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Resumo: Na literatura brasileira contemporânea um número crescente de autores vem 
explorando a temática do espaço físico e simbólico em suas narrativas como sendo significativa 
para apreender fenômenos identitários. Dentre eles, consta o romancista Milton Hatoum e suas 
três principais obras Relato de um certo Oriente (1988), Dois irmãos (2000) e Cinzas do Norte 
(2005), que se estendem ao espaço de Manaus, seu porto e seus igarapés à margem do rio 
Negro. É a partir deste microcosmo manauara que o autor constrói seu universo ficcional cuja 
configuração não se restringe somente a uma representação realista porque o espaço geográfico 
dos seus romances adquire, acima de tudo, um caráter simbólico que evoca um espaço 
identitário.  

Palavras-chave: Identidade; Território; Espaço romanesco, geográfico e simbólico  

 

Résumé: Dans la littérature brésilienne contemporaine, un nombre significatif d'auteurs aborde 
la thématique de l'espace physique et symbolique dans leurs diégèses, lui conférant une 
importance incontestable pour ce qui est d'appréhender les phénomènes identitaires. Parmi eux, 
l'écrivain Milton et ses trois principales œuvres Récit d'un certain Orient (1988), Deux frères 
(2000) et Cendres d'Amazonie (2005) dont les diégèses sont confinées à l'espace de Manaus, 
son port et ses igarapés en bordure du Rio Negro. C'est à partir de ce microcosme que l'auteur 
construit son univers fictionnel dont la configuration ne se limite pas seulement à une 
représentation réaliste: l'espace géographique acquiert surtout un caractère symbolique qui 
évoque principalement un espace identitaire.  

Mots-clés: Identité ; Territoire, Espace romanesque, géographique et symbolique.  
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INTRODUÇÃO  

Ao examinarem a representação simbólica do espaço geográfico na produção literária 
contemporânea, diversos críticos observaram que a dimensão espacial contribui 
indiretamente para forjar conexões entre os lugares e o estado de espírito dos 
personagens, a história coletiva, o tempo, o imaginário e a memória3. De fato, a 
organização do espaço permite apreender os fenômenos identitários visto que ela 
determina a ilusão referencial e contextual na qual se encontram os personagens e, por 
conseguinte, sua sina assim como sua relação ao mundo e ao Outro. É também devido 
ao olhar dos protagonistas e dos narradores que o espaço é determinado pela situação do 
espectador e pela relação entre o lugar e o estado de espírito daquele que o contempla, o 
observa, o percebe. Assim sendo, que o espaço literário seja imaginado, construído ou 
reconstruído, figurado ou configurado, organizado, percebido, vivido, representado ou 
interpretado, ele ocupa um lugar importante na ficção podendo ser relacionado ao 
espaço identitário.  

As obras do romancista Milton Hatoum, Relato de um certo Oriente, Dois irmãos e 
Cinzas do Norte4 estendem-se ao espaço de Manaus, seus portos e seus igarapés à 
margem do Rio Negro, espaço minuciosamente construído e onipresente: transfigurado 
em testemunha e reflexo da trama, ele desempenha um papel essencial no centro da 
narrativa. Decuplicado em lugar mental, esse espaço simbólico possibilita a percepção 
dos fenômenos identitários como revela o próprio autor ao declarar que “um território, 
mínimo que seja, pode ser um mundo de muitas culturas, é um lugar que tem uma 
história, com suas relações de identidade” (HATOUM, 2000b, p. 6-7). Na luz destas 
observações introdutórias, o presente artigo pretende analisar de que maneira o espaço 
se organiza nos romances supracitados a fim de entendermos a articulação entre espaço 
geográfico e universo mental. À vista disso, trata-se de observar a representação e a 
concepção do espaço hatouniano, tanto público - como a cidade, seu centro e sua 
periferia - quanto íntimo, tal qual a casa familiar, espaço que reflete os personagens e 
sua vivência.  

																																																								
3 Sobre o vínculo entre espaço geográfico e espaço identitário, destacamos os estudos de Gérard 

Genette “Espaces et langage” in: Figures I. Paris: Seuil, 1966; Jacques Soubeyroux “Le 
discours du roman sur l'espace. Approche méthodologique”. In: SOUBEYROUX, Jacques 
(org). Lieux dits. Discours sur l'espace (XVIe-XXe siècles). Saint Etienne: Publications de 
l'Université de Saint Etienne, 1993 ; Roland Bourneuf “L'organisation de l'espace dans le 
roman”. In: Etudes littéraires, vol.3, n°1, Paris ; ou ainda Gaston Bachelard, La poétique de 
l'espace. Paris: Presses Universitaires de France, 2009 como sendo os mais representativos do 
aporte teórico para o presente estudo.  

