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Amazônia: 
 
 
 
marcada pela história dos “construtores 
de ruínas” – natureza e humanidade nela 
embutidas produzindo fantasmagorias 
que já são, desde sua aparição, 
destroços e anunciarem, regressiva e 
reiterativamente, a condenação ao 
malogro de toda missão civilizatória 
(Francisco Foot Hardman, 2009, p. 6)



 

 

 

RESUMO: Nos romances Órfãos do Eldorado (2008) e Maciary, ou para além do 
encontro das águas (2012), de Milton Hatoum e de Hélio Rocha, respectivamente, 
percebemos a representação das incoerências de um mundo moderno, a partir da 
retomada de mitos e de ritos tradicionais, verificando como estes últimos passam por 
certo tipo de reconfiguração crítica. Com outras palavras, em Órfãos do Eldorado, 
por exemplo, o amor é explicado por mitos e lendas, recorrentes na tradição e 
cultura indígena. Por sua vez, em Maciary, ou para além do encontro das águas, as 
personagens se defrontam com a desconfiguração do tradicional universo 
mitológico, tentando entender o meio contraditório no qual estão inseridas, mas já 
abalado pelos malogros de um ideal paradoxal de civilização. Nesse sentido, 
propomos uma análise de tais obras, sobretudo, com intuito de verificar como 
ocorrem tais reconstituições míticas, lendárias e ritualísticas. Nessa perspectiva, a 
nossa comparação analítica é realizada, principalmente, através do exame dos 
conceitos de mitificação e de desmitificação, retomados, especialmente, de Mircea 
Eliade. Além deste, como suporte teórico, estudaremos também textos de Paul 
Ricoeur, Joseph Campell, Georg Lukács, Antonio Candido, Benedito Nunes, Frantz 
Fanon, Homi Bhabha, Luiz Galdino, entre outros. 
 
Palavras-chave: Mitificação. Desmitificação. Modernidade. Violência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT: In the novels Órfãos do Eldorado (2008) and Maciary, ou para além do 
encontro das águas (2012), Milton Hatoum and Hélio Rocha, respectively, we 
perceive the representation of the incoherences of a modern world, starting with the 
resumption of myths and traditional rites, verifying how the latter undergoes a certain 
type of critical reconfiguration. In other words, in Órfãos do Eldorado, for example, 
love is explained by myths and legends, recurrent in indigenous tradition and culture. 
On the other hand, in Maciary, the characters are confronted with the deconfiguration 
of the traditional mythological universe, trying to understand the contradictory 
environment in which they are inserted, but already shaken by the failures of a 
paradoxical ideal of civilization. In this sense, we propose an analysis of such works, 
especially, in order to verify how such mythical, legendary and ritualistic 
reconstitutions occur. From this perspective, our analytical comparison is carried out, 
mainly, by examining the concepts of mythification and demythification, especially 
taken from Mircea Eliade. Besides this, as theoretical support, we will also study texts 
by Paul Ricoeur, Joseph Campell, Georg Lukács, Antonio Candido, Benedito Nunes, 
Frantz Fanon, Homi Bhabha, Luiz Galdino, among others. 
 
Key-words: Mythification. Demythification. Modernity. Violenece. 
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INTRODUÇÃO  
 
 

Órfãos do Eldorado (2008), de Milton Hatoum e Maciary, ou para além do 

encontro das águas (2012), de Hélio Rodrigues da Rocha, representam a 

historicidade contextual e problematizam a forma como ocorreram as ações de 

ocupação nas localidades que ficam entre às margens dos rios Purus e Negro, na 

região Norte brasileira, especificamente, na Amazônia. Ao mesmo tempo, notamos 

que existe um trabalho, à sua maneira, desenvolvido em cada obra, que tende a 

representar algumas questões míticas. Nesse sentido, o nosso trabalho visa analisar 

a mitificação e a “desmitificação”, ligadas às tríades: a) homem, natureza, 

imaginário; b) violência, magia e representação.  

Para tanto, torna-se imprescindível um diálogo para a apreciação inter-relativa 

entre as duas narrativas analisadas. Acreditamos que os estudos de produções 

artísticas da região amazônica, no contexto atual, vêm se tornando relevantes, pois 

prova que a região Norte pode ser destaque no mundo do conhecimento, e por que 

não da ciência? Nesse sentido, o diálogo sugerido é plausível, uma vez que, além 

de resgatarmos, por um prisma teórico-crítico, a obra de Hatoum, acreditamos que, 

devido à sua configuração histórica e, sobretudo, estética, é possível compará-la 

com a obra de Hélio Rocha, que, por sua vez, merece ser difundida. 

A partir da reformulação de mitos ou lendas, muitas vezes compreendidos 

como parte da mitologização que permeia a Floresta e lendas da Amazônia, trechos 

do livro de Hatoum focalizam o mundo dos autóctones – povos que se identificam 

com a cultura originária lendária e / ou mitológica – de forma positiva, sobretudo no 

que concerne à construção dessas histórias míticas. Além disso, mesmo que, na 

obra em questão, o personagem Arminto seja representado como um dos 

descendentes dos europeus ou dos colonizadores, ele se destaca na cultura do 

colonizado (indígena), demonstrando, assim, um tipo de choque cultural. Por 

consequência, Arminto se detém em uma das lendas, tentando reconstruí-la de 

forma positiva, especialmente ao tentar explicar o sumiço de sua amada Dinaura.  

Por outro lado, em Maciary, ou para além do encontro das águas, de Hélio 

Rodrigues da Rocha, há o outro lado da questão por nós levantada, isto é, a visão 

de um mundo da desilusão, no que diz respeito, essencialmente, aos mitos / lendas, 

sobretudo devido à violência ou ao ideal de colonização que, até hoje, ainda
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perdura. Por exemplo, ao destacarmos o conto “Invisibilidade”, extraído da obra Dias 

contados: contos sobre o fim do mundo (2009), podemos considerá-lo como um 

recorte da obra Maciary, ou para além do encontro das águas, sobretudo o capítulo 

II, intitulado – “Numa das curvas do Purus”. Este capítulo mostra-nos de que 

maneira o personagem histórico Labre e sua comitiva apossaram-se das terras de 

Maciary, em 18711. Podemos exemplificar a violência, representada nesta obra, na 

passagem em que o protagonista diz: ‘”Vamos, metam balas nesses bugres 

atrevidos!’ gritava Labre aos seus fiéis serviçais” (ROCHA, 2012, p. 56). Ademais, na 

obra, existe um mote que, segundo o narrador, pretende civilizar os bárbaros a partir 

da imposição do que era considerado como civilizado. É por isso que, 

frequentemente, Labre dizia a alguém “‘tu és detestável, mas eu, como sou mui culto 

e generoso, ensinar-te-ei o caminho da civilidade, da religião verdadeira e da 

Cultura’” (ROCHA, 2012, p. 51). Por esse viés, a partir do entrechoque entre 

mitologia, lendas e cultura amazônica versus domínio, colonialismo e violência, 

nossa hipótese é que, sobretudo na narrativa de Rocha, há um tipo de 

“desmitificação” do antigo universo que contemporaneamente se situa parte da 

região amazônica. 

É sabido que a alegoria é um método tradicional de interpretação, e se 

reconfigura ao novo, modernamente. Por isso, sob o viés de Antoine Compagnon: 

  
a alegoria, no sentido hermenêutico tradicional, é um método de 
interpretação dos textos, a maneira de continuar a explicar um texto, 
uma vez que está separado de seu contexto original e que a intenção 
do seu autor não é mais reconhecível, se é que ela foi 
(COMPAGNON, 2006, p. 56). 

 
Nesse sentido, Compagnon ainda afirma que o “princípio alegórico é mais 

poderoso que o princípio filológico que, privilegiando exclusivamente o contexto 

original, chega a negar que um texto signifique o que nele lemos, isto é, o que ele 

significou ao longo da história” (Compagnon, 2006, p. 61). Seguindo esse 

pressuposto, para a elaboração de nossa pesquisa decidimos, imprescindivelmente, 

delinear as obras de determinados autores que, peculiarmente, tratam da questão: 

a) do símbolo, do mito, da alegoria; b) da história geral da região amazônica; c) da

                                            
1
 “Às seis da tarde, um sábado daquele mês de junho de 1871, apossou-se das terras de Maciary, 
terra dos Paumaris e Apurinãs, a comitiva de Labre” (ROCHA, 2012, p. 57). 



 13 

 

 

história, da crítica e da teoria literária; d) do colonialismo e do pós-colonialismo. 

Tanto na obra de Hatoum quanto na de Rocha, há menção, de alguma maneira, às 

temáticas destacadas aqui, sendo que, na obra hatouniana, há ênfase histórica da 

região amazônica e, na de Rocha, ressalta-se a historicidade que se prolongou, isto 

é, de como o coronel Labre e sua tropa chegaram às terras do rio Madeira, Porto 

Velho, que, na atualidade, é o lugar de refúgio de muitos habitantes de Maciary, 

Lábrea. 

Por extensão, separamos teóricos que tratam do mito, do símbolo e da 

alegoria, sublinhando: Luiz Galdino, Mitologia indígena (2016); João Adolfo Hansen, 

A Alegoria: construção e interpretação da metáfora (2006); Paul Ricœur, “O conflito 

das interpretações” (1988); “O símbolo dá a pensar” (1959); Mircea Eliade, Imagens 

e símbolos: ensaio sobre o simbolismo mágico-religioso (2002); Tratado de História 

das Religiões (2008); Mito e realidade (1972); O sagrado e o profano (1992). No que 

concerne aos estudos sobre o colonialismo e o pós-colonialismo, destacam-se, por 

exemplo, os textos de Frantz Fanon, Os Condenados da terra (1968); Homi K. 

Bhabha, O Local da Cultura (1988). Sobre a história, a crítica e a teoria literária, 

utilizar-se-ão, entre outros, as seguintes referências: Lukács, Ensaios sobre 

literatura (1965); Antonio Candido, Crítica e sociologia (2010); Antoine Compagnon, 

O demônio da teoria: literatura e senso comum (1999); Alfredo Bosi, História concisa 

da literatura brasileira (1970); Benedito Nunes, Tempo na narrativa (1995). 

No que tange à história geral a respeito de Porto Velho e da região 

amazônica, consultamos os textos de: Francisco Foot Hardman, A vingança da 

Hileia: Euclides da Cunha, a Amazônia e a literatura moderna (2009) e O trem 

fantasma: a modernidade na selva (1988), entre outros. 

A perspectiva metodológica deste trabalho gira em torno da crítica sociológica 

e da crítica filosófica, considerando, especialmente, as sistematizações propostas 

por Antonio Candido e por Benedito Nunes. É por conta disso que, se por acaso 

nossa perspectiva de análise pareça por vezes esparsa, é porque valorizamos o 

pensamento filosófico metodológico. 

No texto intitulado “Crítica e sociologia” (2010), Antonio Candido diz que todo 

crítico que pretende analisar uma obra literária, levando em conta seus aspectos 

extrínsecos, deverá antes considerá-los como agentes da estrutura interna da 

produção artística. Por isso, ele afirma “que o externo (no caso, o social) importa,
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não como causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha um 

certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno”. (2010, p. 

14). Isso equivale a dizer que são os dados internos de Órfãos do Eldorado e de 

Maciary, ou para além do encontro das águas que nos permitem tecer um paralelo 

com o social e com o histórico. Caso contrário, haveria uma redução drástica da 

leitura das produções literárias de Milton Hatoum e de Hélio Rodrigues da Rocha.  

Por sua vez, nos trabalhos que têm por títulos “Literatura e filosofia: Grande 

sertão: veredas” (1981) e “Meu caminho na crítica” (2009), Benedito Nunes sugere 

um peculiar método filosófico, ao enfatizar, por exemplo, que: 

 
Refletir filosoficamente é sempre colocar o objeto sob a 
multiplicidade dos nexos que o sustentam. Se a filosofia é 
abrangente, o seu ângulo de abertura depende, em parte, das 
disciplinas que podem considerar diversas espécies de conexões. 
Num encontro interdisciplinar como este, a função da filosofia talvez 
seja trazer à consideração, sob a forma de um não apenas isto, mas 
também aquilo, a cláusula do ideal de inclusividade. Mas dado que 
inclusividade não quer dizer compreensão totalizadora exaustiva – 
porquanto a filosofia se sabe um discurso sobre outros discursos – e 
levando em conta o que da filosofia passou para as outras 
disciplinas, na abordagem filosófica de uma obra literária, 
considerada como forma, seriam pontos de incidência de reflexão: a) 
a linguagem; b) as conexões de questionamento que a forma 
representa, em função de ideias problemáticas. (NUNES, 2002, p. 
204-205) [grifo do autor]. 

 
Então, o método filosófico permite analisar a linguagem das obras Órfãos do 

Eldorado e Maciary, ou para além do encontro das águas a partir de uma busca que 

valorize a plurissignificação do discurso artístico, mas, a um só tempo, sem almejar 

uma leitura totalizante ou muito objetiva, a qual retiraria a força vinculada à 

literalidade de toda produção artística, por apresentar uma leitura demasiadamente 

fechada ou esquematizada. É nesse sentido que os dois métodos mencionados 

acima nos permitem analisar, em profundidade, a relação entre: a) sociologia e 

história; b) filosofia e linguagem; c) alegoria, símbolo, mito e “desmitificação”, nos 

trabalhos artísticos em debate. 

