitando obras 

poderosas, iniciou assim um reconhecimento intelectual dos brasileiros. Após 1950, 

encontramos nos prefácios de traduções o nome de Cendrars ou o de Bernanos que, de 

1938 a 1945, viveu próximo aos camponeses do Alto Minas Gerais e aos seus amigos 

escritores católicos. Em 1952, é Bastide quem traduz Casa grande e senzala de Gilberto 

Freire, que o prefácio de Lucien Febvre, a nosso ver, vem definitivamente legitimar.  

 Mas para o Brasil permanece o risco de existir apenas como projeção da 

diferença ou das utopias dos europeus. O Nordeste, condensado de pitoresco e 
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infortúnios, catalisou tão bem essa atenção ambivalente que às vezes resumiu por si só o 

país inteiro, desde os anos 1950 com Josué de Castro, os autores nordestinos e a Croix 

du Sud: Freyre, Amado, Graciliano Ramos. No momento do boom da literatura hispano-

americana dos anos 60-70, o que se publica de brasileiro é principalmente marcado pelo 

terceiro-mundismo, político ou religioso, e a reação ao autoritarismo militar que levou 

os exilados especialmente a Paris. É a época em que Conrad Détrez traduz Dom Hélder 

Câmara, os princípios da guerrilha urbana de Marighela, os Pastores da Noite de 

Amado e Quarup de Antônio Callado. 

 O lugar ocupado pelo político nas traduções regrediu muito desde então, sinal 

tanto de um desinteresse francês quanto de um novo contexto brasileiro. O retorno do 

literário vem acompanhado por uma diversificação motivada pelo crescimento dos 

títulos publicados ou reeditados anualmente. Além da progressiva revelação de Clarice 

Lispector e da segunda chance concedida a Guimarães Rosa, lacunas foram em parte 

preenchidas: o modernismo com as primeiras traduções de Macunaíma de Mário de 

Andrade e dos manifestos de Oswald, mas também o século XIX. Descobre-se O 

Ateneu de Raul Pompéia, reedita-se Iracema de José de Alencar. Algumas editoras 

ressuscitam Machado de Assis (Métailié) ou o padre jesuíta Antônio Vieira 

(Chandeigne). Ao mesmo tempo, o leitor francês está cada vez mais afinado com os 

autores contemporâneos e as novidades brasileiras: Raduan Nassar, Milton Hatoum, 

Hilda Hist, Bernardo Carvalho... 

 Mas uma maior atenção ao outro não explica por si só a ampliação do leque. Os 

mecanismos do mercado encorajam os editores a competir pelos títulos, sem que por 

isso se leia mais ou melhor. É por isso que os mediadores do livro desempenham um 

papel essencial para esclarecer as escolhas: a imprensa, as bibliotecas, a escola. Ora, os 

instrumentos destinados a acompanhar nossa leitura são nitidamente insuficientes. 

Esforços vêm sendo feitos, que devem prosseguir, para sair do sentimento de que o 

Brasil é um país sem História. O que dizer, por outro lado, das ferramentas críticas? 

Situa-se confusamente, entre seus pares, mesmo um Jorge Amado, que depois de ter 

adorado, alguns reduzem rápido demais à facilidade tropical de sempre. Mais crucial 

ainda, a ausência de um sólido dicionário bilíngue. Tantas observações que esclarecem a 

difícil situação dos estudos portugueses e brasileiros na França. Esquecemos demais, 

mesmo os mais informados, a singularidade linguística (e cultural) do Brasil no bloco 

latino-americano dentro do qual ele é seguidamente confundido e dissolvido. 

Certamente, não estamos mais no tempo das aventuras individuais, apoiadas na boa 
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vontade e encontro acidental de tal ou tal divulgador. Mas as distorções não 

desapareceram: enquanto a Amazônia parece ter desalojado o Nordeste do centro das 

atenções, para o melhor e para o pior, o que foi feito da poesia de João Cabral (e da 

poesia em geral, prima pobre, se tanto, que nos faz lamentar o desaparecimento do 

ativismo apaixonado de Seghers nos anos 50-60)? O que sabemos da prosa excepcional 

de um João Antônio?   Ou, para tomar um exemplo mais recente, do tão denso O motor 

da Luz, de José Almino? 

 Sem denunciar a injustiça nem pretender erradicar de repente todos os mal-

entendidos, cabe a nós compreender o que desvia ou guia nossos gostos. E cabe a nós 

começar a ler esses textos do Brasil, ainda longe de estarem de fato descobertos.  

 

5 Une petite musique lancinante  - La quinzaine littéraire,  janeiro de 2004 – por  Pierre 

Rivas - Resenha crítica de Deux frères 

Uma musiquinha lancinante 

 Milton Hatoum nasceu em 1952, em Manaus, no seio de uma família de origem 

libanesa. Sua obra, que se reduz a dois romances, traduzidos pela editora Seuil, Récit 

d’un certain Orient, em 1993 e Deux frères, que acaba de ser lançado, não destaca de 

maneira nenhuma o pitoresco amazônico, Paraíso verde ou Inferno verde, mas sua 

inscrição genealógica, a dos libaneses imigrados na outra América, a do Sul, para citar o 

trabalho de Selim Abou.  De onde um tom, uma voz, uma temática singulares em uma 

literatura muitas vezes expressionista. 

O romance é uma variação sobre a rivalidade entre gêmeos e reativa o mito de 

Caim e Abel: Omar, o Caçula, que a mãe abafará com seu amor possessivo, e Yaqub, 

exilado no Líbano após uma altercação fratricida, de onde voltará com uma vontade de 

revanche que irá até a destruição da casa da família.  A figura da mãe, matrona maronita 

e castradora, que se opõe da mesma maneira ao casamento da filha Rânia, contrasta com 

a do pai, Halim, mascate muçulmano, hedonista e sensual, que conseguirá conquistar a 

mulher declamando os versos de Abbas. Esses dois irmãos traduzem duas maneiras de 

ser, que remetem também aos dois Brasis, para citar o livro de Lambert. Se, para o pai, 

Halim, “o comércio é, antes de tudo uma troca de palavras”, para Yaqub, que se tornou 

engenheiro e homem de negócios em São Paulo, e para a sua irmã Rânia “o comércio 

não se alimenta de prazeres fortuitos”. Um dos sentidos, discreto, mas importante, do 

livro é essa oposição entre o Brasil da tradição, varrido pela intrusão da modernidade, o 

Brasil do prazer, do amor sensual, do jogo de dados, do discurso levantino do pai e sua 
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degradação no filho pródigo Omar, sua tendência à depravação, ao dispêndio e ao álcool 

e, por outro lado o novo Brasil, da economia, da racionalidade e da acumulação de 

Yaqub e Rânia. O golpe de Estado militar de 1964 vai acelerar essa modernização 

fazendo de Manaus uma zona franca e da cidade que fora, com a borracha, no início do 

século, uma cidade Belle Epoque, estojo dourado em cenário vegetal, um bazar de cobre 

e latão.  A repressão militar se abate sobre Omar e assassina seu professor de francês, o 

poeta Antenor Laval, antigo comunista, condenado a uma vida marginal e boêmia. Esta 

oposição lembra o livro de Machado de Assis, Esaú e Jacó (traduzido pela editora 

Métailié), imagem ainda dos dois Brasis, entre tradição e modernidade e alegoria do 

Brasil escravagista desse descendente de escravo que nunca se pronunciou publicamente 

sobre a abolição. 

A escravidão toma aqui a forma de Domingas, indiazinha, “cheia de piolhos e 

preces cristãs”, entregue por um orfanato para trabalhar na casa de Halim e que dará à 

luz o narrador, Nael, filho de ninguém ou de um dos gêmeos. A questão, senão a busca, 

do Pai atormenta Nael e remete mais uma vez à questão dos múltiplos Brasis: Brasil 

indígena, marginalizado e dominado, substituto aqui do Brasil negro; Brasil das origens 

e Brasil de suas camadas sucessivas, igualmente “vindas de tão longe para morrer aqui”.    

Pois, o que conta esse belo romance é a morte de um mundo, a decadência de 

uma sociedade levada pelo vento da história, como a casa da família da qual um 

especulador estrangeiro vai se apoderar e destruir, com a cumplicidade de Yaqub. 

Alegoria ainda desse mundo soterrado dos versos de Carlos Drummond de Andrade da 

epígrafe: “A casa foi vendida com todas as lembranças – todos os móveis, todos os 

pesadelos – todos os pecados da ruína, da nostalgia do “velho Brasil”, que a revolução 

de 1930 e a crise econômica iam varrer para sempre, dos filhos de fazendeiros 

arruinados, que se tornaram modestos funcionários públicos na cidade. Essa nostalgia é 

a marca de uma literatura exageradamente reduzida ao pitoresco exótico baiano ou à 

modernidade desenfreada do Sul. Ela ilumina a poesia de Bandeira e Drummond; ela dá 

um sobressalto proustiano, dirá Cendrars, ao Menino de engenho, de José Lins do Rego 

e, em tom mais áspero, à obra de Graciliano Ramos. Essa linha subterrânea, 

introspectiva e desencantada palpita em O amanuense Belmiro (Belo Horizonte, 1935) 

de Cyro dos Anjos (traduzido pela editora Métailié). O “Velho Brasil” enraizado do 

Nordeste e de Minas e sua temática pungente da decadência se encontram nesta Manaus 

durante longo tempo preservada, esquecida com a crise da borracha, adormecida com 
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sua fabulosa ópera, suas velhas famílias libanesas e judias marroquinas que a destruição 

da modernidade a partir de 1965 transformou em bazar atulhado de quinquilharias.  

É a voz elegíaca e desafinada do filho sem pai, Nael, que decifra ao mesmo 

tempo, sua identidade, a do Brasil, dilacerado entre mito das origens e utopia do Novo 

Mundo. Ele vai escolher ficar em Manaus, ensinando na escola na qual fez seus estudos, 

e em que Antenor Laval estimulava os alunos para a poesia. Um mundo soterrado ou 

marginal, mas que toca sua musiquinha lancinante e cujo eco surdo chega até nós para 

além do furor da História e do estardalhaço da modernidade – uma tonalidade menor 

num escritor especialista em literatura francesa, grande admirador de Marcel Schwob e 

outros desgarrados e esquecidos.     

 

6 O jornal quebequense Le Devoir (Montréal) do dia 10 de janeiro de 2004, publica 

a resenha crítica do romance Deux frères assinada por Jean-Pierre Denis. 

  O primeiro romance de Milton Hatoum, RCO (Le Seuil, 1993), nos contava a 

história de uma jovem de volta a Manaus, cidade de sua infância, após uma longa 

ausência e relatando a seu irmão, que vive afastado, a história dessa volta. O romance 

havia recebido no Brasil o prêmio Jabuti (equivalente ao Goncourt) e seduziu a 

imprensa francesa pela originalidade de seu tema, delicadeza da escrita, sutileza dos 

sentimentos. 

 Foi preciso esperar dez anos pelo lançamento do segundo romance, DF, 

recompensado também com o Jabuti. O contexto é mais ou menos o mesmo. 

Encontramos Manaus na época de sua decadência, uma família de imigrantes libaneses, 

em seguida um trabalho da memória. Dessa vez, no entanto, Hatoum dirige seu projetor 

para um dos grandes mitos da literatura: o do ódio fraterno. É claro que todos nós 

conhecemos a história de Caim e Abel, mas antes dessa, houve no Egito há 3 mil anos, a 

de Anubis e Bata, dois irmãos cujo amor por uma mulher transformou em inimigos. 

Sem fazer alusão, pode-se pensar que Hatoum, que é de origem libanesa, tenha se 

deixado levar por esse mito.  

 Reencontramos, portanto, uma família de imigrantes libaneses. O pai, Halim, 

chegado ao Brasil, em Manaus nos anos 1920, começou vendendo de porta em porta, 

até o dia que, frequentando um restaurante libanês, se apaixonou loucamente pela filha 

do dono, a Zana. A partir desse encontro, não parou de tentar conquistá-la, a ponto de 

compor poemas árabes para ela e de recitá-los em pleno restaurante. O casamento viria 

logo depois. Do casamento nasceram dois gêmeos, Omar e Yaqub, e uma menina, 
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Rânia. Até o 13º aniversário, nada parecia destinar os gêmeos a se odiar, exceto talvez o 

amor exclusivo demais da mãe pelo seu caçula, Omar, que ela achava mais doentio do 

que o outro. Mas um dia, durante uma sessão de cinema em casa, Omar surpreende 

Yaqub beijando Lívia, uma vizinha. Louco de ciúmes, ele lhe corta o rosto. Pouco 

depois, o pai afastava Yaqub mandando-o para o Líbano, esperando que na volta – cinco 

anos depois – tudo voltaria ao normal. Mas, na verdade, nada havia mudado e o ódio 

entre os dois irmãos se revelaria irremediável. Yaqub, o mais sério dos dois, se dedicou 

aos estudos para se tornar engenheiro e logo deixou Manaus por São Paulo, com Lívia, 

enquanto o irmão, superprotegido, dilapidava seu talento e o dinheiro da família nos 

bordéis locais e no álcool, sempre justificado pela mãe. O ódio entre os gêmeos, sua 

rivalidade pelo amor de Zana, vai acabar dilacerando a família e precipitando sua 

decomposição.  