4 Nas citações dos romances indicaremos doravante as abreviações RCO (para Relato de um 
certo Oriente), DI (para Dois irmãos) e CDN (para Cinzas do Norte) e o número da página 
conforme a edição que consta na bibliografia.   
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A Manaus de Hatoum: cartografia mimética e simbólica  

Ao ler os três romances que nos propomos a analisar neste trabalho, percebe-se que 
cada trama ocorre invariavelmente nos mesmos lugares, ou mais precisamente em um 
centro único e recorrente que é a cidade de Manaus: ela se torna o ponto central a partir 
do qual irradiam as ações e os protagonistas. Milton Hatoum procede a uma “topografia 
mimética5” da cidade já que, ao evocar com exatidão certos lugares, ele acaba traçando 
um verdadeiro plano da cidade, quase um mapa geográfico sob o qual seria possível 
seguir o deslocamento dos personagens. Assim descrita como o espaço cotidiano no 
qual se desenvolve a vida dos protagonistas, Manaus torna-se o palco onde eles efetuam 
suas deambulações, seus itinerários e seus percursos que permitem conservar um 
vínculo notável com a toponomia real. Além disso, o fato de evocar diversos topônimos 
é uma maneira de estabelecer um diálogo entre o território e os personagens que nele se 
movem porque cada lugar torna-se simbólico e metafórico da definição do ser, 
funcionando metonimicamente para significar o sujeito. Desta forma, notamos que o 
orfanato no qual cresceu a cunhantã Domingas – verdadeira prisão cuja simples “visão a 
oprimia” (DI, p. 77) – adquire um forte valor simbólico devido a sua localização 
geográfica que é revelada ao leitor no episódio que retrata a fuga de duas internas: “elas 
conseguiram escapar de madrugada: pularam o muro dos fundos, caíram no beco Simon 
Bolivar e sumiram no matagal” (DI, p.76). O topônimo da ruela pela qual fogem as 
pensionárias é emblemático visto que ele designa o líder político sul-americano Simon 
Bolivar6, proclamado “el libertador” após ter ajudado Caracas a declarar sua 
independência. Nesse sentido, o beco – única escapatória – simboliza a liberdade. E 
mesmo que Domingas não tenha fugido, ela não deixou de conquistar de alguma forma 
sua liberdade pelo caminho que ela toma ao deixar a instituição para trabalhar numa 
casa de família: “as duas (Domingas e a freira) saíram do orfanato e caminharam até a 
avenida Joaquim Nabuco” (DI, p.76). Outra vez, a menção à figura pública de Joaquim 
Nabuco, deputado do partido liberal eleito em 1878 e fundador da Sociedade 
Antiescravidão Brasileira em 1880, simboliza a liberdade reconquistada de Domingas, 
sua alforria tal como a proclamava o monarquista que, ao acusar a República de agravar 
a condição dos escravos pobres, tornou-se o porta-voz do abolicionismo.  

Nessa perspectiva, Hatoum instaura um vínculo entre os personagens e o espaço da 
cidade de Manaus, uma relação que tende a tornar-se quase um modo de vida. Os 
deslocamentos dos protagonistas possibilitam a enumeração de localidades recorrentes 
da cidade que se faz lugar de passagem e de fixação, sugerindo a idéia de um itinerário 

																																																								
5 Retomamos aqui a expressão que corresponde a primeira etapa sugerida pela metodologia de 

Soubeyroux que consiste em demonstrar o caráter verossímil do espaço fictício do romance, 
ou seja, os elementos naturais ou construídos a partir de elementos tomados por empréstimo 
no mundo real (SOUBEYROUX, 1993b, p. 16).  

6 Ver o Dictionnaire des personnages historiques, 1995,  p.143-144.  
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ou de um percurso cujo traçado urbano remete à circularidade7. O itinerário circular dos 
personagens hatounianos é representado pela multiplicidade e pela repetição dos lugares 
que produzem o efeito de um espaço multifacetado no qual a geografia aparenta-se a 
geometria do labirinto8.  