Esta dissertação divide-se em três capítulos. No primeiro, apresenta a 

historicidade das ocupações na Região Norte, centrando-se em Manaus e Lábrea, 

com baseamento em: Francisco Foot Hardman; Euclides da Cunha e entre outros.
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Além disso, parte da fortuna crítica dos romancistas estudados será 

indispensável para que possamos comparar tanto as obras quanto os autores, 

aprofundando-se, principalmente, na tese de doutorado sobre as obras de Hatoum, 

intitulada John Gledson reescreve Milton Hatoum, de Andréa Moraes da Costa, 

também; e sobre a obra de Rocha, utilizaremos especialmente o artigo intitulado O 

narrador sob a perspectiva de Walter Benjamim em Maciary, ou para além do 

encontro das águas, de Renato Luiz Gomes da Silva. 

No segundo capítulo, propomos análises comparativas fundamentadas nos 

estudiosos que discutem certas temáticas, retomando as teorias de Ivan Teixeira, 

Ricoeur, Eliade, Candido, Benedito Nunes, entre outros. 

O último capítulo apresenta conceitos históricos, filosóficos, sociológicos e 

literários de termos encontrados nas obras, baseados nos teóricos apresentados, 

além dos que tratam de temas relacionados à colonização, opressão, como, por 

exemplo, os autores Bhabha e Fanon, dentre outros. Aqui, sintetizou-se a 

comparação entre personagens, espaço, tempo, ambientação, etc., analisados em 

diferentes capítulos da dissertação, visando comprovar como se constituem a 

mitificação e desmitificação do universo ficcional dos romances Órfãos do Eldorado 

e Maciary, ou para além do encontro das águas.  

Em outros termos, pretendemos examinar de que forma os pontos de vista 

dos narradores de ambas as obras literárias em pauta representam a configuração e 

a desconfiguração de lendas, mitos, símbolos, abstraídos da interpretação 

comparativa de seus respectivos universos ficcionais. Para tanto, o essencial é 

compreender os sentidos de configuração de lendas (mitificação) e de 

desconfiguração destas mesmas lendas, anedotas, causos, etc., (desmitificação).  

Por exemplo, para Mircea Eliade mito e mitificação2, a forma mais provável e 

significativa definível: 

 
A definição que a mim, pessoalmente, me parece a menos imperfeita 
por ser a mais ampla, é a seguinte: o mito conta uma história 
sagrada, ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o 
tempo fabuloso do “princípio”. Em outros termos, o mito narra como, 
graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade passou 

                                            
2
 Para Evanildo Bechara, mitificar significa “fazer (alguém) acreditar em mentiras” (BECHARA, 2009, p. 607). Em 
outras palavras, aceitação de algumas “situações imaginárias”. Bechara diz que estas podem ser “mentiras”, 
mas como fazem parte da cultura, podem ou não ser verdadeiras, depende do ponto de vista do intérprete. 
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a existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um 
fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento 
humano, uma instituição. [...] (ELIADE, 1972, p. 9). 

 
Em outras palavras, acontecimento real, com vínculo ao sobrenatural, 

independente das vontades humanas. O segundo sentido, desmitificar3, de certa 

maneira, para Eliade, desmitificação caracteriza-se “como experiência total do 

homem não religioso das sociedades modernas, o qual por essa razão, sente uma 

dificuldade cada vez maior em reencontrar as dimensões existenciais do homem 

religioso das sociedades arcaicas” (ELIADE, 1992, p. 14).  

Por conta disso, o homem moderno não respeita ou não reconhece a antiga 

visão mítica do mundo. Não por acaso,  

 
em determinado momento da História [...] – uma elite começa a 
perder o interesse [pela] história divina e chega [...] a não acreditar 
mais nos mitos, embora pretendendo ainda acreditar nos deuses [...]. 
É esse o primeiro exemplo conhecido, na história das religiões, de 
um processo consciente e caracterizado de "desmitificação". 
(ELIADE, 1972, p. 80-81). 

 
Nos textos de Milton Hatoum e de Hélio Rocha, a desmitificação e a 

mitificação, assim conceituadas por Mircea Eliade, são identificáveis de forma a 

retirar aspectos místicos ou misteriosos das coisas, das lendas, das histórias 

indígenas ou o contrário, no caso mitificável, pois Eliade consegue esclarecer esses 

dois conceitos, explicando a função dos mitos: 

 
“Viver” os mitos implica, pois, uma experiência verdadeiramente 
“religiosa”, pois ela se distingue da experiência ordinária da vida 
quotidiana. [...]. Em suma, os mitos revelam que o mundo, o homem 
e a vida têm uma origem e uma história sobrenaturais, e que essa 
história é significativa, preciosa e exemplar (ELIADE, 1972, p. 18). 

 
Segundo Joseph Campbell, “[...] a chave para encontrar a sua própria 

mitologia é saber a que sociedade você se filia. Toda mitologia cresceu numa certa

                                            
3 Evanildo Bechara conceitua assim: “tirar a feição mística ou misteriosa de algo [...]” (BECHARA, 2009, 

p. 290). Nesse sentido, poderemos dizer que é o desmascaramento de algo imaginário, em certos 
casos, pois, para os que falam dos mitos existentes em suas culturas, lendas, anedotas, etc., esses 
aspectos parecem algo do cotidiano, aceitável e, por vezes, até real. Porém, do ponto de vista de 
quem está de fora, isto é, não pertencente à cultura que origina aquele mito, lenda, anedota, etc., a 
configuração do universo mágico ou religioso, às vezes, torna-se algo estranho ou, até mesmo, 
absurdo. 
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sociedade, num campo delimitado” (CAMPBELL, 1986, p. 36). Por essa razão, entre 

outros, também analisamos o sentido conceitual de mito empregado por Paul 

Ricoeur. Segundo este teórico, mito é 

 
uma coisa diferente de uma explicação do mundo, da história e do 
destino; ele exprime, em termos de mundo, e mesmo de além-mundo 
ou de segundo mundo, a compreensão que o homem  toma dele 
próprio em relação ao fundamento e ao limite da sua existência 
(RICOEUR, 1988, p. 380). 

 
Com base em pressupostos filosóficos de Ricoeur, o sentido de mitificar está 

vinculado a uma explicação metafórica do mundo, do homem e de tudo à sua volta, 

até mesmo, suas mais íntimas contradições, já que é no mito que o homem busca 

entender os limites de sua própria vida. Por sua vez, desmitificar, segundo a 

explicação que Fernando Simplício dos Santos, retomando Ricoeur, constitui em 

“questionar a supremacia da consciência, mas não com intuito de recusá-la, e sim 

refutando a sua pretensão de autonomia ou seu narcisismo” (SANTOS, 2013, p. 73). 

Isso quer dizer que, em determinado contexto, desmitificar também está vinculada à 

maneira como se devem elaborar, no mundo contemporâneo, possíveis 

interpretações de um texto ou de uma dada situação, porém nunca esgotando suas 

possibilidades de leitura. 

A partir da reconstrução críticas de histórias lendárias e mitológicas da 

Amazônia, as obras de Hélio R. da Rocha e de Milton Hatoum representam, por 

exemplo, de forma inovadora os “deuses pagãos da modernidade”, elegendo, para 

eles, o papel de deuses da morte, da conquista, da miséria, da desilusão, por 

exemplo. Enfim, é por tal perspectiva que pretendemos observar como os romances 

Órfãos do Eldorado e Maciary, ou para além do encontro das águas tecem uma 

crítica ao mundo contemporâneo, sem deixar de resgatar, contudo, parte da triste 

história da dizimação dos povos indígenas e da exploração econômica e cultural do 

Brasil. 
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CAPÍTULO I 
 
1 BREVE HISTÓRICO DA REGIÃO NORTE SOB O VIÉS LITERÁRIO 

 
 

A função da narrativa não é a de “representar”, 
mas de constituir um espetáculo que ainda 
permanece muito enigmático, mas que não 
poderia ser da ordem mimética. [...] “O que se 
passa”, na narrativa não é, do ponto de vista 
referencial (real), ao pé da letra, nada; “o que 
acontece”, é só a linguagem inteiramente só, a 
aventura da linguagem, cuja vinda não deixa 
nunca de ser festejada (COMPAGNON, 2006, p. 
101). 

 
Inicialmente, notamos que as obras escolhidas para nossa análise são 

narrativas romanescas que tratam de diversas temáticas, porém estão voltadas 

peculiarmente para o universo Amazônico. A obra Maciary, ou para além do 

encontro das águas, escrita em 2012, foi publicada pela editora Baraúna e escrita 

pelo professor universitário, tradutor e escritor Hélio Rodrigues da Rocha. 

Nessa obra, é perceptível a atitude do narrador preocupado em registrar os 

fatos comuns ao contexto representado, tais como: a Primeira (1914-1918) e 

Segunda (1939-1945) Guerras Mundiais; a construção de uma ferrovia amazônica; a 

imigração de nordestinos fugindo da seca, mas escravizados nos seringais, dentre 

outros acontecimentos significativos. E esses episódios foram imprescindíveis para a 

demarcação, a criação de um município da região Norte, no Estado do Amazonas, o 

município Lábrea. Sendo assim, em sua obra, Hélio Rocha trabalha peculiarmente 

com a recriação histórica, dando-lhe uma “roupagem artística”. 

Por seu turno, a narrativa Órfãos do Eldorado, escrita por Milton Hatoum, foi 

publicada em 2008 pela Companhia das Letras. Nessa obra, verifica-se que há a 

presença de um narrador-personagem que guarda memórias dos fatos históricos, os 

quais são indispensáveis para a ascensão econômica da família Cordovil (um dos 

destaques históricos de Manaus), além do próprio desenvolvimento socioeconômico 

manauara. Assim como ocorre em Maciary, em Órfãos do Eldorado, há também as 

memórias narrativas que registram os eventos históricos: Primeira e Segunda
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Guerras Mundiais4; imigração de pessoas de várias partes do mundo, inclusive 

nordestinos; intervenção do Governo Federal em financiar o desenvolvimento 

amazônico. Portanto, a maneira como as obras aqui analisadas recriam a história, 

fatos e lendas, da Amazônia, do Brasil e do mundo, torna-se extremamente 

significativa para a nossa análise. 

Representando questões históricas, em Órfãos do Eldorado, descobrimos que 

a família Cordovil já ocupava a região Amazônica há muito tempo. Desde, 

aproximadamente, 1839. Edílio Cordovil, tenente–coronel, comandou um massacre 

contra os índios e caboclos desarmados (HATOUM, 2008, p. 71). É notória a 

amarração que nos leva ao enredo desta obra, defrontando-se com episódios 

históricos marcantes, a partir de um discurso realista. Nesse sentido, podemos citar 

Pareyson, para quem,  

 
A arte é produção e realização em sentido intensivo, eminente, 
absoluto, a tal ponto que, com freqüência (sic), foi, na verdade, 
chamada criação, enquanto é não só produção de organismos que, 
como os da natureza, são autônomos, independentes e vivem por 
conta própria, mas também alcança ser produção de objetos 
radicalmente novos, verdadeiros e próprio incremento da realidade 
(PAREYSON, 2001, p. 25). 

 
Levando em consideração as características críticas da obra de Hatoum aqui 

estudada, o próximo passo de nossa analise nos conduziu a refletir sobre a Segunda 

Guerra Mundial, que, na obra, ganham destaque significativo. 

É sabido que, assim como na Primeira, as causas da Segunda Guerra não 

foram muito diferentes, mas acrescenta-se o problema em torno do fator econômico 

e do nacionalismo exagerado, além do sentimento de inferioridade quanto ao 

rebaixamento do poder alemão. Para Burns: “a grande depressão teve efeitos 

intimamente relacionados com os fatores que precipitaram diretamente a guerra. [...]. 

Mas acima de tudo a depressão foi a causa principal do triunfo do nazismo na 

Alemanha (BURNS,1966, p. 502). Sabemos que esse contexto, de certa forma,

                                            
4
 Alguns dados históricos são imprescindíveis para compreensão de Órfãos do Eldorado. Para mais 
detalhes sobre o assunto, vide a parte 1, intitulada “Marcos históricos de envolvimento da obra”, do 
artigo Análise acerca da historicidade socioeconômica e política do cenário amazônico, Manaus, 
Vila Bela, através da verossimilhança (2016), de Tatiana da Silva Andrade. Aqui, destaca-se que “a 
Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918) é o primeiro marco ressaltado na obra de Hatoum”, tendo 
consequência principal às rupturas de paz e a problemática em torno do fator econômico. 
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direcionou a perspectiva criativa de diversos autores literários ou não. Acreditamos 

que tanto Hatoum quanto Rocha valeram-se das contradições (sociais, econômicas 

e culturais) presentes nos séculos XX e XXI para criar suas obras. Vários são os 

teóricos que refletiram sobra a arte e a crise deste período. 