A força do laço incestuoso 

 Essa história nos é contada bem mais tarde por Nael, o filho da empregada índia, 

Domingas, que trabalha para a família desde o nascimento dos gêmeos. É ele quem 

tenta reconstituir essa história quando a casa da família não existe mais e aqueles que 

nela habitaram estão mortos ou desapareceram. Mas ele não é apenas testemunha desse 

drama familiar, ele está também em busca de sua própria história. Pois bastardo que é, 

ele sempre se perguntou quem era seu pai, hesitando entre Yaqub e Omar... 

 Ao mesmo tempo em que reconstrói sua história, atravessada pela violência e 

pela vingança dos gêmeos, Nael faz também o retrato de uma família assombrada pelo 

incesto (de Zana por Omar, de Rânia pelos dois irmãos) e a onipotência da mãe que não 

tolera nenhuma rivalidade. Nenhuma mulher nunca é digna de seu Omar, e a energia, e 

a inteligência que ela emprega para afastá-las não tem limite.  Da mesma maneira ela 

afastou sua filha Rânia do primeiro amor, condenando esta última, que não lhe perdoará 

jamais, a recusar todos os outros pretendentes que lhe são apresentados.  

 Milton Hatoum joga admiravelmente com a ambiguidade dos sentimentos de 

seus personagens, levados pela paixão mas incapazes de resistir às suas pulsões 

destrutivas, assim como consegue não cair no melodrama confiando a narração ao 

pequeno bastardo que está sempre um pouco exterior à cena, espiando, observando, 

recolhendo os testemunhos de um e de outro, discreto e sempre prestativo. O que nos dá 

uma narrativa sutil, profunda, de escrita clássica, quase lisa, sem excessos retóricos ou 

voos líricos, bastante longe, afinal, daquilo a que nos habituou a literatura sul-

americana. Ele nos conta também o drama desses imigrantes que foram refazer a vida 



194 
 

em país estrangeiro, se enraizaram e aprenderam a viver ali deixando o passado para 

trás. Esse drama da gemelaridade e, principalmente, o poder devorador do laço 

incestuoso é talvez o que resta quando nada, ao redor, é forte o suficiente para romper o 

encanto das origens e acabar com o luto do exílio. 

 

7 Match du Monde - L’Orient Sud-Américain – em 2004, assinado Por Pedro de 

Souza - Les écrivains libanais ne sont pas des « têtes de Turcs » 

 

Os escritores libaneses não são “bodes expiatórios” 

Três dos maiores escritores brasileiros são de origem libanesa. O mais perfeito 

exemplo da convergência de culturas 

 Raduan Nassar, Milton Hatoum, Alberto Mussa. Como acreditar, lendo esses 

nomes de consonância árabe, que estamos diante de três dos mais ricos e cativantes 

escritores brasileiros contemporâneos?   Nassar, nascido em Pindorama, no estado de 

São Paulo, publicou nos anos 1970 dois romances que marcaram as letras brasileiras, 

textos de uma incrível densidade, e de clareza implacável. Depois, confiante na carreira  

dessas duas obras clássicas, ele se calou. Dez anos mais tarde, Hatoum, nascido em 

Manaus em 1952, conhece um grande sucesso com dois romances luxuriantes como a 

floresta amazônica, cuja presença surda invade, isola seus personagens, naufragados na 

memória, longe de tudo. Alberto Mussa, agora, um autor nascido no Rio de Janeiro em 

1961, cujo último romance, O enigma de Qaf, acaba de ganhar o prestigiado prêmio do 

romance da Apca (Associação dos críticos de arte de São Paulo). Três escritores 

brasileiros de origem libanesa.  

 Estou, de repente, rodeado por uma família de outros respeitáveis membros 

dessa numerosa comunidade libanesa do Brasil, todos linguistas, gramáticos, 

lexicógrafos, Manuel Said Ali (1861-1953, Isaac Salum (1913- 1993), Massaud Moisés 

(nascido em 1928), poetas como Mário Chamie (nascido em 1933), filósofos como 

Marilena Chauí e Olgária Chaim Feres Matos, cineastas ou jornalistas como Arnaldo 

Jabor. Houve também Antonio Houaiss (1915-1999), diplomata e enciclopedista 

brasileiro, ministro da Cultura, presidente da Academia Brasileira de Letras e 

principalmente autor de um grande dicionário brasileiro da língua portuguesa, lançado 

em 2001, que se tornou referência.  

Por que esse apego à língua portuguesa, esse amor pelas letras que não se 

encontra em outras comunidades mais numerosas como a japonesa ou a alemã? Por que 
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todos esses libaneses? Libaneses ou “turcos”, como se diz aqui, pois a imigração 

libanesa para o Brasil data do fim do século XIX, de 1870 a 1930, e os primeiros que 

chegaram eram, portanto, súditos do Império turco-otomano. É duro, portanto, para 

esses maronitas e ortodoxos, fugidos da dominação otomana em sua terra natal, serem 

chamados de “turcos”. A mãe de Olgária Chaim Feres Matos recomendava à filha que 

nunca se casasse com um brasileiro – “Um dia, Olgária, ele vai te chamar de turca!” – o 

cúmulo do insulto”.  

Aproximadamente 130 000 sírios e libaneses (na época, os dois países não 

passavam de entidades administrativas do Império otomano) vieram se instalar no Brasil 

entre 1872 e 1972. Hoje, o número de seus descendentes seria de 8 a 9 milhões. Reuni 

alguns deles em São Paulo, em novembro de 2004, para tentar descobrir o segredo dessa 

vitalidade literária libanesa no Brasil. O tempo estava detestável.  

Alberto Mussa quase ficou preso no aeroporto do Rio por causa da chuva. Mas 

ele afinal chegou antes mesmo que os outros convidados, presos, por sua vez, nos 

terríveis engarrafamentos dessa cidade gigantesca. Saímos com uma amiga, Sonia 

Golfeder, que organiza o café filosófico em São Paulo, para almoçar num dos melhores 

restaurantes árabes da cidade, Arabia, dirigido por uma família de origem judaica... Dos 

três romancistas, Mussa é certamente o mais afastado de suas origens árabes. Talvez por 

ser o mais jovem. Mas em seu romance O enigma de Qaf ele recorre explicitamente à 

cultura e às tradições árabes. Em seu livro ecoam a poesia e a sabedoria pré-islâmicas, 

mas também a limpidez da língua e a beleza do conto árabe, que tende a se multiplicar 

ao infinito. Graças a uma arquitetura delicada, inventiva, cerebral, o autor mantém o 

controle da narrativa. Altas acrobacias.  

Estamos então diante das “esfihas”, aqueles pequenos triângulos de massa 

recheados de carne, que foram adotados por todos os brasileiros. Giramos todos em 

torno da questão: sim, os árabes emigraram espontaneamente, para “fazer a América”. 

Não foi esse o caso de parte das outras comunidades, cuja instalação no Brasil foi 

financiada pelo governo brasileiro. Sim, a maioria dos imigrantes libaneses eram 

agricultores pobres, mas sabiam ler e escrever. Chegando ao Brasil, os árabes se tornam 

“mascates” (vendedores ambulantes) e, os mais afortunados, comerciantes. E é talvez 

um começo de explicação desse amor pelas letras: os libaneses se encontram em todo o 

lugar, no imenso território brasileiro, em contato direto com a população nativa, 

obrigados a falar português, enquanto os outros imigrantes, italianos, japoneses, 

alemães, poloneses, confinados na agricultura, se fecham em suas comunidades 
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nacionais. Aos libaneses, a cidade deu mais rapidamente acesso ao elevador social 

brasileiro.  

Mais tarde, encontramos os outros convidados: Olgária Matos, filósofa, que 

escreve um livro sobre o barroco, alma da cultura brasileira e Haquira Osakabe, 

professor de literatura na Universidade de Campinas (cidade a uma centena de 

quilômetros de São Paulo, onde foi criada uma das melhores universidades brasileiras), 

e agora também em Santa Monica, na Califórnia, onde os americanos têm muito 

interesse pelas universidades brasileiras, o que não acontece na Europa. Haquira é o 

contra-exemplo: um dos raros especialistas em literatura de origem japonesa, 

comunidade toda dedicada à agricultura, às tecnologias e às artes visuais. E depois 

Milton Hatoum, que está apressado: um bebê o espera em casa, a baby-sitter vai embora 

logo. 

Milton Hatoum não acredita em explicações forçadas: para ele, trata-se de uma 

simples questão estatística. Existem hoje no Brasil entre 8 e 9 milhões de brasileiros de 

origem árabe portanto, necessariamente, alguns são escritores. Mas Hatoum se atém 

principalmente a um detalhe essencial: um dia, em um colóquio nos Estados-Unidos, o 

grupo do qual fazia parte havia sido rotulado “lebanese-brazilian writers” (escritores 

líbano-brasileiros). Hatoum pediu que mudassem a etiqueta: “Não sou um escritor 

líbano-brasileiro. Sou um escritor brasileiro de origem libanesa, o que é muito diferente. 

Dos trinta Hatoum nascidos no Brasil, nenhum se casou com uma ou um brasileiro de 

origem árabe. É por isso que somos tão numerosos: a maioria de nós só tem uma 

pequena parte de árabe... Nos integramos e nos misturamos muito rápido e muito 

profundamente.”     

E no entanto, como ela ressoa alto, a musiquinha árabe de Milton Hatoum. Seu 

primeiro romance, RCO, conta a história da volta de uma mulher a Manaus após uma 

longa ausência. O trabalho da memória, os segredos, as paixões na cidade a portas 

fechadas sobre o Amazonas são perseguidas com raro poder poético, e também com 

esplêndida capacidade de evocação. Encontramos o mesmo cenário em DI, seu segundo 

romance, uma história de ódio entre dois irmãos que se dilaceram sob os olhos culpados 

da mãe, da empregada e de seu filho que procura decifrar o segredo da própria 

identidade. O imaginário da casa e da partida estão em todo o lugar na obra de Hatoum 

pois, é claro que não se volta jamais. Ele põe um ponto final nesses dias em seu terceiro 

romance, que trata da imigração japonesa na bacia inferior do Amazonas, na época da 

Segunda guerra mundial. No fundo, Hatoum é um escritor da história contemporânea do 
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Brasil, testemunha da negação do passado particular a cada comunidade, cujas gerações 

mais recentes se encontram no grande melting pot do povo brasileiro. 

Sonia Goldfeder, que mora no bairro vizinho do jardim Trianon quer sair dali, 

pois há muitos seguranças, os prédios se tornam bunkers onde é preciso se identificar e, 

às vezes, se deixar fotografar para entrar. Pois a criminalidade espreita também em São 

Paulo, mas se fala menos do que do Rio de Janeiro. Prédios inteiros tem seu conteúdo 

levado por gangsters, com a conivência dos agentes de segurança privada. Mas não 

convém chorar em público a perda dos milhares de dólares escondidos em casa.    

Raduan Nassar está em sua propriedade do sudeste paulista: ele se tornou 

agricultor e, diz, abandonou definitivamente a literatura. Ele se queixa da idade, dos 

preços agrícolas, e da situação mundial. Seu pessimismo contém uma jubilação 

delicada. Mas de onde vem essa recusa? Milton Hatoum é muito claro: “Lavoura 

arcaica” de Nassar marcou época. Os personagens e as culturas brasileira e mediterrânea 

são descritas a partir da vivência de um escritor de São Paulo de origem árabe. O mundo 

rural do interior do Brasil e os mitos bíblicos da cultura mediterrânea se encontram na 

pluma de Nassar. Esse romance é, portanto, muito mais do que uma história de 

imigração. É pelo seu movimento de interiorização que ele torna possível a obra de 

Hatoum, que pode contar a história de uma família de origem árabe em Manaus, sem 

cair no regionalismo nem no exotismo ultrapassado. 

