
 

 
 

A CENTRALIDADE DA MEMÓRIA NA FICÇÃO DE MILTON HATOUM 

 

Dayane de Oliveira Gonçalves (UFOP)1 

 

Resumo: Fértil temática da literatura de todos os tempos, a memória, em suas diversas possíveis 

representações e presenças, encontra-se centralmente posicionada nos três romances de Milton 

Hatoum em que se concentrará a minha atenção: Relato de um certo Oriente (1989), Dois 

irmãos (2000) e Cinzas do Norte (2005). Nestes a memória constitui-se como eixo central não 

apenas no nível temático, mas também no nível estrutural da composição narrativa. A partir das 

abordagens disponíveis para se trabalhar o tópico da memória nos estudos literários 

(sistematizadas por Astrid Erll e Ansgar Nünning), pretendo expor um pequeno panorama de 

como vem sendo trabalhado o problema da memória nos três romances e uma breve análise de 

um recorte de uma questão de memória presente nos três romances.   
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Onde memória e estudos literários se encontram 

Em Espaços da recordação (1999) – uma obra quase enciclopédica sobre os 

estudos da memória, Aleida Assmann, em diálogo com autores clássicos e modernos, 

apresenta aos seus leitores um panorama com as diversas transformações pelas quais 

passou o modo de se pensar a memória. Para Assmann, o fenômeno da memória e os 

modos de recordação manifestam-se de muitas formas, variando ao longo do tempo e de 

acordo com a formação cultural em que são formulados.  

Do mesmo modo, várias também são as abordagens disponíveis para se trabalhar 

o tópico da memória dentro do amplo campo dos estudos literários – desde o seu sentido 

mais estrito às abordagens influenciadas pelos estudos culturais e interdisciplinares. Isso 

é, afinal, o que demonstra Astrid Erll e Ansgar Nünning no texto “Onde literatura e 

memória se encontram: para uma abordagem sistemática dos conceitos de memória 

usados em estudos literários”, no qual são apresentados três conceitos básicos para tais 

estudos: “a memória da literatura”, “a memória na literatura” e “literatura como um 

medium da memória coletiva” (Cf. ERLL; NÜNNING, 2005, p. 4). 

O primeiro conceito, “memória da literatura”, diz respeito à atribuição de uma 

memória própria, metaforicamente, à literatura e subdivide-se em outros três conceitos: 

1) “mnemônica intertextual”, ou seja, a ideia de que no interior dos textos literários 

existe uma memória de textos anteriores; 2) “gêneros como repositórios da memória” – 

comporta as relações entre gêneros e memória; são elas: a) “a memória dos gêneros 
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literários”, isto é, como parte da memória da literatura, os gêneros, tal como se 

estabeleceram, são resultados de processos fundamentais da memória (de convenções), 

o que justifica, por exemplo, que partilhemos, em relação a um determinado gênero, um 

horizonte de expectativas; b) “‘memórias’” como gênero”, conceito no qual se encaixa, 

por exemplo, a autobiografia e o próprio gênero que chamamos “memórias”; c) 

“gêneros da memória”, no qual se encaixam o romance histórico e a biografia, que têm 

papel significativo na conformação da memória cultural; 3) “o cânone e história literária 

como memória institucionalizada dos estudos literários e da sociedade”, já que tanto a 

formação de cânone quanto a escrita da história literária são indispensáveis na criação e 

manutenção da memória cultural.  

O segundo conceito apresentado, “memória na literatura” (ou mimesis da 

memória), diz respeito a todas as representações da memória, seja individual ou 

coletiva, em textos literários. Há, segundo os autores, um considerável número de novos 

estudos dentro dessa concepção da representação da memória na literatura, em que se 

parte do pressuposto de que “a literatura mantém uma relação com os discursos 

contemporâneos de memória e ilustra funções, processos e problemas da memória no 

medium da ficção” (ERLL; NÜNNING, 2005, p. 5). 

Por fim, o terceiro conceito é aquele da “literatura como medium da memória 

coletiva” e aponta para um certo caráter midiático do texto literário à medida que este 

guarda a memória de uma cultura; nesse sentido, tal conceito guarda proximidades com 

aqueles estudos que se desenvolvem sob uma aplicação interdisciplinar nos estudos 

literários e sob o viés, também, dos estudos culturais.  