Por exemplo, de acordo com Benjamin: “[...] o capitalismo industrial precisava 

aperfeiçoar constantemente a sua maquinaria para, aumentando a produtividade, 

conseguir vender mais e fazer com que a mão-de-obra (sic) renda um maior 

quantum de mais-valia [...] (BENJAMIN, 1991, p. 12)”. Historicamente, percebemos 

que essas contradições também são comuns ao território brasileiro, que, entre nós, 

tinha como meta construir estradas ou rotas que conduzissem a importação e 

exportação dos produtos amazônicos (borracha, ouro, outros tipos de minérios). No 

romance de Hatoum, observamos a representação de tais contradições, como, por 

exemplo, no trecho em que o narrador anuncia a Segunda Guerra, enfatizando: 

 
A Segunda Guerra chegou até aqui. E pela primeira vez um 
presidente da República visitou Vila Bela. [...]. 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 (HATOUM, 
2008, p. 94). 

 
Nesse período da Segunda Guerra, na representação ficcional de Hatoum, a 

família Cordovil ainda dominava a região e mantinha pleno domínio sob a atividade 

comercial. Contudo, é nesse momento que  

 
Amando tentara negócios em diversos ramos comerciais. A voz do 
narrador assim relatou: “[...]. Diz que plantou cacau gorou em pouco 
tempo. [...]. Ele prosperou, até comprou uma barcaça e começou a 
transportar borracha, castanha e madeira do Médio Amazonas para 
Belém” (HATOUM, 2008, p. 68).  
Além disso, ele investira em outros ramos como em açougue. De 
acordo com o narrador: “Amando foi o primeiro a vender carne barata 
em Vila Bela” (HATOUM, 2008, p. 78). 

 
Portanto, a família Cordovil, de descendência inglesa, investira na região 

amazônica, com vários ramos comerciais, dentre eles: navegação (transporte 

fluvial), com a barcaça nomeada Eldorado; plantação de cacau, pecuária, entre 

outros investimentos. Sem dúvida, uma família bastante influente no local, devido 

aos seus negócios comerciais. Mas, por outro lado, há aqui igualmente a 

representação de sua decadência. 
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Enquanto que, em Órfãos do Eldorado, as causas ocupacionais na região se 

deram devido, principalmente, às guerras: Primeira (1914-1918) e Segunda (1939-

1945), em Maciary, ou para além do encontro das águas, poderíamos elencar a 

representação de três importantíssimos fatores internos do país. 

O primeiro é um eixo norteador para a ocupação amazônica, a grande seca 

que alastrou o Nordeste brasileiro, ocasionando a migração de maranhenses e 

cearenses. Historicamente, a fala de Medeiros explicita com precisão esse 

deslocamento dos arigós: 

 
A grande seca que castigou o Nordeste nos anos de 1877 a 1880 
contribuiu para que ocorresse um estado de verdadeira miséria no 
Nordeste. Isto na verdade, proporcionou condições para que o 
governo retirasse os flagelados do Nordeste para ocuparem a região 
Norte. A seca e o governo proporcionaram a grande migração que foi 
durante alguns anos, o principal fator acionador da ocupação na 
Amazônia (MEDEIROS, 2004, p. 69). 

 
Por sua vez, a obra literária insiste na seguinte representação: 

 
[...]. Ali construiriam uma casa de madeira com cobertura de telhas 
de zinco para o senhor Labre e algumas cabanas para os futuros 
seringueiros – os nordestinos – que chegavam àquelas margens 
amazônicas acreditando em uma vida melhor que aquela do Ceará e 
região. [...] (ROCHA, 2012, p. 52). 

 
O romance nos revela que os arigós fugiam da seca, da miséria que assolara 

o Nordeste e em busca de uma vida melhor, mais abundante. Sumariamente, o 

cenário do primeiro eixo norteador. Mas será que esta vida melhor ocorreria de fato? 

O segundo eixo diz respeito aos ciclos da borracha. Estes forneceram grande 

oportunidade para se ganhar dinheiro, além do incentivo do governo. Para Edilson 

Lucas de Medeiros: “o primeiro e o segundo ciclo da borracha proporcionaram 

grandes transformações que devem ser consideradas como fatores de importância 

decisiva no processo de desenvolvimento: social, econômico, político e ocupacional 

da Amazônia” (MEDEIROS, 2004, p. 69). 

Por fim, o último eixo citado acima tange à construção da ferrovia Madeira 

Mamoré. Segundo o historiador Edilson Lucas Medeiros: “[...]. na verdade, a 

localidade só alcançou o ápice da sua história com a entrada das companhias que 

vieram construir a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e com a extração da borracha 

durante o primeiro ciclo (1877-1914)” (MEDEIROS, 2004, p. 153). Para completar tal
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reflexão, citemos Francisco Foot Hardman, pois ele intensifica o esclarecimento 

sobre esta empreitada na selva: 

 

O contrato de 6 milhões de dólares de P. & T. Collins com a 
Madeira – Mamoré Railway adquiria, naquelas condições, enorme 
vulto. [...], concedera ao projeto Madeira-Mamoré uma aura de 
grandeza e seriedade que dificilmente seus idealizadores, por 
iniciativa própria, teriam logrado (HARDMAN, 2005, p. 135). 
 

A perspectiva do trabalho na Amazônia é descrita negativamente por 

Hardman: “solidão, isolamento, abandono: ausência de sociabilidade. Estas são 

algumas marcas paradoxais do trabalho na selva” (HARDMAN, 2005, p. 122). 

Perceptivelmente, os trabalhadores da selva ficavam isolados do resto do Brasil, não 

somente pela distância, mas, também, pelo abandono por parte do governo, bem 

como de outras entidades humanitárias. 

Esses pontos indicadores para ocupação amazônica são cruciais para o seu 

desenvolvimento sociopolítico e econômico, além de favorecer a saga de 

aventureiros na conquista de terras, de poder, busca de vidas melhores, busca de 

riquezas, dentre outros fatores cabíveis.  

Tomando como base as constatações acima, percebemos que, na 

representação literária Maciary, ou para além do encontro das águas, a voz narrativa 

descreve a seguinte cena, fazendo, assim, mais um paralelo com universo histórico: 

 
A comitiva de Labre era agora testemunha silenciosa da humanidade 
que cerca o mundo. Na cachoeira de Santo Antônio, na região em 
que era comum o refrão de ser ali “o lugar em que o Diabo perdera 
as botas”, diferentes povos uniam-se em nome de uma única ideia: 
progresso (ROCHA, 2012, p. 99). 

 

É claro que, tanto na obra de Rocha quanto na de Hatoum, não há a 

pretensão específica de um “narrador historiador” em descrever minuciosamente os 

fatos, e, sim, a representação metafórica das personagens, do enredo, do espaço 

em que estão envolvidos. Assim, nas obras, não se enfatiza o que ocorreu, mas o 

que, sob o viés da literatura, poderia ter ocorrido. Nesse sentido, concordamos com 

Benedito Nunes, para quem, nos trabalhos artísticos, 

 
[...], o fato histórico recebe o perfil analógico de um quase-
acontecimento, que emparelha com o quase-enredo e com o quase-
personagem. São essas três amarras, quase-enredo, quase-
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personagem e quase-acontecimento, que mantêm a História ligada à 
narrativa, com a qual não pode romper inteiramente ‘porque não 
pode romper com a ação, que implica em agentes, em fins, em 
circunstâncias, em interações e em resultados voluntários e 
involuntários’. Configurando, pelo trabalho da imaginação, os fatos 
passados na forma de um mundo recomposto, reconstituído, a 
História também configura o tempo cósmico e tempo vivido, replica, 
poeticamente, à semelhança da Ficção, uma aporia da 
temporalidade (NUNES, 1980, p. 28-29). 

 
Sob tal perspectiva, podemos sobrepor o “real” ao ficcional com intuito de 

explicitar, isto é, como formas lúdicas de entendimento de um “contexto” ou da obra 

ficcional, sem que nos preocupemos, por vezes, com a cronologia do tempo, seja 

passado – presente – futuro. A crítica das obras de Hélio e de Hatoum, ainda que se 

remetam ao “mundo da imaginação”, permite-nos abrir horizontes, novas 

perspectivas, desmitificando aquilo que, de certa maneira, foi soterrado pelas 

História Oficial. Portanto, aqui, desmitificar é reconhecer um discurso crítico que, por 

vezes, tende a ser olvidado por certas instâncias oficiais. 

 
 
 

1.1 HISTÓRICO OCUPACIONAL MANAUARA 
 

 
Esse vasto território amazônico “a margem da 
história” (lembrar que a região, no seu 
conjunto, ocupa mais de 60% da área do 
país) funciona, na obra de Euclides, como 
uma metáfora do Brasil em construção 
abortada da nacionalidade – de suas 
ciclotimias vertiginosas entre a euforia do jogo 
da conquista predatória e a depressão do 
esgotamento rápido das fontes civilizacionais, 
dessa comunidade fugazmente imaginada, 
em que a história não conseguiu fixar marcas 
simbolicamente eficazes, isto é, agregadoras, 
predominando, ainda, nessa visão, cenários 
de geografias selvagens, natureza bruta, 
populações errantes e dispersas (HARDMAN, 
2009, p. 177). 

 
Atualmente, o mapa da região Norte revela a representação geográfica dos 

rios que cortam cada limite, nitidamente. Estes rios foram os principais norteadores e 

transportadores para o desbravamento regional. Contudo, historicamente, não 

possuíam a precisão delimitada como ocorre hoje. Por exemplo, nesse sentido, os
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relatos de viagens se tornam fundamentais, pois explicam a maneira como o mapa 

foi sendo desenvolvido. 

 
Figura 1: Mapa com localização indicativa do Estado do Amazonas 

 
Fonte: Guia Geográfico – Manaus / Março de 2018

5
 

 
Esse mapa representa as delimitações das cidades que formam o Estado do 

Amazonas, tendo destaque para a capital, Manaus, além dos Estados brasileiros 

que fazem limite com o Amazonas. 

No mapa, percebemos a extensão de terras amazônicas que se delimitam 

com aproximadamente cinco Estados brasileiros: Roraima, Pará, Acre, Rondônia e 

Mato Grosso, sendo os rios as fontes principais por essa limitação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 A imagem é uma fonte de localização da região. Disponível em: http://www.guiageo.com/amazonas.htm 

http://www.guiageo.com/amazonas.htm
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Figura 2: Manaus, Amazonas 1865 

 
Fonte: Legend of Poliglot / Março 2018 

 
Nesse sentido, é interessante refletir sobre a maneira como tal delimitação de 

terras está representada nas obras em pauta. De acordo com a voz narrativa de 

Órfãos do Eldorado, em outras localidades, tal como Vila Bela, não havia muito 

desenvolvimento. Em contrapartida, Manaus era o oposto, assim relata o narrador: 

“Manaus tinha tudo: luz elétrica, telefone, jornais, cinemas, teatros, ópera. [...]” 

(HATOUM, 2008, p. 17). Aqui, há uma tentativa nítida de salientar a evolução do 

progresso, do ideal de civilização. 

Embora a imagem destacada acima seja de 1865, ela demonstra o leve 

desenvolvimento manauara. Na ficção de Hatoum, este desenvolvimento é 

apresentado da seguinte forma: 

 
[...]. Às vezes eu acompanhava passageiros estrangeiros a um 
passeio de canoa nos lagos próximos de Manaus; andava com eles 
pelo centro da cidade, eram loucos em conhecer o teatro Amazonas, 
não entendiam como podia existir um colosso de arquitetura na selva 
(HATOUM, 2008, p. 21). 
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Figura 3: Teatro Amazonas (18966 – 2018). 

 
Fontes: Revista Biografia – Cultura Amazônica / Março de 20187

 

 
Tanto a imagem do teatro quanto a voz da narrativa de Hatoum representam 

como era vista esta parte da região Norte: apesar de muitas pessoas temerem ir 

para a região, por existir o mito de ser considerada terra inabitada, por ser selva 

inóspita, terra de índios, de bichos selvagens. No entanto, as pessoas que povoaram 

esta localidade investiram em construções de alta qualidade, luxuosas, como, por 

exemplo, o teatro Amazonas. Muitos duvidavam que tivesse uma obra arquitetônica 

desta na região. Assim, podemos dizer que não apenas a região da Amazônia como 

também as cidades aqui construídas passaram por um tipo de mitificação. Se, por 

um lado, as pessoas acreditavam que se tratava de um local exuberante, por outro, 

era um lugar “incivilizado”, “inculto”.  

Tanto a imagem antiga, de 1896 quanto a atual, de 2018, representam o que 

já se chamava de arquitetura colossal, pois desde o período de sua inauguração 

(1896) até os dias atuais, pouco se tem feito na arquitetura; era esplendorosa a 

magnitude do teatro. Mas isso não estava vinculado apenas à arquitetura, mas a 

toda a cultura local de modo geral. Portanto, desmitificar também significa aprimorar 

parte do conhecimento sobre aquilo que um ideal falso de civilização criou e ainda 

cria como discurso: um tipo de preconceito atemporal que versa sobre a região e os 

povos amazônidas. 

 
 
 

                                            
6
 Teatro Amazonas, inauguração, datada em 1896.   

   Disponível em: http://sociedadedospoetasamigos.blogspot.com.br/2012/12/concerto-de-natal-glorioso-uma-noite.html . 
7
 Teatro Amazonas, arquitetura colossal.  