É em RCO que primeiro aparece o aspecto labiríntico da cidade, quando a narradora que 
volta ao lar familiar perambula por Manaus seguindo “uma trajetória tortuosa” (RCO, 
p.163) através da cidade que ela julga desordenada, pois “não havia ruas paralelas, o 
traçado era uma geometria confusa [...] a praia terminava numa aglomeração de 
barracas entulhadas: um labirinto de madeira que se alastrava nas calçadas, nas ruas, na 
praça” (RCO, p. 163-165).  

Tornamos a encontrar a mesma idéia em DI onde o narrador Nael também descreve o 
aspecto emaranhado de Manaus quando “perambulava nas áreas margeadas por igarapés 
[...] e via um outro mundo naqueles recantos [...] um mundo escondido, ocultado” (DI, 
p.80). A escrita é pontuada de termos referentes à confusão e ao intrincado das ruelas 
que compõem a cidade: “as passagens estreitas da Cidade Flutuante” (DI, p.126), “o 
labirinto da Cachoeirinha” (DI, p. 141), o fato de “embrenhar-se no trançado de becos 
de Manaus” (DI, p.167) ou ainda a descrição de um hotel “escondido no fim de uma rua 
estreita” (DI, p.230-231) são elementos que proporcionam o caráter labiríntico à cidade. 
Sempre movente e indecisa, a figura do labirinto concilia seu lado inextricável e seus 
contornos sinuosos aos movimentos dos personagens: à medida que eles evoluem no 
seu périplo, eles se constroem e projetam seus sentimentos e emoções sobre a cidade, 
apropriando-se o espaço que lhes pertence e a quem eles pertencem. Destituída de 
contornos definidos, a Manaus de Hatoum é a imagem dos próprios protagonistas; ela 
reflete a complexidade de suas interrogações e de sua existência, podendo ser lida ao 
mesmo tempo como um espaço de refúgio, de fuga ou de retiro. No romance DI, os 
meandros da cidade e seus recantos tornam-se o refúgio do patriarca Halim que, após 
uma violenta altercação com seu filho Omar, prefere afastar-se durante dois dias, 
elegendo um cativeiro que Nael foi incumbido de encontrar vasculhando o centro da 
cidade, entrando “nos pequenos restaurantes encafuados no alto do barranco e nos 
botecos da Cidade Flutuante” (DI, p. 92). Feito um lugar de substituição, o espaço da 
cidade aparenta-se aqui a uma brenha onde Omar também costuma se refugiar com seu 

																																																								
7 O estudo de Maria Bernadete Porto sobre a circularidade dos deslocamentos revela que “os 

sentidos dicionarizados das palavras "circulação" e "circular" apontam para o movimento ao 
redor de um ponto e sugerem as noções de deslocamentos em várias direções, de trânsitos, de 
fluxos em circuito fechado [...] a possibilidade de ir e vir, de se deslocar utilizando vias de 
comunicação” (PORTO, 2010, p. 69).  

8 Devido a complexidade do seu plano e a dificuldade de seu percurso, a simbólica do labirinto 
é frequentemente associada à viagem iniciática: “é no decorrer dessa iniciação itinerante que o 
sujeito adquire um novo si e é no labirinto que se resgata a unidade perdida do ser” 
(CHEVALIER et GHEERBRANT, 1982, p. 554-556).   
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amigo e professor Laval quando “depois da aula se embrenhavam no matagal [...] onde 
as putas os esperavam” (DI, p. 194) ou quando foge com sua namorada nos “cafuas da 
cidade”, sem que ninguém consiga encontrá-los “nesse mundo de ilhas, lagos, rios 
intermináveis” (DI, p.157-160). O texto insiste sobre o aspecto meândrico do espaço 
assim como a vastidão do território, elaborando um constante jogo de repetições que 
aparece também em CDN, romance no qual a cidade, seus “caminhos sinuosos” (CDN, 
p.19), seus “becos, esconderijos e quintais” (CDN, p. 175) assumem o papel do antro, 
do refúgio no qual os protagonistas se enclausuram como Ranulfo e Mundo que se 
escondem da polícia no morro que “é um formigueiro, bairro em cima de bairro” (CDN, 
p. 176). Quando Gaston Bachelard analisa a representação e o significado simbólico dos 
cantos e recantos do espaço9, ele aponta o espaço do refúgio como sendo o espaço do 
ser por excelência, espaço metafórico do desejo e da denegação. Apresentando um 
ponto de vista antes sociológico que simbólico, o estudo de Genette esclarece a aparição 
deste tipo de “espaço-refúgio”:  