A centralidade da memória na obra e nos estudos sobre a obra ficcional de 

Milton Hatoum 

Desde o seu primeiro romance, Relatos de um certo Oriente (1989), Milton 

Hatoum vem ganhando importante destaque no cenário da literatura brasileira 

contemporânea. Pelo grande esforço técnico a que se submete, Hatoum foi avaliado por 

Alfredo Bosi como construtor de uma narrativa com “escrita apurada de um estreante” e 

traça elogios em relação ao seu “gosto literário sóbrio que não renuncia à mediação da 

sintaxe bem composta e do léxico preciso”, avaliando que esse romance mostra que “a 

ideia de arte como trabalho baqueou, mas ainda não morreu” (BOSI, 1994, p. 437).  
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Os romances que se seguiram também não passaram despercebidos aos olhos de 

críticos consagrados no campo literário brasileiro; é o caso, por exemplo, de Dois 

irmãos (2000), segundo romance de Hatoum, publicado onze anos após o seu romance 

de estreia. Este, junto com o primeiro, levou Luiz Costa Lima a se referir ao escritor 

manauara como um dos maiores ficcionistas do final do milênio. Costa Lima faz 

sucintos comentários acerca do novo romance, além de compará-lo ao primeiro, 

destacando a fecundação da memória com a imigração árabe em Manaus no começo do 

século como traço em comum aos dois. 

Para além da proliferação de resenhas, críticas, pequenos ensaios, comentários e 

notas sobre a obra ficcional de Milton Hatoum em jornais e revistas, há que se 

considerar um já expressivo número de trabalhos acadêmicos produzidos, entre artigos 

publicados em periódicos, dissertações e teses. Em considerável parte desses trabalhos, 

percebe-se que é a memória (a memória da literatura, na literatura e literatura como 

medium da memória cultural) a grande condutora dos estudos sobre a obra literária do 

autor.  

São abundantes, por exemplo, os estudos que relacionam “a memória da 

literatura” e a obra de Milton Hatoum, no que se refere principalmente à questão da 

“mnemônica intertextual”. Exemplos são as dissertações de Rafael Dias Ferreira – “A 

tapeçaria intertextual de Milton Hatoum: a memória da literatura em Relato de um certo 

Oriente”, defendida em 2013, e a de Thaize Soares Oliveira – “Romance e narrativas 

bíblicas: uma leitura de Dois irmãos (2000), de Milton Hatoum”, defendida em 2015. A 

primeira se propõe a identificar e analisar as repercussões – por meio do estudo 

comparado – do aproveitamento de elementos, de domínios do conhecimento e da 

crença, de origens culturais judaico-cristãs e islâmicas, explorados através dos núcleos 

compostos por sua temática e seus personagens romanescos: imigrantes de origem 

libanesa, observados em casos exemplares, como os de Osman Lins e de Raduan 

Nassar. A segunda, por outro caminho, explora a intertextualidade entre o romance Dois 

irmãos, o romance de Machado de Assis Esaú e Jacó (1904) e algumas narrativas 

hebraicas presentes no livro de Gênesis da Bíblia, dentre elas: a de Caim e Abel, a de 

Esaú e Jacó e a de Isaque e Ismael. 

Já a dissertação “Cinzas do Norte e a estética modernista”, defendida em 2009 por 

Flávia A. de S. Vicenzi, coloca em discussão uma questão que muito se relaciona com o 
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que se apresenta no conceito de “cânone e história literária como memória 

institucionalizada dos estudos literários e da sociedade”. Flávia toma como ponto de 

partida a problematização apontada por Silviano Santigo, em uma crítica de jornal, de 

que a narrativa do autor estaria presa demais à estética modernista e que, portanto, este 

estaria optando pelo caminho seguro de uma tradição já consagrada, deixando de lado 

questões importantes que cabem à arte contemporânea.  

Investigações que se filiam ao conceito “memória na literatura”, ou mimesis da 

memória, isto é, a representação/imitação da memória na obra de Milton Hatoum – 

temática ou estruturalmente – reúnem um significante número de trabalhos. “Um certo 

Oriente sob os olhos da memória”, dissertação defendida em 2009, por Marli Terezinha 

Morgenstern, põe em posição central o “olhar da memória”. Morgenstern analisa, a 

partir do romance Relato de um certo Oriente, o trabalho que faz a narradora de 

reconstrução de um lugar (Manaus e a casa familiar) e da história de sua família, por 

meio do cruzamento da memória individual e da memória coletiva.  