A história dos libaneses no Brasil é a história de um sucesso, até na literatura, a 

história da integração muito rápida de uma comunidade de imigrantes em um grupo 

social dominante. A cultura brasileira não exclui, ressalta Olgária, ao contrário do que 

acontece nos Estados-Unidos, onde a imigração de origem árabe está longe de conhecer 

um destino semelhante. 

No centro da página, em letras vermelhas, e acima de uma foto de Jorge 

Amado, uma coluna com o título: Amado ou Ahmad ? 

Nenhum escritor brasileiro criou tantos personagens árabes quanto Jorge 

Amado, entre eles o inesquecível Nacib de  Gabriela, cravo e canela (editora Stock), 

talvez seu romance mais conhecido. Nacib, o comerciante convicto de suas fraquezas, o 

amante e o marido traído, conivente e apaixonado de Gabriela, a bela escrava 

endiabrada. E muitos outros pitorescos personagens árabes, que povoam os romances de 

Amado, ensolarados e generosos. É verdade que a comunidade árabe na Bahia, e 

particularmente em Ilhéus, a região do cacau, é numerosa e antiga, mas tem mais. Entre 

libaneses, no Brasil, as palavras passam como mercadoria clandestina, uma confidência 
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no fim da noite: Jorge Amado, falecido em 2001, seria de origem árabe. Observem o 

nome: Jorge, como São Jorge (o santo imaginário das cruzadas) tão caro aos cristãos 

libaneses. E depois, vocês viram o seu rosto? Paloma, a filha mais moça de Jorge 

Amado, nos reponde de Praga, sua cidade natal, que ela visita pela primeira vez: “Um 

dia, telefonei para a embaixada do Iraque no Brasil procurando notícias sobre um livro 

de meu pai que havia sido publicado no Iraque. Pedi para falar com o adido cultural: 

“Sou a filha do escritor Jorge Amado.” Ele me interrompeu: “Amado, não, Senhora, 

Ahmad, pois ele é árabe e nós temos muito orgulho disso. Não sabemos se papai era de 

origem árabe ou não. É verdade que ele tinha traços árabes. Mas a hipótese mais 

plausível é que os Amado sejam, na verdade, “cristão novos”, isto é, judeus convertidos, 

vindos para o Brasil com os holandeses.” Amado, que em português significa “amado” 

é certamente um nome que traz em si os vestígios dessas origens religiosas, mas amado 

por quem? Amado pelo povo brasileiro, que fez dele, na literatura como no cinema, um 

de seus autores fetiches.    

 

8 Revista Europe novembro-dezembro 2005, n. 919-920 (páginas 253 e 254), 

dedicada à literatura brasileira: Littérature du Brésil. O mesmo texto de Michel 

Riaudel, com alguns cortes, foi publicado em sites de livrarias como librairie-

compagnie.fr e ombres-blanches.fr. 

Milton nasceu em 1952, em Manaus, em uma família de origem libanesa.  

Formado em arquitetura e urbanismo na Universidade de São Paulo, obteve também o 

título de doutor no início dos anos 1980 pelo departamento de Letras da universidade 

Sorbonne Nouvelle (Paris III). Após ter ensinado, por algum tempo, literatura francesa 

em Manaus (1984-1988), ele vive hoje em São Paulo onde se consagra inteiramente à 

escrita.  

Herdada, recebida e procurada, essa situação evocada sumariamente, no 

cruzamento de diversas culturas, amazônica, brasileira, europeia, árabe... marca o seu 

universo de muitas maneiras. Por um lado, ela institui um relativismo que invalida 

qualquer sentimento rigoroso de pertencimento comunitário. Mesmo se cultiva as 

referências dos antepassados, Milton Hatoum rejeita a ideia de se definir pelo único 

critério da “amazonidade”, da “libanidade” ou outro. “A diluição das origens está na 

base da formação da sociedade brasileira. Ela significa a mistura, a recusa das 

identidades rígidas e imutáveis, a assimilação de diversas culturas, não hierarquizadas. 

Daí, a  importância da coexistência de diferentes etnias, diferentes origens, mesmo se 
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parece uma utopia”, ele escrevia em Arabesques brésiliennes (Qantara, n. 56, Instituto 

do Mundo árabe, verão de 2005).  

Mais ainda a interpenetração de “exotismos” diversos, do oriente, do 

selvagem..., se entrechocando, se maravilhando e se nuançando um ao outro é, muitas 

vezes, fonte de um conflito ou de uma fascinação que põem em movimento os 

personagens, inclusive do estatuto de testemunha que mantém a realidade à distância, 

como é o caso do fotógrafo alemão de RCO por exemplo, ao mesmo tempo parte 

integrante e à margem da história. Ao passo que a sedução do desenraizamento se 

exerce como armadilha do olhar, ela desemboca em um jogo especular que incentiva a  

introspecção e a abertura ao outro: “o que subjaz a essa lição é o desejo de romper 

nossas fronteiras culturais sem, no entanto, sermos estranhos ao que nos pertence” (“A 

federação ausente”, Rumos, n. 2 , março-abril de 1999). 

 É sem dúvida também o que explica as afinidades do escritor com 

personalidades como Edward Said, que traduziu. A dupla tensão, amazonense e oriental, 

o polo primitivo, da humanidade das origens, por um lado, e das origens da humanidade 

e de seu berço civilizacional de outro – tema justamente teorizado pelo intelectual 

palestino em seus trabalhos sobre o orientalismo -, situa quase “naturalmente” a obra de 

MH, e os personagens que a povoam, sob a marca de uma procura recorrente, de uma 

volta às origens, presente em seu primeiro romance como em Dois irmãos: qual dos 

dois gêmeos inimigos é meu pai, Omar ou Yaqub? Pergunta o narrador Nael.  

Esses mecanismos demandam inevitavelmente textos encastrados, jogos de 

ponto de vista e de contrapontos, narradores que se revezam, simetrias e paralelismos, 

linhas de fuga ... e também uma abundância de referências, a Flaubert, Proust e outros 

clássicos, como também aos pares latino-americanos.  Há por exemplo uma referência 

ao Machado de Assis de Esaú e Jacó na estrutura gemelar de Dois irmãos (até o nome 

de um deles), e além de Machado, a um mito sem pátria, da noite dos tempos. Como um 

monstro cretense que mostra o focinho em “Varandas de Eva”. O efeito disso é 

acrescentar outras famílias, paralelas, de papel, onde se ouve o eco de obras 

“patrimoniais”, desenvolvendo os laços de parentesco no seio da sua, de um texto a 

outro, tecendo pouco a pouco a sua própria “comédia humana”. 

 O que se verá em MH é uma prática lúdica da literatura, que não se deve ignorar. 

Milton Hatoum manifesta um grade apego à história, à construção de seus seres 

imaginários, um grande respeito pelo trabalho do narrador, na continuidade de uma 

forma elaborada nos séculos XIX e XX. Mas esse jogo também é uma forma desviada 
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de reatribuir, pela alegoria, consistência e valor a espaços simbólicos ameaçados pelo 

estereótipo e pelo simulacro. Como se a literatura, não-resposta ou barreira, mas ato  de 

ruptura, de deslocamento, se revelasse afinal o melhor desvio para levar o mundo a 

sério.  

 

9 No site do jornal Le Monde, publicado em 22/08/2008  L’Amazonie pour tout 

horizon, por Marc Leprêtre e Jean-Pierre Langellier. 

 

A Amazônia como único horizonte 

Nascido em Manaus, na Amazônia, de família de origem libanesa, o escritor faz 

da cidade cercada pela floresta a matéria-prima de seus romances. Suas narrativas põem 

em cena imigrantes que vieram recomeçar suas vidas no Brasil. “Órfãos do Eldorado”, 

editado em 17 países, segue essa vertente.    

Todas as manhãs, M. H. parte em viagem. Sentado em casa, no 12
o
 andar de um 

prédio com vista para o bairro da universidade de São Paulo, ele volta a Manaus, sua 

cidade natal, a 2470 km dali. Caneta na mão, as lembranças tomam conta dele. Vê as 

pirogas se balançando nos igarapés, os braços do rio-mar, o Amazonas, nascido das 

águas misturadas do sombrio rio Negro e do lamacento rio Solimões. Perto da ponte, ele 

vê os jogadores de dominós, em volta de uma caixa de cerveja. Nos cais, ouve os gritos 

dos camelôs e adivinha os ruídos longínquos da cidade velha. 

  O ar quente o sufoca, o torpor o acalma. Ele sente na pele o sopro do vento 

úmido roçando a rede. Mais tarde, espreita as sombras que atravessam a noite. Respira 

relentos de poeira e mofo, cheiros de óleo quente e madeira nova e o odor forte do 

guisado de tartaruga cozinhando na gordura. Quando cai a noite escura, perde de vista 

as ilhas do rio, por detrás do horizonte das árvores, infinito.  

Desde que ele escreve, e ainda mais desde que fez da escrita – em 1999 – sua 

única atividade, M. H., 55 anos, busca essa troca silenciosa com o passado, com sua 

cidade tão amada, que deixou aos 15 anos, em companhia de dois amigos, para se 

inscrever em uma escola secundária em Brasília. Tinha na época a ideia de se tornar 

arquiteto – “Eu gostava de desenhar e pintar. Imitava mal Renoir. E Picasso muito mal” 

– projeto que não realizará jamais, apesar dos estudos feitos em São Paulo. Em vez 

disso, construirá tardiamente uma obra literária de sucesso. 

Deixar Manaus, tomado pelo desejo imperioso de partir, foi a “grande ruptura” 

de sua vida. Uma separação saudável que lhe permitiu ser reconhecido mais tarde. “A 
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Amazônia é grande demais, afastada demais. Ela isola. Em São Paulo, estou mais perto 

de meu editor e meus leitores, no coração da vida cultural do país.” 

Mas além de sua viagem imaginária cotidiana, ele volta a Manaus várias vezes 

ao ano: “Minha bússola aponta sempre para o norte.” Uma frase do escritor que admira, 

João Guimarães Rosa (1908-1967), epígrafe de um de seus livros, resume sua 

ubiquidade : “Eu sou donde eu nasci. Sou de outros lugares.” Esse outro lugar, deve ser 

compreendido ao pé da letra: a ascendência de M. H. é libanesa. Seu pai deixou Beirute 

em 1939 no último barco, antes do começo da guerra. Para se instalar nos confins da 

Amazônia, em Rio Branco, cidade onde seu próprio pai havia morado no início do 

século. Casou com sua mãe, uma maronita de Manaus, para onde se mudaram após um 

ano em Rio Branco, lugar muito difícil para uma jovem esposa. 

M. H. recebeu a tolerância como herança: “Pude descobrir, na infância, os outros 

em mim mesmo.” Seu pai, muçulmano xiita educado em um colégio cristão, coisa rara 

na época, levou sua mãe à igreja em Manaus todos os domingos durante meio século. 

Durante a missa, no carro, ouvia numa fita cassete os versos do Alcorão. 

Em Beirute, o escritor encontrou cinquenta e dois membros da família. Os pais o 

deixaram escolher a religião. Ele escolheu a única que vale a pena, a literatura. A 

emigração libanesa lhe inspirou o primeiro romance RCO (Le Seuil, 1993). “No Brasil, 

as origens se diluem rapidamente.” 

Aos 12 anos, Milton descobre Flaubert graças à professora de francês, Mme. 

Liberalina. A mãe, Naha, hoje com 80 anos, lhe dá de presente as obras completas de 

Machado de Assis (1839-1908), o pai a moderna literatura brasileira comprada a um 

vendedor ambulante. Aos 17 anos, Milton publica seu primeiro poema em um jornal de 

Brasília. Na mesma época, escreve um texto em defesa da floresta amazônica, que o 

exército no poder começa a destruir sem nenhum cuidado.  

Em Manaus, um livreiro se espanta, feliz de ver que a obra de um jovem nativo 

da cidade, totalmente desconhecido, está entre as mais vendidas. Bem mais tarde, Naha 

confessou que mandava comprar todos os dias vários exemplares do livro, oferecidos 

aos amigos, para estimular o filho.  

Em 1979, M. H. foge da ditadura militar e, graças a uma bolsa do governo 

espanhol, parte para a Europa: Madri, Barcelona, depois Paris, onde vai ficar três anos. 