O homem de hoje sente sua duração como uma “angústia”, sua 
interioridade como uma obsessão ou uma náusea; entregue ao 
“absurdo” e ao despedaçamento ele procura tranquilizar-se 
projetando o pensamento sobre as coisas, construindo planos e 
figuras que tomam do espaço dos geômetras um pouco de seu 
peso e de sua estabilidade. Para falar a verdade, esse espaço-
refúgio é para ele uma hospitalidade bem relativa e bem 
provisória, pois a ciência e a filosofia modernas esforçam-se 
justamente por dispersar as cômodas indicações dessa 
“geometria do bom senso” e por inventar uma topologia 
desorientadora, espaço-tempo, espaço curvo, quarta dimensão, 
toda uma visão não-euclidiana do universo que compõe esse 
temível espaço-vertigem onde certos artistas e escritores de hoje 
construíram seus labirintos (GENETTE, 1966, p. 101-102).  

Consequentemente, a desordem psicológica dos personagens, seus tormentos e seus 
questionamentos se referem ao espaço da cidade que se sobrepõe ao espaço do sujeito. 
Ao criar tais lugares de retiro, a relação dos personagens ao espaço se estabelece cada 
vez mais como uma necessidade do sujeito, como uma obrigação de dominar o espaço a 
fim de criar um ponto de referência. Portanto, o papel dos personagens e a influência do 
espaço são como um jogo de espelho nas obras do Hatoum, como dois elementos que 

																																																								
9 Nessa parte do seu estudo – na qual ele pretende criar uma “topo-análise” que seria “o estudo 

psicológico sistemático dos sítios de nossa vida íntima – Bachelard observa que: “o canto 
"vivido" recusa a vida, restringe a vida, esconde a vida. O canto é então uma negação do 
Universo [...] Acreditamos que todo retiro da alma possui figuras de refúgio [...] O canto é um 
refúgio que nos assegura um primeiro valor do ser: a imobilidade. Ele é o local seguro de 
minha imobilidade (BACHELARD, 2009, p. 130-131). Tradução das autoras.  
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entram em estreita relação e se misturam. O espaço impõe-se massivamente e 
simbolicamente e os personagens devem compôr com ele. Esse sentido simbólico que 
buscamos atribuir ao espaço conduziu Maria Bernadete Porto a interrogar-se sobre a 
maneira com a qual a espacialização condiciona os personagens:  

Mais do que nunca, as cidades convocam todos os sentidos: com 
seus cheiros, barulhos e apelos visuais elas existem no corpo 
pulsante que podemos tocar – ainda que sob o signo do 
provisório e do fragmentado – e que nos toca, surpreendendo-
nos com sua imprevisibilidade, criadora de sentidos inusitados. 
Reinventando-se sem cessar, constituem muitas vezes um 
convite para nossas próprias desleituras identitárias, fruto de 
profundas transformações de nossas relações ao espaço 
(PORTO,   2010, p. 71).  

Além de proceder a essa topografia mimética, Hatoum também se concentra na 
“toposemia funcional do espaço"10 já que seus romances se inscrevem na perspectiva 
histórica que marcou todo o passado da Amazônia, da “Belle Epoque” do fausto da 
borracha aos ecos da primeira guerra mundial, passando pela ditadura militar até a 
modernização da região e a expansão do capitalismo. Esses acontecimentos importantes 
e pontuais da História são representados nos principais lugares que compõem as tramas 
onde numerosas referências historiográficas são sugeridas pela toponímia. O que 
sobressai particularmente são as repercussões que tais ocorrências tiveram na cidade, 
mas também nos personagens que nela vivem: o declínio da economia da borracha e a 
queda do monopólio geraram uma crise e aceleraram o processo de degradação de 
Manaus que se tornou uma cidade arrasada e cujas transformações radicais - de um 
progresso que a desfigura – acentuam o contraste e as disparidades sociais11. Mas a 
transfiguração da cidade também se deve aos longos anos de domínio militar e de 
repressão que são constantemente lembrados em lugares cujos topônimos são inerentes 

																																																								
10 Trata-se do segundo tempo do estudo metodológico de Soubeyroux no qual o autor interroga-

se sobre a historicidade do espaço no intuito de distinguir a significação histórica de cada 
lugar, ou seja, de compreender como a descrição de um espaço depende e/ou resulta por vezes 
de acontecimentos e fatos históricos. Todavia, a noção de espaço concebida como veículo da 
História não se limita ao inventário dos lugares dotados de uma carga histórica: ela comporta 
também um importante componente temporal que vai integrar à trama a referência a 
acontecimentos importantes da história do país (SOUBEYROUX, 1993a, p. 90).  