   Disponível em:  
   http://www.culturaamazonica.com.br/2015/08/06/teatro-amazonas-sedia-lancamento-doanoolimpico-em-manaus/ 

http://sociedadedospoetasamigos.blogspot.com.br/2012/12/concerto-de-natal-glorioso-uma-noite.html
http://www.culturaamazonica.com.br/2015/08/06/teatro-amazonas-sedia-lancamento-doanoolimpico-em-manaus/
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1.2 HISTÓRICO OCUPACIONAL LABRENSE 
 
 

Figura 4: Mapa com localização de Lábrea 

 
Fonte: Décio Escobar Oliveira Ladislau / Março de 2018

8
 

 
Através da leitura deste mapa, podemos demarcar o que o coronel Labre e a 

sua comitiva enfrentaram até chegar à região e limitar suas terras. A região 

representada acima sempre foi vista preconceituosamente como um lugar insólito, 

de difícil acesso. Porém, vários autores se dedicaram ao estudo de tal localidade, 

como, por exemplo, Euclides da Cunha. 

De acordo com Francisco Foot Hardman: “Euclides lembra ainda a existência 

de mais duas ilhas fluviais, uma na boca do Purus, outra na foz do Juruá, que teriam 

perdido a antiga denominação geográfica em favor de passarem a ser popularmente 

designados por ‘ilha da Consciência’” (HARDMAN, 2009, p. 72). Nesse sentido, os 

rios, além de delimitarem áreas, também designavam nomes das localidades, muitas 

vezes conhecidas como “vale da morte”. 

As linhas que ultrapassam os limites das localidades grafadas com seus 

respectivos nomes correspondem aos rios. Na imagem colorida, essas linhas estão 

na cor azul, mas na imagem em preto e branco, também não são difíceis de serem 

notadas, pois elas representam mais oscilações, equiparando às águas dos rios, que 

estão em constantes movimentos. 

                                            
8
 Imagem extraída do blog de Décio Escobar Oliveira Ladislau.  
Disponível em: http://domescobar.blogspot.com.br/2011/07/voce-sabe-quantas-amazonias-existem.html 

http://domescobar.blogspot.com.br/2011/07/voce-sabe-quantas-amazonias-existem.html
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Lábrea, por sua vez, sendo a cidade mais importante representada na obra 

Maciary, ou para além do encontro das águas, pode ser notada com suas 

delimitações entre Humaitá, Amazonas; Boca do Acre; Amazonas e Manaus, capital 

do Amazonas. Por sua vez, esta última cidade é constantemente citada na obra 

Órfãos do Eldorado, tendo como limite os Estados do Pará, Roraima, Rondônia 

(Porto Velho), Acre (Rio Branco) e, internacionalmente, com a Colômbia. Além disso, 

perceptivelmente, há os rios principais que fazem essa delimitação geográfica de 

posses de terras: Negro, Solimões, Purus, Madeira, Juruá e Japurá. Esperamos que 

fique claro que tanto na poética de Hélio Rocha quanto na de Milton Hatoum, existe 

um reescritura que tende a retomar não apenas a história, mas a cartografia da 

região. 

Historicamente, Labre e sua tropa (comitiva) chegaram às terras que 

almejavam e como eram “civilizados”, possuíam seus ritos, culturas, sendo que, 

também, teriam a missão de catequizar. Na representatividade de Maciary, ou para 

além do encontro das águas, verificam-se alguns pontos de destaque da missão de 

muitos desses homens civilizados. Eis a fala do narrador: “[...] Manuel Urbano. Este 

conterrâneo estava à procura de ervas medicinais, sorva, castanha, látex e 

catequizando indígenas no Alto Purus e Juruá desde a década anterior [...]” 

(ROCHA, 2012, p. 51). A fala narrativa intensifica a preocupação do segmento 

cultural dessa civilização que apossou das terras de Maciary. A primeira atitude, a 

construção de uma capela. Assim, expressa o narrador: “Ao descer do Madeira, 

Labre ordenou a seus escravos e demais trabalhadores, em sua maioria cearense, 

que construíssem uma capela de palha, com assoalho de paxiúba e cobertura de 

zinco. [...]” (ROCHA, 2012, p. 56). Aqui, a religião é um dos símbolos de domínio, da 

“civilização”. Por isso, ela também, contraditoriamente, desmitifica. 

O narrador, com esclarecimento preciso sobre catequização, explica quem 

necessitava seguir os ritos religiosos da sociedade do Alto Purus: “[...] Francisco 

Leite Barbosa9. [...]. Vinha a mando da Igreja Católica Apostólica Romana. [...]. 

“Preciso catequizar aqueles selvagens e até alguns cearenses arredios e festeiros”. 

[...]” (ROCHA, 2012, p. 65). Nesse sentido, podemos dizer que o desrespeito, por

                                            
9
 “[...] um jovem cearense, recém saído de um Seminário. [...]. Natural de Aracati” (ROCHA, 2012, p.   
65). 
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parte daqueles que dominam, não é tão somente cultural, como também religioso, 

incluindo aqui o desrespeito aos mitos e ritos sobre os quais se fundamentaram, por 

exemplo, toda a crença indígena. 

 
Figura 5: Lateral da Catedral de Nossa Senhora de Nazaré (1900 – 2018). 

 
Fontes: Portal do Governo Brasileiro

10
 / Portal Férias

11
 – Abril de 2018. 

 
A imagem da igreja tem a função de enfatizar que Labre e sua comitiva, além 

de buscar riquezas, tinham o intuito de fixar não só os costumes daqueles 

considerados “civilizados”, mas, principalmente, a religião. Assim, Labre e seus 

soldados catequizavam e não concordavam com os ritos dos índios ou sua visão 

mítica do mundo, da vida. 

 
 
 
1.3 DOS AUTORES E DE SUAS OBRAS 
 
 

Nenhum escritor pode representar algo 
vivo se evita completamente os 
elementos acidentais; mas, por outro 
lado, precisa superar na representação 
a casualidade nua e crua, elevando-a 
ao plano da necessidade (LUKÁCS, 
1965, p. 46). 

 

                                            
10

 Imagem da igreja Nossa Senhora de Nazaré, ano de 1900.  Portal do Governo Brasileiro: Casa de 
Osvaldo Cruz (Base Arch).  Disponível em: http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/igreja-nossa-senhora-
de-nazareth-praca-s-nery-labrea-rio-purus. 

11
 Portal Férias, portal de incentivo ao turismo. Disponível em: https://www.ferias.tur.br/fotos/239/labrea-

am.html. 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/igreja-nossa-senhora-de-nazareth-praca-s-nery-labrea-rio-purus
http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/igreja-nossa-senhora-de-nazareth-praca-s-nery-labrea-rio-purus
https://www.ferias.tur.br/fotos/239/labrea-am.html
https://www.ferias.tur.br/fotos/239/labrea-am.html
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Como ambas as obras analisadas aqui ressaltam vidas nas terras amazônicas, 

imprescindível grifarmos o parágrafo escrito por Francisco Foot Hardman sobre a 

Amazônia: 

 
Parece, então, que a Amazônia, durante muito tempo, servirá mais à 
construção do mito de uma natureza grandiosa e indômita (maior 
floresta equatorial e bacia hidrográfica do mundo) do que à história 
da diversidade e dos conflitos étnicos e de classe, terreno em que a 
violência das relações de fronteira e o massacre como método de 
domínio teriam papel preponderante (HARDMAN, 2009, p. 312). 

 
Nesse viés, concordamos com Hardman, a Amazônia, com certeza, é 

mundialmente conhecida dessa forma, pelos mitos, além do mito maior, como 

enfatiza Hardman: o da “a construção do mito [...] (maior floresta equatorial e bacia 

hidrográfica do mundo)”, o Eldorado. Acreditamos que há uma desconexão sobre a 

visão que muitos teriam e/ ou têm, sendo que ela não se resume somente a nisso. 

Nessa mesma terra, ocorreram e ainda ocorrem conflitos devido ao preconceito 

racial, de gênero, entre outros. Por exemplo, em Exploração na/da Amazônia 

retratada no conto ‘Maibi’, de Alberto Rangel, artigo de Maria Odete da Silva, além 

de conflitos ocasionados pelo poder, resume a violência de fronteira e o massacre 

de vários indígenas. 

As estéticas de Rocha e de Hatoum explicam que é necessário interligar o 

“real” e o ficcional, a fim de compreender a crítica em torno das “desilusões do 

progresso”. As representações das obras Órfãos do Eldorado, de Hatoum, bem 

como a Maciary, ou para além do encontro das águas, de Rocha, favorecem esse 

conhecimento. Nelas, de certa maneira, a Amazônia é vasta, rica em biodiversidade, 

fauna, flora, bioma, em mistérios mitológicos, mas, também, nelas, ocorreram e 

ocorrem grandes injustiças, atrocidades e tudo o que o poder possa ocasionar no 

homem. 

Desde uma leitura da capa da obra Órfãos do Eldorado, de Milton Hatoum, é 

possível perceber inúmeras características sobre o que foi paulatinamente 

destacado acima. Lembrando que nossas reflexões, até aqui, giram em torno da 

literatura, da história e de certa cartografia da região amazônica. 
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Figura 6: Capa da obra Órfãos do Eldorado 

 
Fonte: Avulsa da internet – Abril 2018 

 
A capa do livro da obra em destaque, Órfãos do Eldorado, representa muito 

bem o diálogo entre mistério e a imensidão da floresta e das águas dos rios ao redor 

da localidade formada na Amazônia.  

A cortina, com seus traçados que formam desenhos, representa qualidade, 

ou, melhor, renda de qualidade, apesar de todos os seus elementos destacarem 

locais exatos, mas, talvez, “inabitáveis”, através da metáfora da janela, do horizonte, 

há algo misterioso, insólito – através do qual não se sabe o que se encontrará. 

Na capa, a cor amarela representa a riqueza, a alegria da conquista dos 

desbravadores. Praticamente, todos que habitam essas terras iam à busca de 

riquezas, do “Eldorado”, mas encontravam grandes mistérios que escondiam as 

florestas e seus povos (índios). Além do mais, eram terras que convidavam gente de 

toda a parte do mundo. Assim, podemos pensar sobre a metáfora do título “órfãos”: 

aqueles que não têm raízes genealógicas, porque deles foram arrancadas 

violentamente; “eldorado”: lugar explorado, de mortes e de abusos de poder. Aqui, já 

temos a relação entre mitificação e desmitificação mencionada anteriormente. 

No que diz respeito à obra Órfãos do Eldorado, poderíamos ressaltar que ela 

ganhou prestígio e foi publicada em quinze países. Dentre as línguas nas quais foi 

editada, temos: norueguesa, francesa, inglesa, catalã, italiana, espanhola, alemã, 

dentre outras. Ademais, de acordo com o dossiê da UERJ12, “Órfãos do Eldorado,

                                            
12

 Esse dossiê não há como acessá-lo, um link específico, pois ao clicarmos, logo baixa o arquivo. Porém, para maiores informações está  
disponível em: www.avatar.ime.uerj.br/si%EA%20Milton%20Hatoum.doc Dossiê Milton Hatoum. Resenhas (R-01-03-1) PIZA, Daniel. 
Milton Hatoum encara o desafio da novela em Órfãos do Eldorado. Último segundo, 18 mar. 2008” [grifos dos executores do site].  

http://www.avatar.ime.uerj.br/si%EA%20Milton%20Hatoum.doc
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apareceu em segundo lugar na lista dos mais vendidos. Jornal do Brasil, Rio de 

Janeiro, 5 abr. 2008” (UERJ, 2010, p. 1). Eis a importância da obra de Hatoum para 

a literatura brasileira contemporânea. 

Por sua vez, no que diz respeito à análise da capa da obra Maciary, ou para 

além do encontro das águas, de Hélio Rocha, do mesmo modo, podemos tecer 

importantes reflexões atinentes às ideias de mitificação e desmitificação. 

Figura 7: Capa do livro Maciary, ou para além do encontro das águas 

 

 
Fonte: Avulsa da internet – Abril 2018 

 
A capa do livro da obra de Hélio R. da Rocha sugere o embate entre a 

modernidade, o progresso versus a pobreza, a morte, a solidão: prós e contras da 

modernidade, porque, para além do belo e significativo encontro das águas (símbolo 

da beleza da região amazônica), apresenta o contraste da solidão, da margem 

quase sem vida. Não por acaso, nas obras de Rocha, O homem é visto como 

escravo do progresso, descontinuidade natural do meio, principalmente, da 

natureza. 

A dualidade entre natureza e homem pode ser explicitada melhor nas 

palavras de Hardman:  

 
O homem, ali, tinha-se aventurado precocemente, pois a paisagem 
daquele mundo era, ainda, inacabada. “Tumultuária” era uma das 
expressões recorrentes que utilizava para designar essa instabilidade 
permanente dos elementos naturais e sociais na região. A vegetação 
labiríntica, embora exuberante, nada tinha de fixa. O traçado dos rios 
fazia-se e desfazia-se nas determinações mais subterrâneas da 
geografia. E a passagem do homem, efêmera, não deixava senão 



 33 

 

 

rastros da destruição desses “construtores de ruínas” (HARDMAN, 
2009, p. 175). 