Outra dissertação a ser destacada neste eixo é a “A ficção em ruínas: Relato de um 

certo Oriente, de Milton Hatoum”, defendida em 2007, por Denis Leandro Francisco. O 

que é salutar nessa pesquisa é a dupla abordagem da memória, isso é, a memória 

tematizada e a manifestação formal da memória. Nessa dissertação há um 

distanciamento maior da abordagem mais cultural para conceder especial atenção a 

aspectos concernentes à estruturação e à construtividade narrativa. 

Tal como nos demais casos, é expressivo o número de trabalhos relacionando a 

ficção hatoumiana ao terceiro conceito apresentado, “literatura como medium da 

memória coletiva”. Lorena de Carvalho Penalva defendeu em 2015 a dissertação 

“Hibridismo cultural na Amazônia brasileira: um estudo do romance Cinzas do Norte, 

de Milton Hatoum”, em que se propõe a análise dos processos de construção da 

identidade cultural na Amazônia brasileira, a partir do romance Cinzas do Norte. 

“Exílio e memória na narrativa de Milton Hatoum”, defendida em 2007 por Noemi 

Campos Freitas Vieira, também se encaixa nesse eixo em que a memória será abordada 

por intermédios das teorias dos estudos culturais. 

Portanto, o que se percebe é que a memória, tão central nos três primeiros 

romances de Milton Hatoum, consequentemente, vem recebendo frequente atenção dos 

estudiosos de literatura que se propõem a estudar a obra ficcional do autor manauara. O 
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pequeno corpus selecionado, embora muito reduzido em relação à totalidade da 

produção acadêmica que relaciona a memória e os estudos literários na ficção 

hatoumiana, dá sinais de que os caminhos para os estudos de tal recorte (literatura, 

memória e obra ficcional de Hatoum) são múltiplos e bastante fecundos.  

Relato de um certo Oriente, Dois irmãos e Cinzas do Norte como mídia da 

memória coletiva: uma breve análise 

Como se sabe, a literatura, ainda hoje, lida com o paradoxal problema de dar voz a 

grupos minoritários e marginalizados que, por uma razão ou outra, foram silenciados e 

cujas memórias coletivas são enfraquecidas. Dessa forma, torna-se essencial, a fim de 

cumprir com essa urgente demanda, reconfigurar tradições discursivas e as formas 

literárias de narrar, sobretudo no que diz respeito à escolha do narrador e de seu ponto 

de vista.  

Segundo Maria Zilda Ferreira Cury, em Memorias da imigração (2005), o relato 

memorialístico é uma estratégia recorrente na literatura brasileira contemporânea que 

traz ao primeiro plano da cena o imigrante. Nessa literatura, as vozes são articuladas não 

mais a partir do ponto de vista dos primeiros europeus que aportaram ao Brasil, mas 

através da voz de filhos e netos desses imigrantes (que, em alguns casos, chegaram em 

condições precárias e de miséria, seja em busca de uma vida economicamente mais 

tranquila e, portanto, mais digna, ou motivados pela necessidade de exílio político e/ou 

fuga dos conflitos e guerras em seus lugares natal).  

Sendo assim, essa literatura se afirma dentro de um espaço de oposição ao longo 

discurso da nacionalidade, que pretende uma identidade nacional una e homogênea. Em 

diálogo com a teoria de Homi Bhabha, Cury constata que, agora, na contemporaneidade, 

assistimos ao nascimento de uma narrativa nacional híbrida, “que converte o passado, 

“naturalizado”, como um tempo e espaço monumentalmente estruturados para todo o 

sempre, em um presente histórico deslocável e aberto a novas enunciações” (CURY, 

2005, p. 303).  

Trata-se de uma literatura a qual coube a construção de imagens de Brasil, 

“proposital e necessariamente híbridas, mestiças”, que, em consequência, ao 

promoverem um espaço de multiplicidade de identidades, promovem também uma 

“desleitura” da ideia de uma identidade fixa, homogênea e uniforme. 
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Dentro dessa tradição que vai se construindo paralelamente aos dias atuais na 

prosa ficcional brasileira se inserem Relato de um certo Oriente e Dois irmãos, à 

medida que estes constroem-se como alternativa à enunciação do mundo 

contemporâneo; nas palavras de Cury:  