11 Como explica o autor em entrevista: “No início dos anos 60, Manaus conservara ainda um "ar 
caipira e cosmopolita" de que fala Euclides da Cunha. O traçado urbano que remontava a 
"Belle époque" pouco mudara. Na fisionomia urbana, conviviam a arquitetura popular 
formada de palafitas (casas de madeira sobre pilotis a beira dos igarapés) e os sobrados de 
estilo neoclássico construídos nos anos mais prósperos da economia da borracha” (HATOUM, 
1993, internet). 
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à História12. De fato, o golpe militar de 1964 marcou uma mudança radical no Brasil, e 
particularmente na Amazônia porque o crescimento e a evolução de Manaus são 
diretamente ligados à política de desenvolvimento e de instalação militar numa época 
marcada pela construção da Transamazônica assim como pela criação da Zona Franca 
de Manaus13, que representa uma verdadeira violência para a cidade, o espaço urbano e 
a região inteira.  

A partir desses elementos, os romances de Hatoum retraçam o desmoronamento de 
Manaus e sua decadência frente à modernização que deixam os moradores atormentados 
e desnorteados com a demolição de bairros inteiros e a ruína da cidade. Sob essa 
perspectiva, notemos que o título da obra CDN é evocativo da situação na qual se 
encontra a cidade após anos de repressão, isto é, reduzida ao estado de cinzas e 
devastada, como o nota Maria Zilda Cury que faz o seguinte comentário:  

Cinzas do Norte [...] traz ao leitor, sempre com a referência 
espacial claramente marcada desde o título, a consumação da 
matéria que forma a substância da memória, construindo o 
espaço como resto, como resíduo a que forçosamente se debruça 
o narrador (CURY, 2009, p. 44).  

No intuito de compreender como o romancista realiza a representação da cidade em 
suas obras, pudemos constatar que o espaço apresenta-se sob diversas formas, podendo 
assumir várias funções na trama: espaço mimético e simbólico, a Manaus de Hatoum 
corresponde a uma construção do “real” e a existência da cidade torna-se o eixo 
estruturante e primordial da vida de seus moradores. Simultaneamente predador (devido 
a sua cartografia labiríntica) e espaço revendicado, a cidade torna-se o espaço 
privilegiado para realçar o caráter dos personagens, sua história, seus sentimentos e sua 
identidade. A correspondência simbólica, que se estabelece entre o espaço e os 
personagens, pode ocorrer em razão do grau de historicidade de certas localidades. Os 
espaços portadores de história interrogam o sentido dos acontecimentos; assim sendo, a 
História – seja ela nacional ou regional – se aproxima tanto da topografia de Manaus 
que fica impossível ignorar o significado simbólico do espaço. Lugar de fausto que se 
tornou lugar de declínio e de ruína, o espaço de Manaus conta a História reproduzindo 
as grandes linhas, mas revelando também a ruína dos protagonistas e sua decadência 
que são o reflexo da cidade saqueada. A esse respeito, o autor escreve que uma das 
perspectivas de seus romances é exatamente de “estabelecer um diálogo entre a 
decadência da família, dos dramas familiares, e a decadência da cidade” (HATOUM, 
2001, internet). Para aprofundarmos essas reflexões, importa agora analisarmos o 

																																																								
12 Dessa forma, são citados como verdadeiros palcos da ditadura o “canteiro central da Getúlio 

Vargas” (CDN, p. 165) ou ainda a “Praça General Osório” (DI, p. 199).  
13 Sobre a concepção, a implantação e as repercussões da Transamazônica e da Zona Franca de 

Manaus, ver o estudo de Márcio Souza, Breve história da Amazônia, 1994, p.163-164.  
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espaço íntimo e habitado, isto é, os lugares familiares como as moradias que os 
personagens ocupam e afeiçoam, e a função que elas desenvolvem na trama e na vida 
dos protagonistas.  