Em seu quarto, na rue du Temple, se sente subitamente mais livre para escrever sobre o 

Brasil, que vê claramente, “com os olhos da memória”. Manter distância da realidade 

ajuda a compreendê-la melhor.  
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Em 1999, dez anos após o primeiro romance, Milton joga uma cartada decisiva. 

Deixa Manaus, onde lecionava, abandona seu emprego confortável, volta a São Paulo e 

termina Dois irmãos (Le Seuil, 2003). O livro é um sucesso literário, logo integrado aos 

programas escolares, e um sucesso comercial. Quase 60000 exemplares vendidos até 

hoje, uma marca honrosa mesmo para o imenso Brasil. “Esse livro me salvou”, diz. Seu 

terceiro romance, Cendres d’Amazonie (Actes Sud, 318 p., 21,50 E), também foi muito 

bem.  

Este ano, M. H. deu à luz seu best-seller na prestigiosa coleção “Myths” do 

editor escocês Canongate. O livro, escrito por encomenda, Órfãos do Eldorado, já 

lançado em dezessete países, inclusive Rússia e China, deve ultrapassar sem dúvida um 

milhão de exemplares. Na França, os direitos pertencem à Flammarion, que ainda não o 

traduziu. Após uma primeira versão, o autor “podou” para respeitar a dimensão imposta 

pelo editor, de uma novela longa, ou seja, uma centena de páginas.         

O livro volta às fontes das lendas indígenas. M. H. transfigura em ficção o mito 

amazônico da esplêndida Cidade encantada, modelo de harmonia social, na qual se 

perde, no fundo de um lago, Dinaura, a heroína bem-amada do narrador. Jovem 

adolescente, o autor ouvira, da boca de um contador, a fábula “vinda de longe, no 

espaço e no tempo”.  

No espírito de Marcel Proust e do “mentir-verdadeiro” caro a Vargas Llosa, M. 

H. entrelaça os ingredientes da memória: as narrativas familiares, a experiência vivida e 

as lembranças da infância, “o único paraíso perdido”. Como seu herói Ranulfo, ele 

“trabalha com a imaginação dos outros e a (sua)”. Seus personagens, solitários, são 

marcados por uma nostalgia desencantada. Como seus conterrâneos amazonenses 

Dalcídio Jurandir (1909-1979) ontem, ou Marcio Souza (nascido em 1946) hoje, M. H. 

detesta o olhar estereotipado sobre a sua região, vista como selvagem à margem da 

História. “Manaus é uma filha da Europa com a qual sempre manteve laços muito 

estreitos. Quanto à Amazônia, é o contrário de um paraíso perdido. A floresta é dura, e 

vale melhor olhá-la de longe.” Os brasileiros, acrescenta, têm uma visão tão exótica 

quanto os outros. A Amazônia simboliza, a seus olhos, um lugar de utopia, a última 

fronteira de “um sonho nacional de soberania”. Uma quimera que ele se esforça por 

desmistificar. 

M.H. deplora o abismo literário que separa seu país dos vizinhos de língua 

espanhola. “Os sul-americanos ignoram quase tudo de nossa literatura, enquanto lemos 

a deles. A culpa é, em parte, do Brasil, que jamais promoveu sua língua. Os livros, no 
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entanto, deveriam construir pontes entre os nossos povos”.  Esse “otimista desesperado” 

se alegra pensando nos alguns milhões de excelentes leitores que bastam para legitimar 

a literatura. Ele guarda também na memória o conselho de Jorge Amado: “Ignore os 

comentários dos críticos. Os bons livros são grandes o suficiente para se defender 

sozinhos”.  

 

10 O jornal Libération, de 2 de abril de 2009, publica uma entrevista concedida a 

Chantal Rayes em São Paulo.  

 

“Mudar tudo, acabar com as desigualdades” 

Entrevista: Milton Hatoum: escritor brasileiro 

“Esta crise revela a falência da democracia, pois os dirigentes eleitos 

democraticamente não buscam o bem-estar da população. Nós vivemos em um mundo 

onde a política é orientada pelos grandes grupos econômicos. Um mundo de futilidade, 

de celebridades. Eu escrevo sobre o mundo onde vivo: o ódio, a tragédia, a brutalidade 

da vida brasileira, a devastação da Amazônia... Mas, em Órfãos do Eldorado, falo do 

mito amazônico da Cidade encantada, que as pessoas acham que existe no fundo do 

Amazonas ou de um lago. Uma cidade perfeita onde as pessoas vivem em harmonia, 

onde não haveria sofrimento, miséria, exploração... Um mito é um  mito, é claro, mas 

corresponde um pouco à minha visão de um outro mundo.  

  “É difícil reinventar o capitalismo, pois é um sistema em que não há trabalho 

para todos. Se eu pudesse mudar tudo, acabaria com as desigualdades, abissais na 

América Latina, que ameaçam cada vez mais os Estados Unidos e a Europa. Imaginaria 

um sistema em que, no lugar de pagar salários, os lucros seriam distribuídos aos 

trabalhadores. Um mundo sem patrões, sem líderes – pois os líderes tendem ao 

autoritarismo – e sem poder, pois o poder destrói a humanidade. Um mundo que seria 

gerido pelas próprias pessoas, sem a tutela do Estado, pois um Estado centralizador 

pode ser fascista.  

 “Eu aboliria os carros, os bancos (dos usurários) e a indústria de armamentos, 

que é responsável pelo capitalismo. Quero uma civilização libertária, um mundo de 

artistas e de desejo, pois o sistema atual mutilou o desejo, a criatividade, o entusiasmo 

que cada um tem dentro de si. Seria uma sociedade na qual a solidariedade estaria acima 

da ambição e na qual o outro não seria uma ameaça. É meu médico judeu casado com 
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uma palestina ou meu próprio pai, muçulmano casado com uma católica fervorosa e que 

ele acompanhava todos os domingos à missa. 

 “Casos como esses são frequentes no Brasil, são exemplos que nosso país pode 

dar ao mundo. A Amazônia é um paraíso perdido, mas não por muito tempo: em vinte 

anos, 80% da floresta terão desaparecido. Em outro mundo, a floresta amazônica seria a 

fonte de todas as nossas relações com a natureza.” 

Nascido em 1952 em Manaus, no coração da Amazônia, mas estabelecido em São 

Paulo, Milton Hatoum é considerado um dos melhores escritores brasileiros. Três de 

seus romances já foram traduzidos na França e um quarto, Órfãos do Eldorado, será 

publicado neste ano. 

 

11 No site Books.fr:livres et idées du monde entier (l’actualité par les livres du 

monde), número 9, publicado em 26/08/2009, o artigo “Manaus, nombril du 

monde » 

Manaus, umbigo do mundo  

 Circunscrita pela Amazônia, a cidade de Manaus está no âmago da obra de 

Milton Hatoum. Nascido em 1952 em uma família de origem libanesa, o autor brasileiro 

de Dois irmãos (Deux frères, Seuil, 2003) reproduz em seus romances o clima úmido e 

sufocante de uma cidade que ele coloca no centro do universo, na fronteira do mundo 

moderno urbanizado e da floresta primitiva. 

 Na coletânea de contos que publicou no início de 2009, A cidade ilhada, Hatoum 

volta à “paisagem aquática de uma Manaus rodeada pela natureza”, relata Manuel da 

Costa Pinto no jornal Folha de São Paulo – “espaço metafórico das tensões individuais 

e históricas de um país dividido entre modernidade e arcaísmo, entre identidade 

nacional e mestiçagem cultural”. Se a linguagem de Hatoum é aquela da “cor local” 

amazônica, seu discurso vai muito além daquilo que se chama no Brasil “literatura 

regional”. “Os contos de Milton Hatoum são universais”, valoriza o crítico: “Ele 

transforma a dinâmica portuária da cidade amazônica para transformá-la em símbolo da 

de nossa experiência contemporânea. Pois, se Manaus é uma ilha cercada pela natureza, 

ela é também um ponto de passagem entre mundos diferentes”. 

 Manaus sempre fascinou os viajantes, aventureiros ou comerciantes do mundo 

inteiro que lá vieram tentar a sorte (como o próprio pai de Hatoum, comerciante).  

Numerosos personagens da coletânea são estrangeiros: um japonês desejoso de ver com 

seus próprios olhos o rio mítico; um almirante indiano  em visita a um escritor local que 
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admira; um cientista suíço entregue à perseguição de sua mulher adúltera. Com Milton 

Hatoum, “a cidade amazônica se torna o lugar privilegiado de um jogo com as ilusões 

multiculturais de nossa sociedade”, conclui Manuel da Costa Pinto.   

 

12 O site LIVRESHEBDO publica, em 19 de fevereiro de 2010, a resenha crítica 

do romance “Orphelins de l’Eldorado”, assinada por Sean James Rose.  

 

Amazônia de turbulências 

O brasileiro Milton Hatoum conta uma história de amor perdido através do mito 

indígena da Cidade Encantada. 

A vida não é um longo rio tranquilo, principalmente quando ela se desenvolve nas 

margens do Amazonas. Às narrativas dos aventureiros se misturam as lendas da 

floresta. Histórias da mulher que enganava o marido com uma anta, ou da mulher 

decapitada que teve o corpo roubado, mas cuja cabeça continua perto do marido e chora 

pela parte que falta... Há também a história desse louco que conta a quem quiser ouvir 

que está à espera de sua bem-amada, uma índia, que desapareceu nas águas para reinar 

na Cidade encantada, uma utopia aquática onde tudo é harmonia. Arminto Cordovil está 

sem um tostão, é objeto de zombaria das crianças, o menino que vende sorvetes o 

provoca: “Arminto é doido.” Mas o último dos Cordovil nasceu em uma família 

poderosa do Amazonas, província da Amazônia brasileira, cresceu no palácio branco, 

em Vila Bela. Adolescente, Arminto é mandado a uma pensão pelo pai por ter seduzido 

sua própria babá índia. Mas o jovem já tivera, aos olhos do temível empresário, o mau 

gosto de sobreviver à mãe, morta no parto: “Entre nós havia a sombra de minha mãe: o 

sofrimento que ele suportava desde a morte dela. Para Amando, eu era o algoz de uma 

história de amor”. Pois se Amando havia herdado do próprio pai uma formidável força 

de caráter e o tino para os negócios, ele só legaria ao filho Arminto o luto do amor. E, 

evidentemente, uma fortuna que este último se dedicaria a dilapidar apesar dos 

conselhos de Estiliano, amigo do pai. Do velho advogado, ele só consentia em ouvir os 

poemas que este amador de vinho e de poesia lia para ele. E, ao ler, Arminto soluçava 

com frequência, tomado que estava de saudades de Dinaura, a índia órfã que havia 

seduzido. A doença de Arminto se chamava “a saudade
44

 de Dinaura”. O 

desaparecimento da jovem havia sido tão misterioso quanto sua epifania erótica... 

                                                 
44

 Em português no texto. 
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Em Orphelins de l’Eldorado, Milton Hatoum, nascido em 1952 em Manaus, não narra 

um conto à maneira clássica da narrativa legendária, o mito de Arminto se encarna 

menos de matéria extraordinária e mais de naturalidade e sentido do detalhe muito 

concreto. O autor de Cendres d’Amazonie (Actes Sud, 2008) nos arrasta com incrível 

fluidez pelos meandros do clã dos Cordovil, toda a arte do escritor brasileiro é fazer 

viver essa história de amor perdido atravessada por paisagens tingidas de doce 

inquietação.     

 

13 A edição dominical do jornal regional Sud-Ouest, de 14 de março de 2010, 

publica a resenha crítica de Orphelins de l’Eldorado, por Gérard Guégan. 

Batidas do coração 

                Orphelins de l’Eldorado começa como um dos romances de aventuras de 

Cendrars: “A voz da mulher atraiu tanta gente, que fui para a beira do Amazonas.” E 

termina, ou quase, como um romance de iniciação: “Estás me olhando como se eu fosse 

um mentiroso. O mesmo olhar dos outros. Pensas que passaste horas nesta tapera 

ouvindo lendas.” Entre os dois, Milton Hatoum escreveu a mais original das ficções, por 

trás da qual se ouve, apesar da moldura do romanesco, o sopro do autor. O sopro de um 

homem que terá inventado uma identidade fictícia para nos entregar um pouco, e 

mesmo às vezes muito, de seu segredo.  É nisso que seu quinto livro, ao menos em 

francês, confirma os precedentes. 