 
Nesse sentido, na obra de Helio Rocha, aos olhos dos autóctones das terras, 

também, não era diferente. O narrador – personagem alerta: 

 
No porto da vila, algumas canoas e cascos aguardavam seus 
passageiros. A ribanceira do outro lado do rio havia aumentado. Na 
noite anterior, o barranco quebrara outra vez. “Deslizamento de 
terra”, diziam os caboclos. Os arigós diziam que se agulhas virgens 
fossem enfiadas bem na beira do barranco, a terra pararia de cair. A 
questão era encontrar agulhas de costura. Para os indígenas, aquilo 
era o espírito das águas que brigava com a terra por causa das 
raízes retiradas dali (ROCHA, 2012, p. 73).  

 
A intervenção do homem na natureza, dessa forma, ocasionando alguns 

problemas com o habitat, com o meio natural. 

A cor verde da capa de Maciary talvez represente, além das florestas, as 

águas presentes dos rios que delimitam a localidade, Maciary, Lábrea. Porém, a 

inversão da beleza da paisagem é invadida à medida que o homem, representante 

do progresso transforma o local. As falas tanto de Hardman quanto do narrador 

afirmam que por onde esses desbravadores passavam deixavam rastros de 

destruição. Esta destruição é representada através da cor meio terra ou marrom, 

interligada à queimada, assoreamento das terras nas margens dos rios, devastação 

das matas ciliares, ocasionando deslizamento de terras. 

Em suma, de forma geral, comparativamente, tanto os títulos quanto as capas 

das obras elencadas para nosso estudo estão intrinsecamente ligados. Em Órfãos 

do Eldorado o que se observa de dentro da casa representa aqueles que estão 

numa localidade longínqua, que, de acordo com os estudos de Hardman, foram 

mencionadas algumas definições para a Amazônia: 

 
É aqui o fim da linha e das ilusões, o fim do “terceiro mundo”, ou 
quem sabe também o começo de tudo. Depende da vontade política, 
no sentido mais amplo, dos povos da floresta. Depende que o resto 
do mundo, nós, entendamos a gravidade da coisa e a necessidade 
de recolher a Amazônia das margens arruinadas do planeta e da 
história, e de trazê-la não só a memória e ao coração, mas à cabeça 
e a ação. Eis aqui a fronteira do que foi; eis aqui a fronteira do que é, 
em sendo, um incerto vir a ser (HARDMAN, 2009, p. 35). 

 
A referência trata do abandono inicial dos políticos em alguns trechos da
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Amazônia. Por exemplo, os seringueiros, que trabalhavam como semiescravos, isto 

é, não havia lei que inspecionasse, eram trabalhadores abandonados às próprias 

sortes, assim como a própria região que ficou abandonada durante muito tempo dos 

cuidados do poder político brasileiro. Nesse sentido, tanto o seringueiro quanto 

demais habitantes ficavam órfãos de cuidados do poder público. 

Além disso, a fala narrativa aponta outro abandono, mas direcionado a muitas 

jovens que ficavam órfãs de mães e seus pais a vendiam ou as abusavam (as 

defloravam), geralmente, de etnia indígena: 

 
[...]. Era uma menina do Paraná do Caldeirão, um povoado abaixo da serra de 
Parintins. 
Ela perdeu a mãe, disse o barqueiro. E o pai ofereceu a filha para mim. [...]. 
Era órfã de mãe, e tinha sido deflorada pelo pai. Quando Joaquim Roso soube 
disso, quis livrar a filha do animal paterno. 
Isso me perturbou: era o destino de muitas filhas pobres da Amazônia 
(HATOUM, 2008, p. 63-64). 

 
A sugestão da capa de Órfão do Eldorado apresenta essas visões, sendo que 

os personagens do tempo e do espaço, ou melhor, somente aqueles que estão 

imersos na região amazônica sabem o que representa estar à margem, na 

orfandade do abandono e os que observam só imaginam as riquezas da floresta, a 

abundância em beleza natural, mas cheia de mistério, atrocidades naturais e 

humanas do eldorado perdido. 

Em Maciary, ou para além do encontro das águas, o título talvez possa ser 

associado à expedição que viajou a Marte, para verificar se no planeta havia 

existência de vida, mas tudo o que conseguiram provar foi a existência de “água”. 

Em contrapartida, o subtítulo refere-se ao famoso encontro das águas dos rios 

Negro e Solimões, visto que a nascente do primeiro é na Colômbia, e, do segundo, 

no Peru. O fenômeno é visto nitidamente, por suas águas não se misturarem, 

percebido pelas tonalidades que possuem: negra e barrenta. Ao imaginarmos essa 

confluência dos rios, esse espetáculo da natureza, não é difícil entender o porquê 

que Labre escolheu a localidade para enfiar-se, indicando o coração da Amazônia, 

para fundar o seu império.  

Os desbravadores amazônicos, os arigós, fugiam da seca e queriam um 

habitat que lhes oferecesse melhores condições de vida, além de riquezas. Segundo 

Euclides da Cunha, ele os consideravam (os arigós) metaforicamente como
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“construtores de ruínas”; pois a “região foi marcada pela história dos construtores de 

ruínas” (HARDMAN, 2009, p. 62). Aqui, a metáfora é profunda, triste, desoladora. A 

construção de ruínas não apenas remete à aniquilação, mas a algo que nunca será 

efetivamente arquiteto. 

Nesse sentido, eles eram considerados como destruidores da paisagem 

natural e humana, sem que houvesse respeito aos direitos humanos e do meio 

ambiente. E é a partir dessa sugestão que se enfatizou a leitura da capa do livro: 

paisagem do rio, a presença da água que tanto almejavam os arigós, mas que por 

onde passavam, devastavam as florestas, inclusive as matas ciliares, as que 

protegem as margens dos rios, sendo destacadas através do trabalho fotográfico 

essa destruição dos construtores de ruínas. 

 
 
 
1.4 ENTORNO DA ENGENHOSIDADE DA OBRA ÓRFÃOS DO ELDORADO 
 

 
A representação artística de uma ação é o 
único meio para expressar, em imagens 
sensíveis, a substância intrínseca do ser 
social numa dada fase de seu 
desenvolvimento histórico (LUKÁCS, 
1965, p. 188).  

 
A respeito do entorno da engenhosidade crítica de Hatoum, especificamente, 

atinente a Órfãos do Eldorado, destacam-se as apreciações de Gabriel Arcanjo 

Santos de Albuquerque, Um autor, muitas vozes: alteridade e poder na narrativa de 

Milton Hatoum (2006); Urigeile e Franzin, A modalização do discurso em Órfãos do 

Eldorado (2012); Simone do Socorro da Trindade Souza Melo Carneiro, A des-

construção do mito da submissão e re-atualização (sic) do mito da culpa em um 

espaço amazônico (2005); Sergio Francisco Loss Franzin, A tela amazônica de 

Milton Hatoum em "Órfãos do Eldorado": análise dos matizes de discurso (2012); 

José Alonso Freire, Entre construções e ruínas: o espaço em romances de Dalcídio 

Jurandir e Milton Hatoum (2008).  

Além destes estudiosos citados, consultamos o americano John Gledson, que 

reescreve Hatoum, na língua original dele (inglês). Demais, ressaltassem-se os 

escritos transcritos da língua materna do escritor Hatoum, português, para a língua
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inglesa, por Andréa Moraes da Costa. 

De acordo com Costa (2016), na dissertação intitulada John Gledson 

reescreve Milton Hatoum, em Órfãos do Eldorado, “é possível perceber a relação 

entre Amazônia e imaginário, que está destacada já no título – por meio da intrigante 

e perspicaz alusão ao mito do Eldorado – e em sua narrativa – por meio da 

descrição de lendas e mitos da Amazônia” (COSTA, 2016, p. 137). No seu discurso, 

a autora menciona que a narrativa de Hatoum nos direciona para as discussões 

relacionadas ao hibridismo cultural e à valorização da mitologia amazônica. 

Portanto, nos limitamos a partir da análise de Andréa Moraes da Costa, para 

enriquecimento das nossas análises. É sabido que o termo tradução pode ser 

entendido, também, como uma análise de uma obra. Segundo Antoine Compagnon, 

analisando Proust: “o dever e a tarefa de um escritor, concluía Proust, são os de um 

tradutor” (COMPAGNON, 2006, p. 142). Compagnon aprofunda a explicação da 

afirmação: 

 
Na tradução, a polaridade escritura e leitura se esvanesce [sic]. Em 
termos saussurianos, dir-se-á que se o texto se apresenta como uma 
fala (parole) em relação aos códigos e às convenções da literatura, 
ele se oferece também à leitura, como uma língua (langue), à qual 
ele associará sua própria fala (COMPAGNON, 2006, p. 143). 

 
Nesse viés comparativo, escritor versus tradutor, interessa-nos por fazer 

sentido que, de acordo com Costa (2016), analisando os escritos de John Gledson, 

tradução está comumente relacionada à língua original do escritor Hatoum. Sendo 

que, por outro lado, o nosso papel enquanto críticos literários é o de tentar “traduzir” 

ou “desmitificar”, no sentido de entender, o que Hatoum escreveu, em especial, a 

respeito das referências mitológicas. Sinteticamente, Gledson traduz Hatoum, 

tentando compreender o que, com precisão, quis representar em seu livro. Costa 

(2016), por sua vez, traduz e tenta entender a versão em inglês para saber se esta é 

fidedigna ao português. De nossa parte, nós avaliamos a produção de Andréa 

Costa, a fim de verificar como está representada certa percepção do mundo mítico, 

do Eldorado. Cada tradução, por vezes, salienta o entrechoque cultural mencionado 

nas páginas anteriores. Nesse sentido, por vezes, Eldorado ora está vinculado a 

uma ideia de esplendor, ora a uma concepção de desilusão e de decadência. 
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1.5 ENTORNO DA ENGENHOSIDADE DA OBRA MACIARY, OU PARA ALÉM DO 
ENCONTRO DAS ÁGUAS 
 
 

A partir do conhecimento do entorno engenhoso da obra de Milton Hatoum 

fica evidente a grandiosidade de Órfão do Eldorado, traduzida em, pelo menos, 

quinze idiomas. Dessa maneira, constatamos que há mais de um estudioso que a 

analisou em língua portuguesa, comparado a versão original com as traduções feitas 

em outras línguas.  

Por outro lado, por se tratar de um escritor relativamente desconhecido, e por 

não contar ainda com uma divulgação de impacto, a obra de Hélio Rocha, Maciary, 

ou para além do encontro das águas, ainda não conta com uma fortuna crítica 

significativa, isto é, que tenha ganhado corpus de divulgação em nível nacional, por 

exemplo. Contudo, isso não retira o mérito de sua narrativa aqui estudada e nem de 

outras composições do autor. 

De fato, Rocha é um escritor pouco lido e conhecido, ainda nos primórdios da 

carreira de romancista. Entretanto, acreditamos que Maciary seja a principal obra do 

autor e, por conta disso, Hélio destaca-se pela amplitude do seu romance, capaz de 

tornar-se um dos livros mais envolventes dos últimos tempos, publicados na região 

amazônica. Por essa razão, o escolhemos para compará-lo dialogicamente com a 

obra de Milton Hatoum. 

De qualquer forma, há alguns estudos referentes às narrativas de Rocha que 

merecem destaque. Não por acaso, para esta parte de nossa pesquisa, temos por 

base teórica e norteadora o ensaio intitulado “O narrador sob a perspectiva de 

Walter Benjamim em Maciary, ou para além do encontro das águas, de Hélio 

Rocha”, escrito por Renato Luiz Gomes da Silva, no livro Amazônia & Heterotopias 

(2014). 

De acordo com Silva, é possível realizar uma comparação entre os aspectos 

do narrador, tal como os define Walter Benjamin e Silviano Santiago, chegando ao 

ponto de afirmar que a obra Maciary, ou para além do encontro das águas possui 

características Pós-Modernistas – isso corre no momento em que se refere 

especialmente aos narradores, detectando várias vozes narrativas, como, por 

exemplo, a do narrador principal e secundário, porém há um conflito teórico dos
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autores sobre este elemento narrativo, sendo que, na teoria de Benjamin, a obra de 

Rocha possuiria os dois tipos clássicos de narradores (narrador camponês 

sedentário ou o marinheiro comerciante), mas que, na visão de Santiago, seria de 

certa forma uma narrativa já ultrapassada. De qualquer modo, Renato Luiz Gomes 

da Silva não aprofunda a análise dos elementos estéticos de Maciary, nem fornece 

ênfase à construção mítica presente na obra. 

 
 
 
1.6 REVISÃO CRÍTICA ACERCA DOS AUTORES E SUAS OBRAS 
 
 

Sabemos que tanto Hatoum quanto Rocha são autores conterrâneos, 

contemporâneos e, talvez, por serem amazonenses, o tema sobre a região é tão 

presente em suas produções literárias. Suas obras partem do contexto amazônico, 

porém representam uma situação exponencial, de elevação a todas as partes do 

mundo. Provavelmente, seja por essa razão que, por exemplo, Hatoum, em 

entrevistas, não aceita que seus trabalhos sejam considerados apenas como 

regionalistas. Nos textos de ambos os autores, a Amazônia é representada como 

motivo de sobrevivência ao capitalismo, às severas e longínquas alterações do meio 

natural, mas submersas de mitos, em especial, indígenas, ocasionando valoração 

(mitificação) e desvalorização (desmistificação).  