[...] [Relato... e Dois irmãos] encenam a multiplicidade cultural da 

cidade de Manaus, espaço tão caracteristicamente tropical e brasileiro, 

captado através das lembranças de imigrantes libaneses, de seus filhos 

e agregados. Todas essas memórias convivem num campo cultural 

híbrido, desterritorializado, em que se mesclam no curso narrativo as 

águas de espaços e tempos diversos, onde são negociadas 

representações identitárias como formas de construção alternativa às 

falas do mundo. Através da voz insegura e lacunar de seus narradores 

[...] são pinçados os fios de reminiscência “daqui e de lá”, dos vários 

personagens em tempos variados [...]. (CURY, 2005, p. 307)  

 

Além da recuperação dessas vozes de descendentes de imigrantes que com suas 

identidades híbridas e mestiças opõem-se a uma “identidade nacional pura” (se é que 

isso é possível), também se ocupam tanto Relato de um certo Oriente quanto Dois 

irmãos do resgate das vozes e de memórias de um grupo ainda mais marginalizado: 

caboclos e indígenas da região do Amazonas, pobres e silenciados. Estes, mesmo não 

tendo saído de seus lugares de origem, figuram, ainda assim, como ainda mais 

estrangeiros – estrangeiros em sua própria terra. Tal situação se evidencia na figura de 

Anastácia, em Relato..., e de Domingas, em Dois irmãos – ambas personagens 

agregadas, exploradas, ocupantes de um lugar limítrofe entre o trabalho livre e o 

escravo, a sujeição e o afeto.  

Em relação às personagens Anastácia e Domingas, mas também às matriarcas 

Emilie e Zana, Cury constata que delas dependem essencialmente os fios das narrativas 

das ficções de Hatoum. Elas compõem pares que simetricamente se opõem, “com suas 

vozes fundadoras, visões que colocam em diálogo contraditório a multiplicidade de 

espaços construídos nos romances: Oriente/Ocidente, casa/floresta, fala/silêncio”. 

Ainda, constata Cury que, através das vozes das matriarcas, é que surgem brechas de 

enunciação: “por contradição, a contrapelo das divisões sociais, gotejam, destilam-se as 

vozes dos espaços amazônico, silenciadas pela dominação” (CURY, 2005, p. 319).  

Pensando-se em soluções estéticas capazes de transformar de modo sensível e 

verossímil sujeitos socialmente excluídos em linguagem literária é que também se 

fazem fundamentalmente importantes os personagens os quais Hatoum escolhe como 
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narradores: é particular à prosa hatouniana a escolha de narradores que ocupam uma 

posição sempre ambígua, dividida entre dois mundos, fronteiriça, deslocada – e, nesse 

sentido, também se inclui Cinzas do Norte, em que Lavo, o narrador, se encarrega de 

hospedar vozes de outras subjetividades periféricas originadas do processo de 

modernização urbana de Manaus.  

Para concluir, evoco à cena desta apresentação a formulação do escritor argentino 

Ricardo Piglia que, pretenso à ideia de completar o projeto empreendido por Italo 

Calvino de apresentar o que para ele seriam as Seis propostas para [a literatura] do 

próximo milênio (1988), escreve a sexta, “Una propuesta para el próximo milênio”; 

Piglia afirma: 

Me parece que a proposta para o próximo milênio que eu agregaria às 

propostas de Calvino seria esta ideia de deslocamento e de distância. 

Esse movimento em direção a outra enunciação, uma tomada de 

distância em relação à própria palavra. Há um outro que diz o que, 

talvez, de outro modo não poderia ser dito. [...] O que parece quase 

impossível de dizer, podemos dizer se encontramos outra voz, outra 

enunciação que ajuda a narrar [...] Há que fazer a partir da língua um 

lugar em que o outro possa falar. A literatura seria esse lugar em que 

sempre é outro quem vem a dizer. “Eu é um outro”, como disse 

Rimbaud. (PIGLIA, 2001, tradução nossa) 

 

Em consonância à proposta de Piglia estão os narradores de Relato de um certo 

Oriente, Dois irmãos e Cinzas do Norte. Nesse sentido faço coro à conclusão a que 

chega Cury – na qual esta considera apenas Relato... e Dois irmãos – e acrescento como 

sendo válido também para Cinzas do Norte – a de que esse “entre-lugar” ocupado por 

esses narradores, “simultaneamente envolvidos e distanciados, deslocados enquanto 

mediadores de falas próprias e alheias, criam este lugar de margem propicio à 

enunciação contemporânea” (CURY, 2005, p. 324) e que, portanto, são capazes de 

recuperar uma memória antes enfraquecida. 
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