            “O brasileiro Hatoum, por mais professor e erudito que seja, não se livrou dos 

espectros e fantasias. Orphelins de l’Eldorado solicita várias leituras. Na primeira vez, 

vamos nos prender à história desse filho zangado com o pai, no cenário de uma 

Amazônia autenticamente sedutora, mas na segunda, ou terceira vez (o livro é curto), 

por menos que se saiba ler nas entrelinhas, constataremos que o divertimento dissimula 

sempre uma confissão. Por isso a dificuldade de se separar de  Orphelins de l’Eldorado. 

A beleza audaciosa, rebelde, e misteriosa, das duas mulheres que atravessam esse 

romance não é estranha ao nosso fascínio. Um homem que se perde no rosto da amada 

não pode ser medíocre. Quanto ao resto, não é mentira, Orphelins de l’Eldorado possui 

o vigor dessas histórias, cheias de som e de fúria, contadas nos cais de um rio longínquo 

por um velho iluminado que terá vivido dias melhores.  E que, para nossa felicidade, 

não terá seguido o conselho do amigo do pai: “No momento do fracasso é melhor agir 

com a cabeça.” 

           Não, o melhor é agir com o coração.  
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14 Uma Atlântida amazônica – site Books Paris, número 12 março- abril 2010 

Resenha do romance “Orphelins de l’Eldorado” 

 Nós quase sempre pensamos que os mitos são histórias ingênuas envolvendo os 

sonhos das crianças e a ignorância dos primitivos. Eles são bem mais do que isso, 

escrevia o crítico literário José Castelo na revista Época sobre o último livro de Milton 

Hatoum, Orphelins de l’Eldorado. 

 Esse romance iniciático articulado ao mito da cidade perdida é o quarto livro de 

um autor que muitos consideram como o maior escritor brasileiro do momento. O autor 

atendia a uma encomenda da editora Houghton Mifflin para o lançamento da coleção 

“Mythes”. Embaixador das letras brasileiras, Hatoum decidiu atacar o mito do Eldorado 

mergulhando na abundante literatura sobre o tema. Foi, sem dúvida, por isso que a 

escrita do romance não foi exatamente uma fonte de prazer, confiou ele ao jornal Folha 

de São Paulo. 

 Como nos romances anteriores, a história se passa na Amazônia. O personagem 

principal, Arminto, circula de uma cidade a outra (Manaus, Belém e a imaginária Vila 

Bela), observando sem ilusões o declínio econômico de uma região que fora 

antigamente a mina de ouro do império português. Em Vila Bela, ele se apaixona pela 

bela Dinaura, cujo desaparecimento faz, aos poucos, a história escorregar em direção à 

lenda. Contam que, de fato, antigamente as moças seriam seduzidas, na beira do rio, 

pelos sapos, serpentes e golfinhos que as teriam arrastado até as ruínas de uma cidade 

perdida, o famoso Eldorado, engolido outrora pelas “águas poderosas e escuras do 

Amazonas”, que Hatoum transforma em verdadeiro personagem central do romance. O 

escritor brasileiro opera assim uma aproximação inesperada entre a cidade de ouro que 

fascinava os conquistadores, e a Atlântida, outra cidade utópica. Seduzido pelo estilo da 

narrativa, “delicada mistura de imprecisão e de elevação pela qual os personagens 

transitam na fronteira entre lenda e história”, José Castello não esgota os elogios a essa 

fábula, “provavelmente a narrativa mais inspirada de Milton Hatoum”, que “celebra a 

força dos mitos”, mas “ao mesmo tempo indica seus limites”.         

 

15 Club libanais du livre – France, por Zéna Zalzal, publicado em 05/03/2010 

Milton Hatoum, o escritor da mescla das culturas latino-americanas 

 Encontro “Não sou adepto das culturas separadas, isoladas. Creio ao contrário 

que as culturas são entremeadas e se comunicam entre elas”, assegura Milton Hatoum, 
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escritor brasileiro de origem libanesa, presente em Beirute para o Rencontre d’écrivains 

ibero-américains (Encontro de escritores ibero-americanos). 

 Essa aproximação, mescla “harmoniosa” das culturas, Milton Hatoum, mais que 

qualquer outro, pode testemunhar. A sua (cultura) é uma rica mistura de influências 

diversas, oriundas de uma trama familiar singular.   Nascido em Manaus, na Amazônia, 

em uma família de emigrados libaneses, esse autor brasileiro de renome se alimentou 

tanto de culturas libanesas – terrestres, antes de tudo, culinária e tradicional! – quanto 

brasileira e francesa. E mesmo se não fala árabe, o que lamenta, Milton Hatoum dedica 

a essa língua um apego afetivo. “É a língua de meu pai”, diz emocionado. “Minha mãe, 

também de origem libanesa – de Batroun, falava português conosco. Mas aprendi, com 

minha avó materna, o francês. Língua que aprofundei, aos doze anos, graças à minha 

professora da escola que me fez descobrir os grandes autores.” Flaubert, Balzac, Proust 

serão, por assim dizer, os padrinhos de sua vocação literária. “Assim como As mil e uma 

noites, William Faulkner, ou ainda Machado de Assis, grande autor brasileiro do século 

XIX”, acrescenta. 

 Um amálgama de referências clássicas das quais o escritor brasileiro não 

esconde retirar certos elementos de inspiração. “A exemplo do personagem de Félicité, 

a empregada modelo em Un coeur simple de Flaubert, que quase transpus para meu 

romance Dois irmãos, por ter conhecido, com mais de um século de intervalo, um 

grande número de Félicité em Manaus. Igualmente Les illusions perdues de Balzac 

inflenciou meu romance Cinzas do Norte.” Duas obras fundadoras para um autor cuja 

escrita é intrinsecamente ligada à (sua) vida, mas também à (sua) vida de leitor. 

O realismo na literatura 

Através de sua literatura, Milton Hatoum explora – em registro puramente 

realista – “os dramas familiares, os conflitos sociais e, por extensão, a identidade, a 

cidade e o país”, diz, afirmando alto e bom som sua rejeição do realismo mágico, marca 

de fabricação dos escritores latino-americanos durante muito tempo. “Para mim, apenas 

o realismo conta na literatura”, sustenta.  

Porque a trama de seus romances se desenrola muitas vezes no cenário de sua 

cidade de origem, Manaus, cercada pela floresta amazônica, Hatoum foi um pouco 

rápido demais rotulado, pela imprensa francesa, de “escritor da Amazônia”. Ele se 

defende dizendo: “Falo de minha cidade como Proust falava de Paris, como Dostoiévski 

falou de São Petersburgo, como Kafka falava da Europa Oriental. Minha única etiqueta 

é que sou um escritor do continente latino-americano”. 
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Em seus dois primeiros romances, RCO e DI (traduzidos pela editora Seuil e em 

árabe pela editora Dar al-Farabi), ele aborda amplamente a cultura dos emigrados 

libaneses e evoca também o tema dos casamentos entre cristãos e muçulmanos. Temas 

que, por não serem próprios à Amazônia, lhe são particularmente pessoais, sendo ele 

mesmo nascido de um casamento misto. “Meu pai, hoje falecido, era xiita e minha mãe 

é maronita. Herdei uma grande tolerância.” Assim como uns trinta primos ... no Líbano, 

que encontrou em sua primeira temporada em Beirute em companhia do pai, em 1992. 

“A cidade estava em ruínas, pura desolação, e acho que a cidade mudou para melhor. 

Beirute é hoje uma cidade carismática e viva.” E é, no entanto, à cidade de 1992 que ele 

vai dedicar uma novela... Em nome do pai. “Vou escrever a narrativa da visita que fiz 

com meu pai”, diz o filho afetuoso, sempre feliz de pisar a terra de seus ancestrais. 

Deste Encontro de escritores ibero-americanos, do qual participa, ele espera que 

“resulte uma relação cultural mais profunda entre o mundo árabe e a América latina, e 

principalmente o crescimento da tradução literária nos dois sentidos”. Será que ele acha 

que os grandes temas da literatura ibero-americana podem atingir os centros de interesse 

do leitor libanês? “Em literatura, não são os temas que têm mais importância. É a 

linguagem, o estilo, as imagens, a organização da narrativa. Os temas são os mesmos 

em todo o lugar”, conclui este defensor ardente da aproximação das culturas. 

 

16 O site www.arara.fr publica em março de 2010, (consulta em 18/2/2012) a crítica de 

Orphelins de l’Eldorado.  

Romance traduzido do português (Brasil) por Michel Riaudel 

Bebendo da fonte das lendas indígenas, Milton Hatoum revisita o mito da cidade 

encantada. Ele transfigura em ficção uma Atlântida amazônica na qual naufragaram 

todos os navios, todas as fortunas e todas as paixões.     

 Na beira do rio Amazonas, um passante vem buscar refúgio à sombra de um 

jatobá. Ele se torna o depositário da história de um velho louco que, enquanto 

transforma em mito seu amor desesperado por uma índia da floresta, ergue a crônica de 

uma família, de uma região, de uma época na qual a seiva da borracha era suficiente 

para encarnar os sonhos seculares de um Eldorado brasileiro. 

 Nem tudo é esplendor e sonho de poder: é a grande época dos navios cargueiros 

e dos vapores movidos a água. O coração de Manaus bate nas margens do rio Negro. A 

zona portuária é um formigueiro de vendedores de peixe, ou de carvão, carregadores, 

http://www.arara.fr/
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vendedores enquanto que ao longe passam os cargueiros com os quais a família 

Cordovil construiu sua fortuna. 

 Mas a primeira guerra mundial se aproxima e a Ásia começa a se interessar de 

muito perto pelas mudas de seringueira. O declínio é inevitável, e recuperar a antiga 

prosperidade se torna impossível para o jovem herdeiro de uma heroica dinastia de 

barões da borracha incumbido de perpetuar a tradição da família.  

 Com a morte do pai, quando a empresa já começa a periclitar, o jovem dilapida a 

fortuna com voracidade em prazeres fáceis, enfeitiçado pelos sortilégios de uma jovem 

índia órfã criada pelas carmelitas. Uma dança endiabrada, um beijo fogoso, uma 

mordida que faz sangrar a língua e o personagem para sempre ligado ao destino da 

jovem índia que só deseja ir morar na Cidade Encantada no fundo do rio. É lá que ele 

deve segui-la se quiser encontrar ouro, luzes e felicidade. As sombras de Aguirre ou 

Fitzcarraldo de Werner Herzog pairam sobre esse romance: grandiloquência e 

frustração, perseguição de uma quimera colossal, loucura do sonho impossível. 

 Em apaixonada homenagem aos mitos de sua Amazônia natal, que misturam o  

Eldorado e a Atlântida (Manaus e Eldorado foram sinônimos; os colonizadores 

procuravam o ouro do novo mundo em uma cidade submersa chamada Manoa), Milton 

Hatoum amalgama História, lenda e memória em uma escrita híbrida, penetrante de 

modernidade.  

 

17 No jornal  L’Orient Le Jour. Segunda-feira, 19/04/2010, por Roberto Khatlab, 

pesquisador paranaense que trabalha sobre a imigração libanesa no Brasil. 

Milton Hatoum, um dos principais escritores brasileiros da literatura contemporânea 

 Milton Hatoum é considerado pela crítica literária como um dos principais 

escritores da literatura contemporânea brasileira. Sua família é originária de Bourj El-

Brajneh. Nascido na Amazônia em 1952, Milton Hatoum é titular de um diploma de 

arquitetura e urbanismo em São Paulo e de um doutorado em Letras na universidade 

Sorbonne Nouvelle (Paris III). Ele ensinou literatura na Universidade Federal do 

Amazonas e na universidade da Califórnia e de Berkeley. Vive atualmente em São 

Paulo onde se dedica inteiramente a escrever suas obras.  

De passagem por Beirute por ocasião da Feira do livro ibero-americano, ele 

refaz o percurso da família do qual retira parte de sua inspiração. “Meus dois primeiros 

romances não são sagas de imigrantes libaneses, esses romances são antes dramas 

familiares, cujos personagens são brasileiros e também imigrantes libaneses já 
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estabelecidos em Manaus (Amazônia), conta. É claro, há alguma coisa da minha vida e 

da minha família nesses romances. Meu pai era libanês de Beirute (Bourj el-Brajneh). 

Pelo lado materno, meu bisavô originário de Batroum foi o primeiro a se estabelecer em 

Manaus, no início do século XX. De família cristã, sua filha – minha avó Émilie – 

esposou um muçulmano e o casamento interconfessional se repetiu com meus pais. 

Tanto a Bíblia quanto o Corão eram livros sagrados na casa de minha infância. Foi 

assim durante meio século e, graças a Deus e a meus pais, nenhuma religião me foi 

imposta.”  