Aqui, é importante citar a maneira como Mircea Eliade considera o sagrado, a 

religião, em meio a certa acepção de realidade e de verdade: 

 
Nos níveis arcaicos da cultura, a religião mantém a “abertura” para 
um Mundo sobre-humano, o mundo dos valores axiológicos [...]. É 
através da experiência do sagrado, do encontro com uma realidade 
transumana, que nasce a ideia (sic) de que alguma coisa existe 
realmente, de que existem valores absolutos, capazes de guiar o 
homem e de conferir uma significação à existência humana. É 
através da experiência do sagrado, portanto, que despontam as 
ideias (sic) e realidade, verdade e significação, que serão 
ulteriormente elaboradas e sistematizadas pelas especulações 
metafísicas. 
[...]. A “realidade” se desvenda e se deixa construir a partir de um 
nível “transcendente”, mas de um “transcendente” que pode ser 
vivido ritualmente e que acaba por fazer parte integrante da vida 
humana (Eliade, 1972, p. 100). 

 
Neste viés, Eliade transcreve o conteúdo configurado da representação do
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mundo real, por apresentar o universo mitificado ou desmitificado, mas que esse 

mundo mitológico faz parte do cotidiano de significação humana, sendo que 

qualquer meio social possui a cultura religiosa. Como vimos, desde o início de 

nossos escritos, tanto o indígena quanto os aventureiros “selvagens” possuíam seus 

ritos, porém o que desmitifica é a negação da cultura do outro, a barbárie, a 

dominação, a matança dos indígenas, entre outras características. 

Podemos dizer que as obras dos autores amazônicos Hatoum (manauara) e 

Rocha (labrense) são romances modernos, a partir da sistematização de Lukács, por 

“serem representações narrativas de uma totalidade social, mediante a 

representação da ação de indivíduos que a ela pertencem” (LUKÁCS, 1965, p. 188) 

ou ainda, o autor especifica, “[...], o romance é a forma da ação problemática 

inerente à ruptura entre a dimensão individual e a dimensão social, própria do 

mundo burguês, [...]”, entre outros parâmetros. Órfãos do Eldorado e Maciary são 

modernos porque, além de problematizarem temas, embates dos séculos XX e XXI, 

suas estruturas tendem a retomar e resistematizar parte da tradição: artística, 

histórica, cultural. 

 Há a complexidade de suas narrativas, sendo que a primeira se destaca em 

narrar o romance desmedido entre Arminto Cordovil e Dinaura e que todos os fatos 

que os envolvem são responsáveis pelo insucesso da felicidade do casal: a causa 

econômica, conflito entre pai e filho, entre outras causas, além da explicação desse 

insucesso no amor que Arminto sente por Dinaura é justificado através dos mitos 

amazônicos. A constante reviravolta dos status da família Cordovil até chegar a 

decadência com Arminto Cordovil fascina-nos, por representar, de fato, a vida do 

homem capitalista, burguês, visto que esse mesmo homem vive no impasse da 

sobrevida do “eu” em conflito: o que sou? O que fui? O que serei? O que me resta 

futuramente? Tanto em Órfãos do Eldorado como em Maciary, ou para além do 

encontro das águas, há uma diversidade de narradores, uma polifonia narrativa, uma 

das características das narrativas modernas, uma mescla de vozes (narrador 

principal e secundários). 

Quanto a esse parâmetro, Linda Hutcheon explicita: 

 
Nas metaficções historigráficas, nenhuma das diversas formas 
criticamente sancionadas de falar sobre a subjetividade 
(personagem, narrador, autor, voz do texto) consegue apresentar
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alicerce estável. Elas são, sim, usadas, inseridas, arraigadas, mas 
são também abusadas e debilitadas (HUTCHEON, 1991, p. 240). 

 
No decorrer da narrativa romanesca de Hatoum, são percebidas diversas 

vozes, orquestradas por narrador central, sendo que as vozes dos narradores 

secundários são misturadas em alguns pontos: 

Em Maciary, ou para além dos encontros das águas, há o destaque para o 

casal indígena Catita e José Antônio, sobreviventes da matança das tribos no local 

pelo coronel Labre e sua comitiva. O narrador nos explica que eles, “em suma, 

protegiam os ‘brancos’” (ROCHA, 2012, p. 81). Catita e José Antônio enfrentavam o 

perigo das florestas de forma heroica, às vezes, sem se dar conta do perigo que os 

civilizados traziam consigo. Nesta obra, há igualmente a representação de outras 

várias histórias (como se, no desenrolar da narrativa, desencadeasse um romance 

dentro de outro romance), como, por exemplo, o de Dawari, filho de Catita e José 

Antônio, que se casou com Teodora, filha de arigós: 

 
‘Que bom estarmos juntos e na capital, meu amor. Como hoje é 
domingo, devemos ir ao Mercado Municipal e tentar vender nossos 
produtos, não é Daw?’ 
‘Acho melhor você ficar aqui na pensão, amor. Porque cê tá grávida, 
meu bem’ (ROCHA, 2012, p. 129). 

 
Outro romance pode ser percebido pela história entre Raimundo Claro e 

Santana:  

 

Ele era acostumado ao trabalho pesado: derrubar mata para cobrir 
roçados, plantar mandioca, fazer farinha, cortar lenha, etc. Ela, como 
muitas mulheres de sua tribo, era acostumada a pescar tambaqui 
nos lagos dentro da mata (ROCHA, 2012, p. 149). 

 

Além disso, há o romance maior de toda a saga narrativa de Maciary, ou para 

além do encontro das águas: trata-se do amor utópico e desmedido de Labre por 

fazer acontecer História: 

 
Coronel Labre, debruçado sobre a amurada do Pirajá, refazia seu 
discurso mentalmente. Na Câmara dos habitantes do Purus. A sua 
luta era constante. Seu amor pelas riquezas do Purus o mantinha 
firme em seu projeto de vida: construir um reino na Amazônia 
puruense. E assim seguia a procissão dos dias e das noites. 
(ROCHA, 2012, p. 120). 
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Portanto, eis a complexidade das obras estudadas Órfãos do Eldorado e 

Maciary, ou para além do encontro das águas. Uma apresenta uma narração 

romântica no decorrer da obra, apesar de proporcionar uma trama dialógica que 

influencia as vidas dos protagonistas, comprovando a teoria moderna de que tudo 

está interligado, assim como anuncia a linguagem tecnológica da modernidade, das 

redes sociais, por exemplo, sem deixar, contudo, de resgatar o universo mítico, 

simbólico. A outra apresenta-nos vários romances dentro de um único romance, 

sendo que todos estão interligados, visto que é assim que funciona o “mundo em 

ruínas” da atualidade. No entanto, ambas as narrativas frisam certa destruição do 

horizonte ou do contexto em que as culturas indígenas foram ou apagadas através 

dos tempos – sublinhando, assim, aquilo que consideramos a “desmistificação do 

universo”. Em todo caso, é importante destacar que esta desmitificação tente a 

ocorrer com maior frequência na obra de Hélio Rocha. 
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CAPÍTULO II 
 
2 “DESVIOS CULTURAIS” ENTRE ENREDOS E PERSONAGENS 
 
 

Podemos ir mais longe e perguntar se a 
historiografia não representa uma zona de 
indiferenciação criadora com relação a todas 
formas épicas (que são narrativas). Nesse 
caso, a história escrita se relacionaria com as 
formas épicas como luz branca com as cores 
de espectro (BENJAMIN, 1987, p. 209).  

 
Nesse capítulo, destacamos as obras Maciary (2012), de Hélio Rodrigues da 

Rocha, e Órfãos do Eldorado (2008), de Milton Hatoum, já apresentando parte do 

diálogo sob o viés da mitificação e desmitificação. Dessa maneira, acreditamos que 

são estes conceitos sobrepostos a alguns termos, dentre eles: o símbolo, mito, 

narrativas e romance. Por isso, não se trata de conceitos unos, fechados. Ao mesmo 

tempo, frisaremos os conceitos em que as obras estudadas direcionam a nossa 

interpretação, ou seja, de acordo com o enredo, o contexto, a tessitura ficcional. Os 

conceitos são retomados e bem mais trabalhados no decorrer das análises13.  

Em seus estudos, Paul Ricoeur (1988) aponta-nos conceitos de símbolo e 

mito, ligados a um ser preso no tempo e espaço, ou seja, um ser dentro de um 

contexto. Mircea Eliade, por sua vez, apresenta-nos definições dos mesmos termos, 

que, se centrarmos aos temas de suas das obras, verificaremos que estão 

vinculados a acepções marcadas por certa religiosidade: àquilo que o ser acredita, 

ao espírito. Por seu turno, em seus trabalhos, Lukács (1915) traz-nos um conceito 

de romance moderno (“epopeia burguesa”), cujas ideias estão mais próximas às de 

Ricoeur (“o sujeito moderno e seu pensamento estilhaçado” – “um sujeito preso e 

vítima de seu tempo”). Essa proximidade é referente ao tempo, à modernidade, com 

definição de um “ser problemático”, nas palavras de Ricoeur, um homem que pensa 

o mundo a partir de “um cogito ferido”. Por sua vez, Robert Scholes e Robert Kellogg 

(1977) mostram-nos, em suas teorias, concepções de muitos dos termos por nós 

trabalhados neste estudo, isto é, a tradição da narrativa; a ruptura com os gêneros 

tradicionais, inclusive, com a forma romance; tradição oral; tradição escrita, etc. 

                                            
13

 Na primeira parte deste trabalho, começamos a delimitar os conceitos de mitificação e desmitificação, 
aqui, iremos relacioná-los à análise das narrativas.  
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É a partir dessas temáticas, no envolvimento dialético que se entrelaçam as 

obras apresentadas, entre ruptura e valorização mitológica das personagens, que 

analisamos a relação entre tempo, espaço, o universo ficcional e narrativo sob o 

prisma da mitificação e desmitificação. 

Nessas obras, os termos conceituais são os condutores às raízes mitológicas 

representadas por cada uma delas, com a análise dos conceitos de desmitificação e 

de mitificação, conforme elas nos apontam, ou seja, é preciso que fique bem claro 

que, ainda que retomemos teóricos do mito, do símbolo e da alegoria, na maioria 

das vezes, podemos abstrair da própria leitura das obras os dois conceitos 

supracitados. Em todo caso, especificamente, a fim de constituir nossa análise 

comparativa, retomamos as perspectivas de Paul Ricoeur, Mircea Eliade, Robert 

Scholes, Robert Kellogg, além de Georg Lukács. Essas teorias são de extrema 

importância para esta pesquisa. 

 
 
 
2.1 CONCEITOS VINCULADOS ÀS NARRATIVAS 
 
 

Os fios condutores das narrativas Órfãos do Eldorado (2008), de Milton 

Hatoum e Maciary, ou para além do encontro das águas (2012), de Hélio R. da 

Rocha são elaborados, categoricamente, através dos saberes populares e do 

conhecimento científico da História, do Direito, da Filosofia, Antropologia, da 

Geografia, dentre outras Ciências. Essas categorias, para Ricoeur, seriam os 

“desvios da cultura”, isto é, necessário para a compreensão profunda de uma obra 

artística. 

A sistematização metodológica, nesta parte, diz respeito à visada mitológica, 

confrontando, comparativamente, os mitos presentes nas obras de Hatoum e Rocha. 

Por isso, quanto à referência dos saberes populares, o fio condutor está ligado à 

memória de relatos populares, às narrativas populares orais e/ ou transcritas 

posteriormente. Aqui, são destacados os mitos e as lendas concernentes aos povos 

indígenas (autóctones) e aos povos colonizadores da Amazônia, especificamente, 

os arigós (maranhenses e cearenses), além de povos de outras nacionalidades. 

Uma vez que Órfãos do Eldorado, de Milton Hatoum, é iniciada a partir do 

esclarecimento de um mito, um ponto crucial quanto à sua composição é explicável
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da seguinte maneira: 

 
Uma índia, uma das tapuias da cidade, falava e apontava o rio. [...] 
Dizia que tinha se afastado do marido porque ele vivia caçando e 
andando por aí, deixando-a sozinha na aldeia. Até que foi atraída por 
um ser encantado. Agora ia morar com o amante, lá no fundo das 
águas. Queria viver num mundo melhor, sem sofrimento, desgraça 
(HATOUM, 2008, p. 11). 

 
Nesta primeira parte, ocorre a revelação da exploração mitológica, traduzida 

por Florita, personagem indígena que, além de ter sido cuidadora (babá), 

companheira, amiga, também teve uma noite de amor com Arminto Cordovil. Ela 

traduziu a língua indígena, elevando-a para o campo mitológico. Nota-se que a 

narrativa da índia é pura; tem certa magia – o que revela a configuração mítica dos 

povos indígenas, sem a contaminação do colonizador, do “homem civilizado”. 

No decorrer da narrativa, Florita revelava a tradução torta que fizera. Isso 

quase no término da obra. Para pensar sobre isto, destaca-se o seguinte diálogo: 

“[...] Mas ela falava em língua geral, e tu traduzias. Traduzi torta, Arminto. Tudo 

mentira” (HATOUM, 2008, p. 90). Portanto, aqui, a mentira aparece como uma 

estratégia. Esta pode ser melhor compreendida a partir do trecho destacado abaixo: 

 
 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).  