 

LUGARES HABITADOS: ESPAÇO DO DECLÍNIO E DA RUÍNA   

A moradia – seja ela casa, apartamento, mansão ou mera cabana – é simultaneamente 
lugar íntimo e aberto - por dialogar com o exterior – lugar de todos os possíveis, pois 
ela é capaz de separar ou de unir, de aproximar ou de afastar, sendo assim quase um 
personagem por completo que resgata constantemente o passado e assegura também a 
continuidade para o futuro. A casa é também o locus preferencial dos três romances do 
autor, espaço propício para que os personagens possam (re)definir sua identidade, como 
o assinala Cury:  

Uma metáfora central nos três relatos do escritor amazonense é 
a casa, sintomática e gradativamente, transformando-se em 
ruínas. A casa natal, fisicamente inscrita em nós, é o nosso 
grande berço, é o espaço ao qual retornamos quando sonhamos 
ou tentamos redefinir nosso eixo interior [...] Esta casa é 
também uma metáfora do tempo passado, de uma classe social 
em ruínas e da falência da busca identitária, do peso de uma 
família (CURY, 2009, p. 54).  

Espaços polimorfos e povoados de símbolos, as casas hatounianas nos convidam a 
meditar – segundo as conclusões de Bachelard14 – sobre seu papel simbólico e 
analógico para com os diferentes protagonistas.  

Em RCO, a matriarca Emilie sofre da separação e da dispersão de sua família através a 
casa que ficou deserta, mas também pelo viés da tartaruga Sálua que ela diz ser “seu 
espelho vivo” (RCO, p. 200). Ao utilizar a imagem da tartaruga15 para ilustrar tanto a 
casa quanto a personagem de Emilie, o autor denuncia a decrepitude do animal como 
sendo o espelho da decadência anunciada da casa. Como se ela fosse a última 
sobrevivente, Emilie procura reorganizar este espaço na expectativa de reestruturar sua 
família e fazê-la voltar a ocupar esse espaço como no passado, e desse modo aliviar o 
sofrimento que lhe causa a vista desta casa abandonada por todos: “os quartos da casa 

																																																								
14 Segundo Bachelard, a casa “é o corpo e alma. É o primeiro mundo do ser humano” 

(BACHELARD, 2009, p. 26). 
15 Se levarmos em conta a simbólica ligada à imagem da tartaruga, notamos que, além da 

presumida longevidade que lhe é atribuída, ela também está em relação com a representação 
do universo sendo que ela carrega a terra nas costas e esta função de suporte do mundo lhe 
confere a qualidade de alta divindade (CHEVALIER et GHEERBRANT, 1982, p. 956-958).  



FERNANDEZ / Passages de Paris 8 (2013) 171-183 179	

permaneciam arrumados [...] Emilie nutria uma vaga esperança de que algum dia, 
alguém vindo de muito longe compartilhasse a sua solidão” (RCO, p. 181). A matriarca 
acaba perecendo sozinha em seu sobrado, e sua morte acaba levando também à “morte” 
simbólica da casa, à sua extinção e decrepitude sobre as quais o autor faz várias 
referências. Desta forma, “a casa fechada e quase deserta” (RCO, p.11), “[...] os 
janelões do quarto do sobrado cerrados para sempre” (RCO, p. 204), “a casa em ruínas, 
às avessas [...] como varrida por um vendaval” (RCO, p. 183), “a casa toda parecia 
dormir” (RCO, p. 161) assim como “a casa fechada e deserta onde o limo logo cobrirá a 
ardósia do pátio e as trepadeiras vão tapar as venezianas” (RCO, p. 204) são elementos 
que realçam a disparição de um espaço, de uma época e de uma pessoa.  

No romance DI, a problemática do espaço da casa é comunicado de entrada ao leitor 
pelo viés da epígrafe16 que aparece na contracapa do livro. Inextricavelmente ligada a 
família, a casa se encontra no centro da narrativa e sua presença torna-se um elemento 
estruturante significativo para a trama. Como para o primeiro romance, a casa familiar 
foi desertada por todos menos pela matriarca Zana que, frente à solidão e ao abandono, 
renuncia a manter sua moradia em ordem: “não abria mais as janelas dos quartos, nem 
me mandava limpar o quintal nem o piso do alpendre [...] Cinco semanas assim, o 
tempo que bastou para ofuscar a casa, para dar um ar de abandono” (DI, p. 251). Esta 
passagem nos mostra que a casa funciona como um espaço-espelho, um espaço onde se 
reflete a figura da mãe desamparada. A esse respeito, Cury observa que:  

A matriarca Zana de Dois irmãos, tal como Emilie de Relato de 
um certo Oriente, funcionam como espelhos em relação a casa 
familiar. A ruína dos personagens se reflete na ruína de suas 
casas, que se alimentam mutualmente, se confundem num 
mesmo corpo, num mesmo centro. Os dois edifícios constituem 
metáforas da trama em si: reconstrução de memórias em ruínas, 
impossibilidade de recuperar o que já foi vivido (CURY, 2004, 
p. 162).  