Dessa mistura resulta uma produção abundante, na qual se entremeiam as 

culturas amazônica, brasileira, europeia e árabe. Citemos dentre suas obras uma 

coletânea de poemas, entre outros escritos, publicado em 1979 – Amazonas - Palavras e 

imagens de um rio entre ruínas. Em 1989, ele escreve o romance Relato de um certo 

Oriente, em 2000, Dois irmãos, em 2005, Cinzas do Norte, e em 2008, Órfãos do 

Eldorado. Sobre a imigração, Hatoum diz: “Raros são aqueles que estão dispostos a 

deixar sua terra para sempre, falar uma outra língua, sabendo que sua língua materna 

será reservada a um pequeno círculo de parentes e amigos, dentro da comunidade. Os 

mais velhos contavam histórias de êxodos, deslocamentos, grandes viagens, atividades 

comerciais nos rios da Amazônia. Eram crônicas cheias de aventuras e perigos, nas 

quais se impunha, quase como uma necessidade, o desejo de se estabelecer e de vencer 

na nova pátria. A língua árabe era falada por meu pai e meus avós maternos, mas minha 

mãe, brasileira, nunca me dirigiu a palavra em árabe. Esta língua era para mim uma 

espécie de melodia de sons familiares, mas infelizmente uma melodia perdida. Para  

mim, o francês era mais acessível principalmente porque minha avó Émilie a alternava 

com o árabe. No entanto, minha língua materna é o português do Brasil, com o sotaque, 

as expressões e o vocabulário da Amazônia.” 

Milton Hatoum se estende também sobre sua identidade: “É difícil definir o que 

somos. Todavia, um brasileiro descendente de imigrantes, quaisquer que sejam suas 

origens, não sente a estranheza e o desenraizamento que pode experimentar o filho de 

imigrantes turcos na Alemanha, de paquistaneses na Inglaterra ou de argelinos na 

França. No Brasil não nos consideramos afro-brasileiros, ítalo-brasileiros ou arabo-

brasileiros. A diluição das  origens está na base da formação da sociedade brasileira, ela 

significa a mistura, a recusa das identidades rígidas e imutáveis, a assimilação de 

culturas diversas, não hierarquizadas. Daí vem a importância da coexistência de 

diferentes etnias, de diferentes origens, mesmo que pareça utopia.” 
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“Reconciliar as culturas diferentes e promover o diálogo entre elas faz parte dos 

desafios de nossa época que, infelizmente anuncia uma nova barbárie, acrescenta. Citei 

o exemplo de Cervantes, entre tantos outros grandes escritores e artistas, que 

compreendeu a importância vital do conhecimento do Outro.” 

Interrogado sobre suas emoções, o escritor afirma: “Em 1993, meu primeiro 

romance foi publicado e traduzido na França, dando lugar a resenhas na imprensa 

libanesa. Esses jornais atravessaram o oceano e chegaram até as mãos de meu pai, em 

Manaus, Amazonas, mais de meio século depois que ele tinha partido definitivamente 

do Líbano para o Brasil. Uma das lembranças mais emocionantes que guardo dele é 

justamente aquela em que o vejo sentado na varanda de casa, lendo uma dessas 

resenhas, publicadas no jornal libanês an-Nahar. Lembro que ele convocou toda a 

família para fazer a leitura, como se fosse uma cerimônia oficial. Foi a primeira vez em 

que o vi chorar, sem soluços, lágrimas silenciosas de uma dor que me pareceu 

inesperada. Naquele momento preciso,  vendo aquele homem já velho, chamado a ser 

um dia enterrado longe da pátria, pensei na dor dos imigrantes, exilados e expatriados 

que raramente voltam a sua terra natal para rever parentes e amigos, ou simplesmente 

para contemplar a paisagem de sua infância, quando todos os outros já estão mortos. 

Pensei que uma sociedade, qualquer que seja, tem uma dívida com esses seres 

desgarrados na terra e que, movidos pela vontade tenaz de levar uma vida menos 

penosa, escolheram uma outra pátria. Emocionado, meu pai leu o artigo em árabe, sua 

língua materna, e o traduziu lentamente em português, sua língua de adoção. Quando 

terminou a tradução, declarou: Nunca pensei que um dia voltaria ao Líbano graças a um 

livro escrito por meu filho.”   

 

18 O jornal Le Figaro, no caderno literário de 13 de maio de 2010, publica a 

resenha crítica de Sébastien Lapaque para o livro Orphelins de l’Eldorado 

intitulada “La cité du soleil”. Como legenda à foto do autor: Milton Hatoum restitui 

com talento a febre que tomou conta da cidade surgida do nada.  

 

A cidade do sol 

Milton Hatoum O romancista brasileiro evoca as lendas indígenas ligadas a 

Manaus, a mítica capital amazônica.  

Aqueles que viram Fitzcarraldo, o filme de Werner Herzog com Klaus Kinski 

como ardente “condottiere do impossível”, não terão nenhuma dificuldade para 
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imaginar o cenário desse romance tramado por lendas indígenas: as margens do 

Amazonas nos arredores de Manaus. Foi nessa cidade que Milton Hatoum nasceu em 

1952. Em busca do tempo perdido, lhe agrada hoje evocar os últimos dias de esplendor 

da capital da borracha na véspera da Primeira Guerra mundial: o velho mundo tarda a 

morrer, o novo ainda não nasceu. À beira do rio Amazonas, uma velha índia Tapuia 

parece ser a depositária de todos os segredos da floresta. O narrador faz traduzir as suas 

palavras para encontrar o caminho dos velhos mitos.  “Dizia que tinha se afastado do 

marido porque ele vivia caçando e andando por aí, deixando-a sozinha na Aldeia. Até o 

dia em que foi atraída por um ser encantado. Agora ia morar com o amante, lá no fundo 

das águas”.  

Feitiço  

Assombrado por esta história e por todas as histórias contadas pelos índios, o narrador 

se deixa enfeitiçar pelos jogos complicados da história, da lenda e da memória. A 

Manaus, homens e mulheres afluíram de Portugal, da Itália, da Inglaterra, da França e 

mesmo do Líbano, como os antepassados de Milton Hatoum, para encontrar o Eldorado. 

Velhas narrativas que fizeram sonhar Dom Lope de Aguirre em seu tempo, evocavam o 

lago Parime, o rio Rubis e um príncipe índio que vivia coberto de ouro no coração de 

uma cidade encantada. No fim do século XIX, ainda havia indivíduos que as levavam a 

sério. Outros sonhavam fazer fortuna com a borracha ou a castanha do Pará. Milton 

Hatoum tem o dom de restituir essa loucura e essa febre que se evaporaram em alguns 

anos, deixando Manaus só com seu passado e seus fantasmas, após a Primeira Guerra 

mundial. 

 

19 O jornal Le Temps, de Genebra (Suiça), por Eleonore Sulser 

Suisse – Livres – Roman (publicado no sábado, 26 de junho de 2010) 

 

Sonhos e ruínas sobre o Amazonas 

 Nascido em Manaus, o romancista Milton Hatoum desperta história e lendas em 

seu Orphelins de l’Eldorado. “Quando alguém morre ou desaparece, a palavra escrita é 

nosso único recurso”, diz um dos personagens desse romance de MH, ODE. Quem fala 

é um advogado sensível, indiferente, extremamente culto, um homem que conhece, sem 

nunca ter frequentado, as livrarias de Paris, tradutor ocasional. Ele se dirige a Arminto 

Cordovil, herdeiro arruinado de uma grande família do Amazonas cuja decadência 

acompanha a de seu próprio mundo. Em homenagem a esse mundo extinto, à grandeza 
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das capitais da borracha e do cacau ao longo do rio, ao brilho de Manaus, onde ele 

nasceu em 1952, Milton Hatoum – professor de literatura, tradutor e escritor – escreveu 

esse curto romance. Narrativa barroca que desenvolve com a eficiência de uma tragédia. 

Ele conta o naufrágio implacável de uma família de empresários. Quem faz a narrativa, 

o herdeiro dos Cordovil, é um velho, talvez louco, que se aferra ao passante para lhe 

contar as suas quimeras: “A gente respira no que diz, não? Contar, cantar não é um 

bálsamo para nossas dores?” Nessa narrativa da queda da casa Cordovil se encontram a 

história de uma região e os mitos da Amazônia onde mulheres mágicas transpassam os 

segredos do Eldorado. Delfins sedutores, cidades encantadas no fundo das águas; 

mulher que tem o corpo roubado, mas cuja cabeça permanece junto ao esposo, viva; 

mulher transformada em sapo, copulando com uma anta...; mulher mistério, como essa 

Dinaura, amor louco de Arminto que escapa sempre. Mulher-peixe, mulher-veneno? Ela 

não dá nenhuma esperança ao pobre Arminto. Cheio de umidade,  golpes baixos, 

bebedeiras, e mesmo de sexo, personagens sombrios ou covardes, sacrifícios inúteis e 

sofrimentos, ODE exibe um mundo invadido pela água turva, a vegetação, os sonhos 

perdidos. 

 

20 No site lelittéraire.com lelittéraire.com , publicado em 17/10/2010 

 

Bebendo da fonte das lendas indígenas, M. H. revisita (para a prestigiada 

coleção de Canongate) o mito da cidade encantada. Ele transforma em ficção uma 

Atlântida amazônica na qual naufragaram todos os navios, todas as fortunas e todas as 

paixões. 

Na beira do rio Amazonas, um passante busca abrigo à sombra de um jatobá. Ele 

se torna o depositário de um velho louco. Paralelamente à sua história de amor 

desesperado por uma índia da floresta que transforma em mito, ele faz a crônica de uma 

família, dessa região única no mundo e principalmente de uma época em que a seiva da 

borracha bastava para encarnar os sonhos seculares de um Eldorado brasileiro.        

Nem tudo é esplendor e sonho de poder: é a época dos grandes navios cargueiros 

e dos vapores movidos a água. O coração de Manaus bate nas margens do rio Negro. A 

zona portuária fervilha de vendedores de peixe ou carvão, carregadores e camelôs; 

enquanto isso, ao longe, cruzam os navios de transporte que fizeram a fortuna da família 

Cordovil. 
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Mas a primeira guerra mundial se aproxima e a Ásia começa a se interessar de 

muito perto às plantações de seringueira. O declínio é inevitável e o desafio é grande 

demais para o jovem herdeiro. A heroica dinastia dos barões da borracha não vai durar 

muito tempo... 

Com a morte do pai, quando a companhia já começa a periclitar, o jovem 

dilapida sua fortuna com voracidade em prazeres superficiais, enfeitiçado talvez pelos 

sortilégios de uma jovem índia órfã educada pelas carmelitas. 

Uma dança endiabrada, um braseiro ardente, uma mordida que faz a língua 

sangrar: isso basta para que seus destinos se unam para sempre. A jovem índia não 

sossega enquanto não parte para a Cidade Encantada na beira do rio. Ele irá portanto se 

quiser encontrar o ouro, as luzes e a felicidade que ela lhe promete... 

Um romance grandiloquente que lembra as loucuras de Klaus Kinski no 

extraordinário Aguirre de Werner Herzog. Pois a procura do sonho impossível leva 

irremediavelmente à frustração. E é a busca de uma quimera excessiva que nos conta 

Hatoum  em vibrante homenagem aos mitos de sua Amazônia natal. Baseando-se no 

fato de que os colonizadores procuravam o ouro de um novo mundo na cidade 

desaparecida de Manoa, Hatoum mistura com habilidade a grande história às lendas, a 

memória de um povo a sua escrita híbrida de rara modernidade para nos dar uma fábula 

contemporânea. 

 

21 Na rubrica Evasão (ou Viagens) da revista mensal Marie-France, voltada para o 

público feminino e dedicada à moda, beleza, saúde, etc., de 19 de fevereiro de 2014, 

é publicada a reportagem assinada por Aline Olivry. 

Milton, o homem de todo lugar  

Milton Hatoum nasceu no Brasil, passou a infância nas florestas da Amazônia. É 

conhecido principalmente por seus escritos: Um certo Oriente e Órfãos do Eldorado. 

Encontro com um escritor do mundo. Ele é o próprio exemplo da mestiçagem cultural 

própria ao Brasil. De origem libanesa, nascido em Manaus no coração da Amazônia, fez 

seus estudos no Brasil e em Paris, depois ensinou literatura nos Estados Unidos. 

Mas a escrita, sua paixão, ele só pode exercer no caos de São Paulo, sua cidade do 

coração. Aos 59 anos, Milton Hatoum é um dos mais importantes escritores brasileiros.  