 
Nesse sentido, a primeira parte nos revela o mito, e a segunda demonstra a 

explicação dele, ou seja, na narrativa de Hatoum, tem-se um mito para explicar um 

fato reconstruído por este mesmo mito. Assim, há uma ocorrência da natureza 

sobreposta a uma ocorrência do homem, que modifica não apenas o meio. Aqui, de 

certa forma, a história aparece como suporte da ficção. Sob tal prisma, Para Ricoeur: 

 
[...] a compreensão histórica põe em jogo todos os paradoxos da 
historicidade: como um ser histórico pode compreender 
historicamente a história? Por sua vez, tais paradoxos remetem a 
uma problemática muito mais fundamental: como a vida, ao que se 
exprime, pode objetivar-se (RICOEUR, 1988, p. 9). 

 
No trecho destacado acima, Ricoeur diz que a história também é composta 

por paradoxos. Na narrativa de Hatoum, há o desejo de morrer daquela pessoa que 

está configurada pelo ou no mito: a indígena que queria se encontrar com o amante
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nas profundezas das águas do rio. Este acontecimento aparece justaposto ao anseio 

de morrer da personagem Florita. Por mais paradoxal que possa parecer a história 

mítica, ela revela muitos detalhes do romance. O mito está vinculado ao 

entendimento do ser em torno de tudo que o cerca, destacando o processo histórico 

e existencial. Por mais contraditório que as circunstâncias míticas ou históricas 

possam parecer, elas permitem compreender melhor tanto a sociedade quanto a 

obra artística, quanto a “existência ficcional e problemática” das personagens. 

Por sua vez, a representação referente à morte é vista, na obra Maciary, ou 

para além do encontro das águas, no seguinte trecho: 

 
[...] Aos 16 anos, apareceu o segundo curumim, uma cunhantã. 
Chamou-a de Catirina. Depois do nascimento de Dawari fora 
obrigada a se ajuntar com o caboclo José Antônio. Sua tribo não 
aceitava mulher parida sem marido. Então empurraram-na para José 
Antônio, o Purupuru que morava sozinho, pois era viúvo e outras 
mulheres da tribo não queriam um marido assim. Tinham medo de 
que o espírito da mulher dele voltasse e lhes atormentassem. Diziam 
que morreriam cedo se casassem com ele. A falecida podia puxar os 
seus pés enquanto dormissem. Dele mantinham distância, portanto. 
Mas, como Catita ficara viúva também e tinha as mesmas 
superstições, arrumaram-se (ROCHA, 2012, p. 65-66). 

 

No trecho, extraído da primeira parte, capítulo III, Andirá representa um mito 

indígena, o qual rege a vida da tribo Apurinã. A simbologia é autoexplicativa, pois o 

símbolo mitológico diz respeito àquilo que está além da vida, sendo um contexto 

circunstancial, um dilema enfrentado tanto por Yakuarí, nome indígena, batizado 

pelo homem branco, José Antônio quanto por Leonília, igualmente, nome dado pelo 

homem branco e Catita, nome de nascimento. Ambos eram viúvos, mas que sofriam 

por causa do mito da morte. Não podiam casar-se novamente. Os espíritos dos 

falecidos poderiam atormentar quem casasse com um deles ou as pessoas que 

assim fizessem, poderiam morrer cedo demais. 

Catita e Yakuari são personagens fragmentados pelas circunstâncias. Essa 

característica é contundentemente representada por mitos. As suas existências e 

fragmentações são explicadas no contexto dos seus povos, de sofrimento, de amor, 

de solidão, de morte. 

Desse modo, a evolução do realismo mitológico aparece nas obras estudadas 

de forma evidente. No entanto, com contextos e situações diferentes, sendo que há
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contextos explicativos do universo da mulher (Órfãos do Eldorado) e os que são 

naturais de povos autóctones (Maciary, ou para além do encontro das águas). Na 

obra de Milton Hatoum, há uma simbologia enigmática; na de Hélio R. da Rocha, a 

realidade mitológica surge como aspecto natural de um povo. 

Como o universo das obras trabalhadas gira em torno da evolução mitológica, 

em Órfãos do Eldorado, a presença dos mitos se intensifica, o imaginário ganha 

valor para a explicação dos fatos ocorridos na obra, principalmente, para representar 

o romance amoroso entre Dinaura e Arminto. Por outro lado, em Maciary, ou para 

além das águas, essa evolução mitológica perde completamente o valor, o juízo 

explicativo para os fatos é visto pelo viés do colonizador. As lendas, mitos indígenas, 

no mundo do colonizador, não existem, são desprezíveis, aniquiladas. Sendo 

desprezadas ou não, para os sobreviventes do massacre, alguns personagens 

indígenas, os fatos podem ser explicados através da crença, da cultura deles, isto é, 

da mitologia do universo indígena. 

Para compreender melhor sobre mito, frisaremos, inicialmente, no termo 

símbolo, sendo que símbolo e mito não podem ser confundidos. O símbolo é 

autoexplicável, constituindo-se, a partir do “desejo de ser e os signos nos quais o 

desejo se exprime, se projeta e se explicita” (RICOEUR, 1988, p. 144). Paul Ricoeur 

sustenta sua teoria quanto ao símbolo, partindo do pensamento filosófico de Nabert, 

explicitando: 

 
[...], compreender é inseparável de compreender-se, que o universo 
simbólico é o meio da auto-explicitação (sic). Isso quer dizer: de um 
lado, que não há mais problema de sentido, se os signos não 
constituem o meio, o ambiente, o médium, graças ao qual um 
existente humano procura situar-se, projetar-se, compreender-se; do 
outro, em sentido inverso, que não há apreensão direta de si por si, 
percepção interior, apropriação de meu desejo de existir sobre a via 
curta da consciência, mas somente pela via longa da interpretação 
dos signos. Em suma, minha hipótese de trabalho filosófica é a 
reflexão concreta, vale dizer, o Cogito mediatizado por todo o 
universo dos signos. (RICOEUR, 1988, p. 144-145). 

 
Logo, a acepção conceitual de Ricoeur está ligada diretamente ao símbolo 

como significado da cultura, pois o conceito de símbolo é expandido, não 

dependendo de um significado, como concebia uma vertente clássica de análise. 

Por outro lado, Mircea Eliade explicita com mais evidência o conceito de símbolo, 

dizendo que este  
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é consubstancial ao ser humano; procede a linguagem e a razão 
discursiva. O símbolo revela certos aspectos da realidade – os mais 
profundos – que desafiam qualquer outro meio de conhecimento. As 
imagens, os símbolos e os mitos não são criações irresponsáveis da 
psique, elas respondem a uma necessidade e preenchem uma 
função: revelar as mais secretas modalidades do ser (Eliade, 1986, 
p. 8-9) 

 
Desse modo, outro conceito indispensável ao nosso estudo é o de narrativa. 

Para Robert Scholes e Robert Kellogg, “não é preciso nada mais nada menos do 

que uma estória e um contador” (SCHOLES; KELLOGG, 1929, p. 2) para definir o 

que é uma narrativa. Em outras palavras, as obras apresentam uma estória/história 

e alguém que as contam, portanto, Scholes e Kellogg querem dizer: narrativa é a 

construção de um pensamento, com enredo e demais elementos, contendo uma 

estória/história e um narrador. Além disso, a estória pode ser oral ou escrita e em 

cada construção há a presença de elementos: sujeito, tempo, espaço, narrador, 

personagens, ambientação. Um detalhe imprescindível, para o campo literário, é que 

a narrativa é ficcional e não concreta. Para o nosso estudo o conceito de narrativa 

torna-se importante porque as narrativas orais (míticas da tradição oral) aparecem, 

de certo modo, sobrepostas às narrativas literárias (tradição escrita). 

É sabido que, no decorrer dos tempos, as narrativas foram evoluindo no que 

se refere ao estilo, oral ou de escrita, devido, talvez, à própria evolução do homem, 

mas que, em tempos remotos, a predominância era apenas das formas orais. Na 

Antiguidade, o destaque era para os deuses. A Odisséia, com seus mitos e lendas, 

apresenta narrativas da Antiguidade; paralelamente, as histórias bíblicas são 

recorrentes na Antiguidade, mas, sobretudo, na Era Medieval. 

Segundo Scholes e Kellogg: “a evolução das formas dentro da tradição 

narrativa é um processo análogo, em alguns sentidos, à evolução biológica” 

(SCHOLES; KELLOGG, 1929, p. 38). Contudo, o surgimento da escrita, a cultura de 

massa, todos estes fatos foram capazes de propagar outro tipo de narrativa, por 

exemplo, o romance, que, para Lukács, surge como epopeia burguesa.  

O conceito de romance atenta-nos ao passado: “é uma fábula heróica que 

trata de pessoas e coisas fabulosas”. Mas se nos atrelarmos para a atualidade, “o 

romance moderno (novel) é um retrato da vida e dos costumes reais e do tempo em 

que é escrito. O romance descreve, em linguagem imponente e elevada, aquilo que 

nunca aconteceu nem provável que aconteça [...]”. De seu lado, para Lukács, em A
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Teoria do Romance (1915), o “romance é um produto literário típico da sociedade 

burguesa; mais precisamente, o considera a expressão típica da cisão entre o eu e o 

mundo, que é o aspecto fundamental dessa sociedade” (LUKÁCS, 1915, p. 181). A 

delimitação dos conceitos de narrativa e de romance, para nós, é importante porque 

acreditamos que tanto Hatoum como Rocha resistematizam, em suas obras, parte 

da tradição oral, mas isso ocorre a partir de um viés moderno. 

Aditivamente, as obras estudadas, sendo contemporâneas, apresentam o que 

Lukács conceituou como o “romance como epopeia burguesa”, pois tanto na obra 

Órfãos do Eldorado quanto na Maciary, ou para além do encontro das águas são 

perceptíveis sociedades hodiernas preocupadas com o poder aquisitivo, a violência 

em prol desse poder, do progresso, dentre outras características ritualísticas da 

modernidade. 

Não por acaso, os temas em torno da ou a ascensão da burguesia, ou das 

contradições da modernidade, em Hatoum, são significativos:  

Trecho 1: “[...]. Manaus, a exportação de borracha, o emprego, o comércio, o 

turismo, tudo crescia. Até a prostituição. ]...]. Tanta ladroagem na política, e ainda 

aumentam os impostos” (HATOUM, 2008, p. 33).  

Trecho 2:  

 
[...] Atrasei mais de uma hora por causa de um tumulto no centro. Um 
bando de exaltados corria e gritava na Avenida Sete de Setembro. 
Pensei num protesto, ou passeata. Era o linchamento de um ladrão. 
Vi o sujeito quase nu amarrado a uma carroça puxada por um cavalo. 
Apedrajavam o infeliz e lascavam o cinturão nas costas dele. O 
animal relinchava, mas não abafava a dor humana. De repente a 
polícia arrastou o ladrão, o cavalo e a carroça. [...] (HATOUM, 2008, 
p. 54-55). 

 
Os trechos são representações referentes à modernidade e suas 

divergências. Uma sociedade hipócrita, burguesa, capitalista, moralista, além de 

violenta: uma reconfiguração da burguesia do século XX, portanto. Por outro lado, 

essa representação na obra Maciary, ou para além do encontro das águas é 

configurada em sentido da busca pelo poder, da conquista por terras, do eldorado. A 

voz narrativa lança algumas perguntas, dentre elas, podemos desatacar a seguinte 

assertiva: “[...]. Quais as duas maiores causas de guerra no mundo, senão terra e 

religião?” (ROCHA, 2012, p. 38). Em seguida, podemos respondê-la com as 

palavras da personagem coronel Labre: “vamos juntos fundar um império na
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Amazônia Ocidental e ficarmos todos ricos em pouco tempo. No Purus, há muito 

látex. Seringueiras bordam aquela floresta virgem. Leite escorre de seus troncos 

roliços. Vamos fazer muita borracha” (ROCHA, 2012, 67). 

Esses trechos extraídos da obra de Rocha, sendo uma interrogação feita pelo 

personagem central e respondida por uma personagem secundária representam 

como a narrativa Maciary, ou para além do encontro das águas apresenta uma 

sociedade burguesa cheia de presunção, meramente capitalista, violenta. Não há 

nenhuma preocupação com sujeitos diferentes da cultura original da deles, 

colonizador, além da não preocupação visível com meio ambiente. Representam, 

sem dúvida, colonos destemidos, que objetivavam guerrearem em busca do 

eldorado e cultos religiosos, isto é, catequizavam, também, como forma de 

dominação, de poder, sem nenhum temor ou piedade dos nativos e da natureza. 

Desse modo, as obras romanescas Órfãos do Eldorado e Maciary, ou para 

além do encontro das águas representam a modernidade cada uma numa 

perspectiva diferente. A primeira obra representa as características da sociedade 

moderna já formadas, e a segunda narrativa representa uma sociedade de 

burgueses em busca da formação de um lugar para a implantação de um 

capitalismo dotado de seus valores violentos em prol de objetivos direcionados pelo 

poder, ganância, pregando os seus ritos religiosos como forma de dominar e 

demarcar terra. Há um mundo em destruição e outro em vias de nascimento. 