De fato, é possível observar a depredação do personagem, a medida da degradação da 
casa que “foi se esvaziando e em pouco tempo envelheceu [...] foi nessa época que Zana 
levou a primeira queda e teve que engessar o braço e a clavícula esquerda” (DI, p. 247-
248); “Zana caminhava às tontas pela casa que parecia um abismo” (DI, p. 252). 
Finalmente comprada por um empreendedor estrangeiro, a casa – totalmente 
																																																								
16 “A casa foi vendida com todas as lembranças/ todos os móveis todos os pesadelos/ todos os 

pecados cometidos ou em via de cometer/ a casa foi vendida com seu bater de portas/ com seu 
vento encanado sua vista do mundo/ seus imponderáveis [...]”. Neste poema de Drummond 
intitulado Liquidação, a perda materializa-se: o que foi destruído abrange a lembrança, a 
memória. Se para o sujeito a casa representa o centro do mundo – ou ao menos o centro do seu 
mundo – sua destruição traduz-se por uma perda que atinge também o sujeito. Ao perder a 
casa, é a impossibilidade do sujeito se estabilizar que desaparece.  



FERNANDEZ / Passages de Paris 8 (2013) 171-183 180	

transfigurada e desnaturada – passa a ficar  exposta ao progresso devastador da 
modernização. A temática da casa corroída e em ruínas inspirou diversos críticos que 
concordam com o fato que o fenômeno se deve a modernização que mina a sociedade, 
como o expõe Costa Lima ao afirmar que “a casa que se destrói conta uma sociedade 
absolutamente sem amarras internas” (COSTA LIMA, 2000, internet). Em uma 
entrevista concedida ao Álvaro Kassab, Milton Hatoum também dá seu parecer sobre a 
questão, bem presente no seu processo criativo: “Com o advento da Zona Franca,  
Manaus tornou-se uma cidade industrializada, com uma periferia urbana miserável [...] 
onde as tensões sociais são enormes e eu quis explorar um pouco isso. Quer dizer, fazer 
a decadência da cidade ser uma ressonância da decadência da família, dessa casa 
familiar que desmorona e que se transforma em ruínas, que é ilustrada pelo poema de 
Drummond que está na epígrafe” (HATOUM,  2001, internet).  
 
CDN não foge à regra ao pôr em cena espaços que refletem seus ocupantes e são 
definidos em função deles. Além do mais, notamos neste romance uma variedade de 
lugares que é inerente às buscas realizadas pelos protagonistas: a procura de uma 
identidade, de uma origem, de sucesso ou de reconhecimento, esses personagens 
itinerantes e móveis possibilitam a inscrição de vários espaços e paisagens no texto. 
Portanto, a relação espaço-personagem realiza-se na pluralidade sendo que diversos 
lugares podem ser relacionados a um único protagonista17. O patriarca Jano, por 
exemplo, transita constantemente entre duas residências: “possuía um palacete 
neoclássico [...] e uma propriedade, longe de Manaus, muito comentada, a Vila 
Amazônia” (CDN, p. 36). Sua esposa Alícia também circula de um ponto para o outro, 
fazendo constantes idas e voltas entre Manaus e seu apartamento no Rio de Janeiro, “no 
edifício Labourdett, no coração de Copacabana” (CDN, p. 79). Mas qual que seja a 
residência onde ocorrem as peripécias, todas possuem uma atmosfera austera e sinistra - 
apesar da beleza e da exuberância – por serem espaços desertados e marcados pela 
solidão. Este sentimento de vazio e de ausência é intensificado pela descrição do 
palacete após a partida de Alícia e de Mundo para o Rio: “[...] a casa sem Alícia ficava 
triste, as janelas dos quartos fechadas, e só uma lâmpada acesa na varanda da sala [...] 
os olhos procurando luz no quarto de Mundo” (CDN, p. 78). A propriedade da Vila 
Amazônia também é renegada por Alícia e Mundo que consideram que “tudo naquela 
casa era detestável: o ambiente, a decoração pretenciosa” (CDN, p. 61-62), pois se 
aparentava bastante ao caráter de Jano. Quanto ao apartamento do Rio de Janeiro – 
símbolo da ascenção social de Alícia – ele dá sinais exteriores de prestígio que não 
tardam a ser rebaixados pela “fachada mal conservada, com roupa estendida nas 
varandinhas” (CDN, p. 234). Neste apartamento cuja “sala virou um cassino” (CDN, p. 