De sua primeira narrativa, Um certain Orient (1989, Le Seuil), ao último romance, 

Orphelins de l’Eldorado (2010, Actes Sud), sua obra exuberante evoca a dor do 
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desenraizamento, a errância. Mas esse tecedor de sonhos pousa um olhar confiante, 

utópico talvez, sobre as convulsões do mundo
45

.   

  

                                                 
45

 Após a apresentação sumária, a jornalista transcreve a fala de Hatoum na entrevista, usando a 1ª pessoa, 

sobre os assuntos que seguem, organizados em diferentes tópicos na reportagem longa e ilustrada: O 

passeio São Paulo de Milton Hatoum; A metrópole mestiça se diverte e se delicia; Cada bairro é um 

vilarejo; Abandonar-se para captar a alma afro-baiana; O caderno de endereços secreto de São Paulo. 
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6.2 Entrevistas com os tradutores 

  

Entrevista com Cécile Tricoire, tradutora de Dois irmãos, realizada por e-mail em 29 de 

abril de 2014.  

 

P - A adoção de um glossário e o uso de itálico foram escolhas suas ou do 

editor?   

R - Do editor. 

P- Quais critérios nortearam o uso de palavras em itálico no corpo do texto?  

R - Escolha do editor. 

P - Houve algum tipo de colaboração com o autor para a tradução em francês? R 

R - Não, mas encontrei varias vezes o Milton e conversamos. 

P - A colaboração com o autor é enriquecedora e decisiva para a inteligência do 

texto?  

R- É interessante conhecer o autor, mas não é decisivo: traduzi autores mortos, 

como Cornélio Pena ou Castro Alves, tendo o sentimento de tê-los encontrado 

vivos através da obra, sobre tudo esse último cujo “Navio negreiro”  é uma 

sinfonia fantástica. Traduzindo “O matador” encontrei Patrícia Melo, foi 

enriquecedor ouvir ela falar das suas longas pesquisas sobre a linguagem do 

delinquente que eu tive que reconstituir em francês com toda a violência da 

palavra e do ritmo. 

P- Para o tradutor, respeitar as normas do uso habitual da língua é uma virtude 

ou um defeito?  

R- Para mim não tem normas nem uso habitual a respeitar, respeito o texto 

original e tento dar conta de sua música na minha língua.  

P- A tradução palavra por palavra, próxima da letra do texto de origem, pode 

implicar eventuais estranhezas no texto traduzido. O tradutor deve escolher o 

“belo estilo” ou o “bizarro”?  
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R- Não existe tradução palavra por palavra. As estranhezas, se tiver no texto 

original, tenho que dar conta como estranhezas na minha língua. Às vezes é 

difícil porque as línguas não têm o mesmo gênio. Mas a gente brinca e acha 

correspondências. Não é ciência exata, é mais uma “bricolagem”. Se o tradutor 

escolher o belo estilo, ele sabe porquê. Se escolher o bizarro, é também porque o 

texto exige o bizarro. 

P - Até que ponto a tradução na França vem evoluindo em direção a uma maior 

fidelidade ao texto original?  

R- Não sei se é mesmo nessa direção... Para mim, a maior frequência de contatos 

com o estrangeiro faz com que as línguas ficam mais abertas, mais porosas, 

adotem expressões de outros idiomas. Talvez o imperialismo linguístico esteja 

diminuindo... com a grande exceção: o inglês/americano. 

P- Passagens que o tradutor julga incompreensíveis para o público leitor são 

ainda hoje suprimidas como no século XIX, esclarecidas ou melhoradas?  

R- Não acho que sejam suprimidas, às vezes esclarecidas para facilitar a 

compreensão e não interromper o leitor por obstáculo desnecessário...? Tudo 

depende do caso, não tem nenhuma regra, são escolhas dependentes do contexto, 

nem sempre perfeitas. Quanto ao público leitor, jamais o tradutor pode julgar 

sobre sua compreensão ou não. Cada leitor é um público, diferente do outro e 

diferente dele mesmo segundo a hora... Se o texto original contém algum trecho 

obscuro, quem sabe se é voluntário ou não da parte do autor? A sensibilidade do 

tradutor é que guia seu trabalho. 

P- Se há, nas últimas décadas, uma maior confiança nos recursos que a língua 

francesa pode oferecer ao tradutor, isso significa que as traduções aproximativas 

e simplificadoras estão desaparecendo?  

R- Sempre houve diferenças de qualidade, às vezes de parti-pris. Uns gostam, 

outros não. Eu acho que a tendência é para mais qualidade, pelo menos na 

literatura. Um certo leitorado é mais exigente. Minoria?  

P- Ainda é prática corrente na França transformar o texto estrangeiro em 

literatura francesa e expurgar toda estranheza da língua?  
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R- Foi, agora não é tanto, o imperialismo linguístico, a suposta superioridade 

cultural está diminuindo, e para mim, pessoalmente, é justamente esse jogo o 

mais interessante na tradução, de procurar “dar conta” dessas estranhezas, adotá-

las para melhor conhecer o outro e penetrar o mundo dele. A língua não é nada 

senão aquele que a fala. 

P- Seu trabalho de tradutora se orienta no sentido de conservar a eventual 

opacidade da língua de partida ou de esclarecer os enigmas?  

R- Não tem regra, tudo é questão de contexto. Segundo o sentido do conteúdo 

pode ser um ou outro, ou os dois combinados, o texto é quem manda, é uma 

grande alquimia. O som da terra estrangeira tem que ser ouvido.  

P- Qual foi o maior desafio enfrentado para a tradução de Dois irmãos?  

R- Tive muito prazer em traduzi-lo.  
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Entrevista com Michel Riaudel, tradutor de Órfãos do Eldorado, realizada por e-mail 

em 26 de agosto de 2014.  

 

P- A adoção de notas de pé de página e uso de itálico no corpo do texto foram 

escolhas suas ou do editor ?    

R- Não lembro direito. Precisaria rever o livro, que está longe de mim. Os 

itálicos às vezes transcrevem apenas o que existe no original. As notas, eu as 

vejo como um “fracasso” de tradução, mas um mal necessário. Procuro reduzi-

las ao mínimo, mas às vezes há uma realidade, um contexto desconhecido pelo 

leitor francês, e é a forma de alertar para o risco de equívoco. Apenas lembro, 

isso me marcou, de um trecho em que uma velha personagem, pobre, “acordou 

morta” (lá para o final do livro). Eu colocara algo como “s’était réveillée morte”. 

Me parecia que não se podia traduzir a não ser transpondo a concisão poética da 

fórmula. Tivemos uma longa conversa com a editora, que imaginava as cartas 

que ela ia receber dos leitores, protestando contra o absurdo da expressão. Eu 

tentei argumentar, defendia a preservação da imagem em troca de uma nota de 

rodapé, maneira de deixar claro que o “absurdo” era voluntário. Essa nota, por 

mim dispensável, reflete o que é uma tradução nesse contexto. O “dono” do livro 

é o editor, quem assina a tradução é o tradutor, que envolve a responsabilidade 

dele. Acho bom ter conversas, compromissos, entre eles (e o autor, 

eventualmente), até onde der (o limite sendo a desfiguração do trabalho de 

tradução: já me aconteceu de retirar minha assinatura de uma tradução, por não 

assumir as alterações). 

 

P- Quais critérios nortearam o uso de palavras em itálico no corpo do texto? 

R- Eu precisaria de exemplos precisos para responder. Cada caso é um caso. Na 

tradução, há princípios (que podem evoluir de um texto a outro), mas não há 

regras universais. 

 

P- Orphelins de l’Eldorado mantém a pontuação, a divisão dos parágrafos e, em 

grande medida, a estrutura das frases de Órfãos do Eldorado, inclusive na 

escolha do léxico.   Quais os pontos positivos desse procedimento? 
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R- O que você aponta (pontuação, cortes dos § etc.) remete ao ritmo e à 

respiração do texto. Às vezes o respeito rigoroso não funciona, por exemplo o 

texto brasileiro usa muito mais o travessão — do que o francês. E neste caso, 

temos que pensar em equivalências. Mas de modo geral, eu diria que a questão 

não é tanto repetir exatamente essas marcas, a questão é, num primeiro e 

decisivo momento, entender qual é sua função no texto, sua importância e 

singularidade. E é com isso que você deve trabalhar: manter essa singularidade 

de ritmos, de destaques, quando ela lhe parece significante. Se não lhe parecer 

significante, é diferente. E o mesmo efeito (ou o que o tradutor identifica como 

efeito) pode ser às vezes conseguido com uma alteração. 

 

P- Houve algum tipo de colaboração com o autor para a tradução em francês? 

R- Neste caso sim. Como aliás em todos os casos meus de tradução de autor 

vivo. Acho isso muito bom, mas tem umas regras: cada um deve saber o lugar 

dele e respeitar o lugar do outro. Confesso que nem com Modesto Carone, nem 

com Luiz Schwarcz, nem com José Almino, ou outros, e menos ainda com 

Milton, eu tive a sensação de que um ou outro ultrapassavam seu papel, falo dos 

autores e de mim mesmo. Essa relação foi tranquila e beneficiou muito à 

tradução.  

Às vezes eu preciso de esclarecimentos, porque existe uma ambiguidade (que 

pode apenas surgir em francês, e não em português, ou o contrário; isso acontece 

com a expressão dos pronomes, e a marca de possessivo, de administração 

extremamente distinta entre esses idiomas), e saber que posso contar com a 

colaboração do autor facilita. Quando o autor tem interesse e domínio do 

francês, ele mesmo pode indagar eventuais “deslizes”. A discussão esclarece e 

permite a cada um explicitar seu ponto de vista, sua escolha, até um ficar 

convencido pelo outro. Mas de novo, a tradução é da responsabilidade de quem a 

assina, portanto o tradutor. Ele tem que controlar o processos de correções, 

conciliações e compromissos porque oficialmente o nome dele está associado ao 

resultado. Já traduzi alguns textos do Milton, a gente se conhece um pouco, ele é 

muito tranquilo, pouquíssimo invasivo, e muito disponível. O que torna a 

“colaboração” muito agradável. Lembro de uma vez que eu temia entender de 

um jeito uma frase, e ele me explicando que era o contrário. E ficamos nesse 
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impasse um tempo, até que ele abrisse mão, me deixando escolher a solução. Eu 

pensando melhor, vi que ele estava com toda a razão e dissolveu-se o impasse, 

mas ele não se importava de aparecer uma solução “errada”, considerando que 

faz parte da vida do texto e dos riscos da tradução: viagem, aventura em outro 

país. 

Acho que essa anedota mostra que partilhamos um pouco uma mesma 

concepção do que é literatura. O autor dá o primeiro passo, decisivo, resultando 

no texto obra que comporta projeto, intenções, “segredos” e bastidores. Isso 

pode aparecer nas trocas entre autor e tradutor, essa dimensão “invisível” da 

obra. Um bom exemplo disso é a correspondência que Guimarães Rosa manteve 

com os tradutores, onde ele vaza “enigmas” enterrados no texto. Porém o texto 

só se completa no segundo passo, o do leitor (o tradutor é uma espécie específica 

de leitor) que acaba provisoriamente o texto, dando-lhe seu sentido (provisório). 

Essa etapa, o autor pode ter a tentação de controlá-la, mas em parte em vão. 

Inclusive porque ele vai morrer e perder totalmente a mão sobre as leituras 

futuras. E deverá ser grato a essas leituras futuras, de qualquer forma, porque são 

elas que manterão o texto vivo, com todas as distorções possíveis. 

 

P- A colaboração com o autor é enriquecedora e decisiva para a inteligência do 

texto? 

R- Já respondi anteriormente, me parece. 

 

P- Para o tradutor, respeitar as normas do uso habitual da língua é uma virtude 

ou um defeito? 