																																																								
17 Essa idéia nos remete à epígrafe da obra CDN, “Sou donde nasci. Sou de outros lugares” 

(Guimarães Rosa citado por Hatoum, 2005, p.9), que desvela os deslocamentos geográficos 
vividos pelos personagens assim como a pluralidade de lugares que lhes cabe ou são a eles 
relacionados.  
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183) antes de ser desertado, por sua vez, a impressão de decadência gera imagens de 
cômodos obscuros e pouco acolhedores de um espaço que é na realidade um sórdido e 
estreito quarto e sala.  

De certa maneira, as figuras espaciais deste romance revelam figuras parciais que se 
tornam gradativamente complementares umas com as outras, e alternadas em sua 
aparição no decorrer da trama; todos esses espaços representam a disparada, o estouro 
do local principal da ação. De fato, eles remetem inevitavelmente ao espaço central do 
palacete de Manaus – a casa familiar – local onde deve realizar-se o destino dos 
personagens. Este local – a partir do qual irradia a ação assim como os deslocamentos 
para outros lugares – reflete os personagens e seu declínio que se traduzem pela morte 
de Jano e de Mundo, e pela decadência e solidão de Alícia que é submersa pelas dívidas 
de jogo e pelo álcool. Inexoravelmente, a desagregação destes protagonistas condenados 
a desaparecer se lê na desagregação da casa que, após a morte de seu último ocupante 
Jano, desvanece por sua vez, vítima das tranformações dos tempos modernos:  

O esqueleto se destroçava e prometia virar ruínas: o palacete de 
Jano já estava destelhado, janelas e portas arrancadas. Vi pela 
última vez a A glorificação das belas-artes na Amazônia no teto 
da sala: com cortes de formação e marteladas os operários a 
destruíram. O estuque caiu e se espatifou como uma casca de 
ovo; no assoalho se espalharam cacos de musas, cavaletes e 
liras, que os homens varriam, ensacavam e jogavam no jardim 
cheio de entulho (CDN, p. 186).  

Confrontados à violência, casa e personagens degradam-se e destroem-se. Esta 
fatalidade é o ponto comum entre os três romances de Hatoum que concentram sua 
trama na intimidade da casa ou a partir da casa que representa o lugar familiar da 
intimidade por excelência, pois ele favorece a relação do ser com ele mesmo. Porém, 
neste último romance, a casa ultrapassa sua função tradicional para tornar-se um lugar 
revelador de outros lugares, revelador do enigma da ficção e da identidade dos 
personagens que nela transitam e vivem. Ao manifestar tal mimetismo edificante, a casa 
carrega em si os mesmos conflitos e dilaceramentos que os personagens.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho procurou examinar de maneira sintética a configuração do espaço 
manauara e da casa familiar nos romances de Milton Hatoum sob a perspectiva da 
análise mimética e topográfica – estudo amplamente divulgado por Genette e Bachelard 
– que o autor segue rigorosamente ao trabalhar o espaço de maneira significativa 
aliando-o às características centrais de seus personagens. Ao elaborar conexões e 
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correlações espaço-protagonistas, Hatoum nos fornece a chave para repensar a 
identidade: na propensão ao espaço, é o aspecto da busca identitária que acaba por ser o 
fio condutor da narrativa. Os lugares pelos quais transitam os personagens ficam para 
sempre marcados, mas também selam a existência e o destino dos protagonistas, 
podendo desta forma serem observados como reveladores de processos de identificação. 
Conforme foi demonstrado na primeira parte deste estudo que trata do aspecto 
labiríntico e simbólico do espaço (p. 3 e 4), a cidade, seu entrelaçado de ruas e praças 
assim como as casas familiares fazem parte integrante da narrativa, podendo ser 
praticamente considerados como personagens por completo por serem espaços 
carregados de significações, lugares que se manifestam através da vivência dos 
protagonistas.  

Por conseguinte, a configuração do espaço hatouniano não se restringe apenas à função 
de mero cenário da trama: o espaço geográfico adquire, antes de tudo, um caráter 
simbólico que evoca principalmente um espaço identitário, um espaço favorável à uma 
articulação necessária entre o homem e o meio que ele ocupa. Assim, Milton Hatoum 
sugere a arte do mimetismo em sua escrita onde a busca do si se faz numa eterna 
travessia de lugares e espaços.  
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