R- Cada pergunta sua abarca questões fundamentais, em que não vou entrar de 

cabeça. Mas só um exemplo agora: para responder, eu precisaria deixar claro 

minha concepção da língua. Não um patrimônio fixo e eterno, mas uma coisa 

que evolui. As gramáticas, os dicionários, a escola, a academia podem criar o 

sentimento que a língua é uma só com suas normas e seus erros. O certo e o 

errado. Mas o errado de hoje pode se tornar o certo de amanhã. As línguas 

românicas são um latim errado, nasceram entre outras coisas da fala 

extremamente coloquial dos soldados e colonos, absorvendo ainda por cima 

traços das línguas vernáculas dos lugares que ocupavam! Claro que a norma é 
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fundamental para as pessoas se comunicarem e se entenderem o mínimo, ler um 

texto cheio de erros ortográficos é muito cansativo e desgastante. Mas cria 

exatamente a mesma sensação que a leitura de Montaigne, na versão original dos 

Ensaios. É uma língua (grafia, sintaxe) tão distante de nosso francês quanto o 

planeta Marte ou a Lua (para não exagerar). Acontece que o movimento hoje, na 

literatura, não é de escrever dentro da norma, identificada como código definido 

pelas elites, mas pelo contrário escrever contra a norma. Há autores que praticam 

essa “filosofia” mais do que outros. Mas como dizia Proust, os belos livros são 

sempre escritos numa língua estrangeira — isto é, forjada pelo escritor. 

Normalmente, o escritor tem essa consciência de que a linguagem não é um 

instrumento neutro, mas que a estrutura dela já induz sentidos, conhecimentos, 

visão de mundo… E é com isso que ele trabalha. Uns precisam “maltratar” 

muito a língua, outros menos. E o tradutor tem que embarcar na lógica daquele 

texto, transpondo o espírito que o anima. O tradutor, por isso, precisa conhecer 

muito bem as muitas línguas (os potenciais) da sua língua de partida e de 

chegada. Trabalhar essa sensibilidade e esse repertório. Isso para enunciar 

generalidades. Porque na prática, na hora do vamos-ver, o tradutor faz o que 

pode com sua sabedoria, sua experiência e suas ignorâncias. 

 

P- A tradução palavra por palavra, próxima da letra do texto de origem pode 

implicar eventuais estranhezas no texto traduzido. O tradutor deve escolher o 

“belo estilo” ou o “bizarro”?  

R- Acho que já respondi em parte, na pergunta anterior. O tradutor deve entrar 

em concordância com o texto que está traduzindo. Beletrismo se é o caso, 

bizarro se é o caso. O tradutor trabalha com a estranheza do texto e com o grau 

de aceitabilidade dessa estranheza, por isso é um exercício às vezes muito 

arriscado. Quando você está traduzindo coisas estranhas, você sempre se 

pergunta: será que o leitor vai achar que o autor ousou coisas, ou vai pensar que 

o tradutor não sabe escrever. 

 

P- Até que ponto a tradução na França vem evoluindo em direção a uma maior 

fidelidade ao texto original? 
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R- Essa ideia de “maior fidelidade ao texto original” é complicada, para não 

dizer uma doce ilusão. O que é ser fiel, na tradução? Você será (ou não) fiel ao 

que você terá identificado como significativo no texto. Você conscientemente ou 

não (e é melhor que seja conscientemente) escolhe o que é importante, 

pertinente, no texto. E agindo assim, negligencia outras coisas que ficaram 

desapercebidas ou secundárias. Por exemplo, um estudioso de Guimarães Rosa 

notou que os contos de Tutaméia começam no centro da página. A primeira 

linha do primeiro § recebe esse tratamento diferente do resto do texto. E esse 

crítico, que assessorou a tradução francesa de Tutaméia, atribui um sentido a 

esse detalhe. Claro que o tradutor, assim esclarecido, procurou ser “fiel” 

mantendo essa disposição. Quantos tradutores e editores de Tutaméia 

desconsideraram esse ponto! Não foram fiéis, se eu achar o caso pertinente. E se 

eu achar uma coisa desprezível, acidental, não vou medir a fidelidade a partir 

desse critério.  

No entanto, é claro que a tendência que foi crescendo no decorrer do século XX 

foi ir em direção à estranheza, e menos para uma familiarização do texto.  

 

P- Passagens que o tradutor julga incompreensíveis para o público leitor são 

ainda hoje suprimidas como no século XIX, esclarecidas ou melhoradas? 

R- Eu não disponho de uma visão tão abrangente para responder à sua pergunta. 

Acho que há menos “adaptações” livres, mas não passa de uma intuição. Me 

parece que, para responder de forma mais aplicada, teríamos que levar em conta 

edições de vários tipos: a literatura infanto-juvenil, a literatura “industrial” etc. 

Não existe “a” tradução, conceito universal, mas traduções, cada uma com seu 

horizonte, seu projeto editorial e transcultural. A rigor não me chocariam riscos 

ou simplificações, se o projeto de “facilitação” está anunciado claramente ao 

leitor. As adaptações de Dumas para o público jovem foram feitas nesta base, e 

nós adorávamos essas leituras quando crianças. E quantos brasileiros não cruzei 

que adoravam aquelas adaptações da literatura mundial feitas pelo Monteiro 

Lobato. Outra coisa é pular os trechos “complicados” ou “enigmáticos” de 

Grande sertão, como o fazia vez ou outra Jean-Jacques Villard… No entanto, 

ele soube encontrar um ritmo, afinidades com o original que tornam a tradução 

dele bem interessante, por outros aspectos. 
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P- Se há, nas últimas décadas, uma maior confiança nos recursos que a língua 

francesa pode oferecer ao tradutor, isso significa que as traduções aproximativas 

e simplificadoras estão desaparecendo? 

R- Também não saberei responder. Eu diria que sua formulação mistura dois 

planos diferentes: a confiança nos recursos da língua, e a questão da 

aproximação ou simplificação. Me parecem duas coisas distintas, já que a 

consciência evoluiu em relação aos “recursos da língua”. Essa é a revolução que 

decorre por exemplo da passagem de Céline: hoje se considera que ele não fere a 

língua, mas que está fazendo funcionar intensamente os potenciais da língua, da 

estrutura morfo-sintática dela. Pense bem: as crianças, quando começam a falar, 

justapõem construções corretas e outras erradas. Mas esses erros, muitas vezes, 

foram deduzidos “corretamente” de uma estrutura invisível da língua, mas que a 

criança percebeu inconscientemente. Isso não faz do erro dela uma forma 

correta, mas quando trata-se de um escritor, que tem o domínio do que está 

fazendo, esse erro pode passar a ser voluntário, uma maneira de explorar 

capacidades adormecidas da língua. 

Quanto à segunda parte de sua pergunta, ainda existem traduções aproximativas 

(talvez todas o sejam) quando um editor enquadra uma tradução num projeto 

equivocado, numa ideia distante e para ele ideal do que significa uma obra X. 

Lembro da tradução francesa de O Relato de Milton: a Seuil introduziu 

capítulos, com o nome dos narradores, explicitando uma coisa implícita na 

edição brasileira. Não vou discutir se foi certo ou errado, mas revelava uma 

desconfiança em relação ao leitor francês, supostamente incapaz de decifrar o 

implícito da mudança de narrador. Era uma forma de facilitar a leitura, talvez 

considerando que o resto da narrativa já comportava muitos elementos de 

estranhamento, até demais. 

 

P- Ainda é prática corrente na França transformar o texto estrangeiro em 

literatura francesa e expurgar toda estranheza da língua ? 

R- De novo não tenho conhecimento de todas as traduções passadas e atuais para 

lhe responder. Mas vou responder lateralmente. Minha última pesquisa de longo 

fôlego foi sobre o percurso da figura do Caramuru, não apenas o poema de Santa 
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Rita Durão, mas o trajeto todo, do XVI ao XX. No meio desse percurso, me 

debrucei sobre a tradução da epopeia pelo Monglave, que sem dúvida aclimata o 

texto, simplifica, de várias maneiras. Em função de critérios contemporâneos, 

poderíamos condenar o tradutor. Mas acho importante ressaltar que essas 

adaptações foram baseadas 1) na maneira como ele lia o texto, em função do 

contexto dele; 2) no projeto editorial dele, de tornar acessível uma literatura 

brasileira que quase não existia para os franceses. E nessa lógica, tirou degraus 

até demais para o leitor francês entrar no monumento. O fato é que essa tradução 

teve repercussão, um pouco na França, limitada mas enfim, e sobretudo no 

Brasil, como se sabe. Não sei se para o bem ou para o mal, mas no lugar dos 

estudos críticos que é o nosso agora, devemos olhar não só para a “exatidão” de 

tal ou tal tradução, mas também para o papel que cumpriu na circulação e 

revitalização de uma obra, inclusive na possível fecundidade de seus enganos.  

 

P- Seu trabalho de tradutor se orienta no sentido de conservar a eventual 

opacidade da língua de partida ou de esclarecer os enigmas? 

R- Questão difícil. O tradutor não está aí para esclarecer os enigmas do texto, 

mas eventualmente para esclarecer os enigmas que a situação de tradução 

introduziu. Vou dar um exemplo com uma tradução recente, de um conto do 

Milton, novamente. No texto há duas citações, dois versos da letra de Atrás da 

porta de Chico Buarque. O leitor brasileiro logo identifica a música, coerente 

com o tema da vingança passional do enredo. Mas o francês não. Além do que 

tem outra questão: você traduz o verso? Ou cita no original e traduz em nota? 

Meu movimento foi indo de uma explicitação pormenorizada (deixando o texto 

em português e traduzindo nas duas vezes em nota, indicando o título da canção 

etc.) para uma “simplificação”: optei finalmente por traduzir já no texto o verso, 

sem dar a versão portuguesa. E mencionei a fonte numa nota só, na primeira 

ocorrência. Nessa escolha pesou um elemento específico da economia do texto: 

é que o conto acaba com o segundo verso citado da música. Uma citação 

rigorosa em português, remetendo à nota com tradução, simplesmente estragava 

a graça do desfecho. Você entende? Essa nota, no meio do texto não tinha de 

todo o mesmo efeito de que a nota no final. E para não ter que colocar uma nota, 

eu tinha que citar a música em francês, o que de certa forma é um absurdo. Por 
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isso tradução exige reflexão abstrata (o que é uma língua? Um sujeito? Etc.) mas 

na hora da prática, ela é puramente empírica. É bom ter pensado muito para, na 

hora da escolha, optar por escolhas esclarecidas. 

 

P- Qual foi o maior desafio enfrentado para a tradução de Órfãos do Eldorado? 

R- Desculpe, não sei responder, de novo! Mas de novo vou tentar estender um 

pouco sua pergunta: qualquer tradução é desafio, não pense que um texto 

aparentemente fácil não comporte desafios. E às vezes as dificuldades não estão 

onde se espera. No caso do Órfãos, eu poderia apontar dois desafios. O primeiro 

tem a ver com a escrita do Milton, de aparência simples, transparente. Mas de 

experiência, sei que os textos dele são extremamente trabalhados, que é uma 

simplicidade extremamente elaborada, que exige horas de trabalho e reescrita. 

Logicamente, o tradutor vai ser confrontado ao mesmo problema: se você 

transpuser quase literalmente o texto, não vai chegar na simplicidade. Você tem 

que refazer todo caminho de elaboração e reescrita para reencontrar um 

equivalente dessa simplicidade em francês. Você tem que mobilizar expressões, 

construções, sem contudo buscar um texto francês demais. Se você se deixar 

levar por um movimento de transposição imediata, mais ou menos palavra a 

palavra, você vai deixar de lado 2/3 da língua de chegada. Simplesmente você 

risca da língua os 2/3 dela. E essa parte inerte, acho eu, o tradutor tem que 

reinjetar um pouco dela para dar vida e “naturalidade”. 

O segundo desafio foi de outra ordem: entender a lógica profunda da narrativa, o 

sentido dado à noção de mito (uma vez que o livro foi escrito pensando na 

transposição moderna de mitos clássicos, para uma coleção editorial). Porque a 

menção do texto do Eduardo Viveiros de Castro, no final, quando não aparece 

claramente na narrativa etc. Isso foi ficando mais claro aos poucos, no trabalho 

de peneirar o texto francês. Esse esforço passará despercebido ao leitor, mas ele 

pode ser comparado à intervenção do fotógrafo na hora da tiragem: ele vai 

privilegiar certos tons de preto ou branco ou cinza, modelar os relevos da 

imagem para que um rosto se destaque e outro fique mais na sombra, essas 

nuances. Da mesma forma, quando você traduz (e mais ainda textos sutis, ricos), 

você vai ter que trabalhar os matizes, em função do que você acha importante no 

texto, no caso essa relação com o mito do Eldorado e o mito no pensamento 
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indígena. Isso ajuda de forma determinante a entender a personagem da Dinaura, 

por exemplo. Imagine um ator que não mapeou a personagem que ele vai 

interpretar, nos mínimos detalhes, tiques, gestos, expressões de rosto. Um 

músico, que não estudou a partitura para decidir da orientação da expressividade 

do recital. Quando nos encontramos nessa situação de traduzir, também somos 

“intérpretes”. 
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