Aqui, é importante mencionar também o significado de mito para Scholes e 

Kellogg, “um mito é um enredo tradicional que pode ser transmitido” (SCHOLES, 

1929, p. 7). Além disso, para os autores, “o [...], o mito é sempre um precedente e 

um exemplo, não só em reação às ações – “sagradas” ou “profanas” – do homem, 

mas também em relação à sua própria condição. Ou melhor: um precedente para os 

modos do real em geral” (CAMPBELL, 1997, p. 15). Este conceito atrela-se à 

narrativa tradicional, pois, hoje, esta forma de narrativa perdeu força, no entanto, se 

configura nas obras trabalhadas, uma com mais intensidade que a outra. Há a 

construção em uma e a desconstrução em outra. 

Verificamos também que o mito, na obra Órfãos do Eldorado, aparece 

configurado no romance amoroso entre Dinaura e Arminto Cordovil. Segundo o 

narrador, é revelado que: “no porto de Vila Bela, alguém espalhou que a órfã era 

uma cobra grande que ia me devorar e depois me arrastar para a cidade no fundo
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do rio. E que eu devia quebrar o encanto antes de ser transformado numa criatura 

diabólica [...]” (HATOUM, 2008, p. 34). A intensificação dos rumores a respeito do 

amor entre eles exaltava ainda mais essa citada visão mitológica: 

 
[...]. Uns diziam que Dinaura havia me abandonado por um sapo, um 
peixe grande, um boto ou uma cobra sucuri; outros sussurravam que 
ela aparecia à meia-noite num barco iluminado e dizia aos 
pescadores que não suportava viver na solidão do fundo do rio [...] 
(HATOUM, 2008, p. 65). 

 
O mito e sua simbolização são explicações de um fato, isto é, os desejos, os 

sonhos do homem, de si mesmo, da natureza e tudo que possa ser explicado, mas 

seguindo o pensamento de Ricoeur, uma simbologia inserida num contexto cultural, 

isto é, interpretação desprovida da história – mente – cultura. O homem tenta 

entender-se, além daquilo que é exterior a ele, vinculando a sua existência à 

natureza e ao mundo que o cerca através dos mitos. 

Essa mesma recorrência pode ser encontrada, também, na obra Maciary, ou 

para além do encontro das águas. Na narração da primeira parte, capítulo III, Andirá 

nos revela: 

Mito da natureza: espírito das águas 
 

No porto da vila, algumas canoas e cascos aguardavam seus 
passageiros. A ribanceira do outro lado do rio havia aumentado. Na 
noite anterior, o barranco quebrara outra vez. ‘Deslizamento de terra’, 
diziam os caboclos. Os arigós diziam que se agulhas virgens fossem 
afiadas bem na beira do barranco, a terra pararia de cair. A questão 
era encontrar agulhas de costura. Para os indígenas, aquilo era o 
espírito das águas que brigava com a terra por causa das raízes 
retiradas dali (ROCHA, 2012, p. 73). 

 
Os desbravadores tinham entendimento quanto à praticidade, apenas que o 

problema teria que ser resolvido. Não enxergaram a causa e o efeito, mas somente 

a solução. Porém, por outro lado, através dos mitos, os indígenas enxergavam a 

causa – efeito e solução para na ocorrência da natureza: deslizamento de terra. 

Anterior ao mito da natureza, o espírito das águas, a narrativa frisa acerca do 

espírito dos animais. A voz que relata os acontecimentos em terceira pessoa 

descreve acerca de um mito provindo da etnia de Yakuari e Catita, além de algumas 

habilidades deles: 

Mito: espírito dos animais 
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[...]. Eram hábeis caçadores também. Sabiam que era preciso, então, 
imitar os pássaros e outros seres da mata. Metamorfoseavam-se em 
jacamins, garças etc. Eles acreditavam que, quando se mata e come 
um bicho, recebe-se o seu espírito. Assim, quando matasse 
determinado ser, pela primeira vez, devia, o caçador, pedir 
permissão a Yâkwa, o pai de todos os bichos, para alimentar-se do 
animal. Antes, porém, era preciso dançar imitando aquele ser 
abatido. Na aldeia, todos participavam desse ritual (ROCHA, 2012, p. 
69). 

 
A construção em uma obra e a desconstrução em outra, sendo, dessa 

maneira, tratado em ambas as obras de forma irônica. Tanto na obra Órfãos do 

Eldorado quanto na Maciary, ou para além do encontro das águas, os mitos, suas 

simbologias e alegorias são visíveis, mas por vezes representados de formas 

contrárias. Na obra de Hatoum, a construção mitológica é representada, 

publicamente, como ironia, como forma de desdenhar de Arminto Cordovil. O 

mesmo não acontece na obra de Rocha. Os indígenas explicitam os mitos entre si. 

Não há revelação de certas tradições do povo, pois segundo os invasores de suas 

terras, os autóctones não possuíam costumes, tradições, teriam que desconstruir 

tudo que fizesse parte de seus contextos históricos – mentais – culturais. Teriam que 

se acostumar aos ritos, tradições impostas. E se revelassem seus ritos não eram 

aceitos e desdenhariam deles. Os indígenas eram considerados seres bestiais.  

Atualmente, as narrativas não possuem a mesma função, em que se 

valorizavam os mitos; narrativas que direcionavam para o ser que estava acima do 

homem e, sim, as narrativas estão destinadas a explicarem o próprio homem e sua 

fragmentação, fazendo esquecer que exista um Deus, isto é, as narrativas estão 

dissociadas ao que está relacionado ao alto, àquilo além do homem, ao espírito, 

Deus e, completamente, ligadas ao próprio homem. Este sendo responsável por si, 

por sua razão, existência e toda a problemática que o envolve, metaforicamente, em 

certas obras literárias, não há um Deus, responsável pelo destino do homem e se 

houver, este Deus necessitará de ser encontrado, o homem terá que voltar-se às 

coisas do alto. 

A partir das considerações expostas acima, podemos dizer que, em meio à 

configuração do mito, nas narrativas de Milton Hatoum e de Hélio Rocha, “a 

condição de vida moderna, ao contrário, é caracterizada por uma cisão profunda e 

sofrida entre essência e a substância, entre o eu e o mundo, entre a vida e o seu 

significado” (LUKÁCS, 1915, p. 182). Desse modo, por sua teoria criticar as relações
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humanas, evidencia uma problemática do homem moderno entre o “eu” e o “mundo”. 

Logo, os romances Órfãos do Eldorado e Maciary, ou para além do encontro 

das águas estão classificadas como obras modernas, tendo como seus elementos 

estruturais: personagens em conflito, espaço fragmentado, tempo não cronológico. 

Tudo isso vinculado à reconfiguração do universo mítico-poético. 

Em Órfãos do Eldorado, personagens como, por exemplo, Arminto e Dinaura 

apresentam características típicas de indivíduos fragmentados. Arminto, por se 

martirizar com a culpa da morte da mãe e o ódio do pai, além do louco amor por 

Dinaura e a própria Dinaura, por esconder a verdade que, talvez, até ela mesma 

desconheça. O mesmo ocorre em Maciary, ou para além das águas, pois 

personagens como, por exemplo, coronel Labre, um indivíduo solitário, não possuía 

sequer uma família, além de Catita e Yakuari, indígenas fragmentados pela ruptura 

cultural; estes não poderiam ser eles mesmos por causa dos colonizadores, mas 

suas tradições eram reveladas apenas a eles mesmos, escondidas do universo 

colonial; escondidas por vezes da História Oficial. Assim, podemos dizer que mito, 

história, ficção vinculam-se de modo a revelar uma crítica contra as contradições do 

mundo contemporâneo ou do fantasma do colonialismo ou, até mesmo, do 

preconceito que ainda nos assola. 

 
 
 
2. 2 ANÁLISE VINCULADA AOS “DESVIOS CULTURAIS” 
 
 

Por um lado, apresentamos conceitos ligados às representações das 

narrativas trabalhadas, sem, contudo, nos aproximar especificamente dos desvios 

culturais, como, por exemplo, entre colonizador e colonizado, do desconhecimento 

e/ ou aceitação da cultura do outro. Nesta parte, diferenciaremos aspectos das obras 

estudadas, seguindo o que Ricoeur “chama de símbolo”, ou seja, “toda estrutura de 

significação em que um sentido direto, primário, literal, designa, por acréscimo, outro 

sentido indireto, secundário, figurado, que só pode ser apreendido através do 

primeiro” (RICOEUR, 1988, p. 15). Nesse sentido, consideraremos também alguns 

pressupostos teóricos de Eliade, pois, para ele, “o símbolo, o mito, a imagem, 

pertencem à substância da vida espiritual, que podemos camuflá-los, mutilá-los, 

degradá-los, mas que jamais poderemos extirpá-los” (ELIADE, 1986, p. 7). O homem
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moderno, apesar de esconder as suas preocupações espirituais, ainda se encontra 

pleno de crenças. Aqui, considerações que as crenças fazem parte do universo 

mitológico.  

A fim de atingir os nossos objetivos, citemos mais alguns trechos mitológicos 

comuns em ambas as obras: 

Maciary, ou para além do encontro das águas – mito da 
impureza 

Primeira parte, capítulo II: Numa das curvas do Purus 
 

[...]. As três jovens estavam nessa espécie de tapiri, no meio da 
selva, fazia três luas cheias. Tinham menstruado pela primeira vez e, 
conforme a tradição Apurinã, deviam ficar incomunicáveis com a tribo 
durante esse tempo. [...] Eram consideradas impuras até que fossem 
recebidas por toda tribo em uma grande festa. [...]. Os anciãos da 
comunidade também se pintariam, mas com tons e traços diferentes. 
Cheirariam rapé e beberiam caiçuma. Falariam com os espíritos da 
mata, dos rios e das ervas utilizadas no preparo de bálsamo e 
ungüentos. Agradeceriam pela juventude. Apresentariam as três 
jovens indígenas à aldeia, pois elas estavam prontas para a 
reprodução dos Apurinãs. [...]. (ROCHA, 2012, p. 49-50). 

 
O trecho mostra-nos a representação de um fenômeno natural do ser 

feminino. Para os indígenas, representa festa, visto que a mulher gera a vida, a 

reprodução da espécie. Porém, a ocorrência menstrual pela primeira vez não é algo 

normal para eles sem que haja preparação. Há todo um ritual para a purificação do 

ser feminino, pois acreditam que antes do ritual, a mulher é considerada impura. 

Portanto, o mito está vinculado a um forte tipo de crença.  

A reconfiguração do mito citado acima, na obra de Milton Hatoum, é 

significativa: 

Órfãos do Eldorado: mito da impureza 
 

[...]. O nome da penitente era Maniva. Magrinha e baixa, diz que veio 
de muito longe para trabalhar na casa de um vereador e acabou no 
orfanato. [...]. Tinha doze anos e já era órfã quando viu sangue 
escorrer de sua vagina e tomou um susto. O primeiro sangue. 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. Era enviado pelos espíritos da 
natureza: os trovões, as águas, os peixes e até o espírito dos mortos. 
Então o pajé contou que o criador do mundo chupou o rapé-paricá da 
vagina de sua sobrinha que estava menstruada, dormindo. Uma 
parte do pó caiu na terra dos povos da Amazônia e se espalhou por 
toda a floresta, mas os pajés podem cheirar o pó do cipó e ver o 
mundo, só eles têm o poder de abrir a visão e depois transformar,
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criar e curar os seres. [...] (HATOUM, 2008, p. 44-45). 

 
A temática mitológica das narrativas Órfãos do Eldorado e Maciary, ou para 

além do encontro das águas revela as mesmas superstições, os mesmos ritos, as 

mesmas crenças. Contudo, a diferenciação é quanto ao processo de purificação. Na 

primeira obra, o processo de purificar ocorre de forma natural. As virgens são 

habitantes da tribo. Na segunda narrativa, tudo indica que é uma descendente 

indígena, mas que não habitava uma tribo, e, sim, morava na cidade, e, logo depois 

desse fato, foi morar no mesmo orfanato em que a Dinaura habitava. A busca pela 

purificação foi dada por um pajé, que a purificou e a curou da dor. 

Em Maciary, ou para além do encontro das águas, os costumes e ritos 

daqueles que restaram do massacre indígena, especificamente, Catita e Yakuari 

eram totalmente diferentes dos arigós e, principalmente, do coronel Labre. 

Catita, mulher autóctone de Yakuari queria compreender o porquê de os 

colonizadores terem visões distorcidas deles, não os consideravam como pessoas, 

além de desconsiderarem suas raízes, sem se importarem em proteger a natureza, 

apenas exploravam sem nenhuma importância em protegê-la, cuidá-la. 

Com as citações feitas acima, o objetivo não é enfocar a teoria do Pós-

colonialismo, não aqui, mas mostrar a representação quanto aos costumes, ritos 

autóctones. Os indígenas possuíam respeito pela natureza e todo ser vivente. As 

narrativas romanescas Órfãos do Eldorado e Maciary, ou para além do encontro das 

águas representam muito bem isso. 

Num diálogo extraída da primeira parte, capítulo II, entre os dois (Yakuari e 

Catita), eles tentam explicar a compreensão colonizadora do mundo e do indivíduo 

indígena: 

 
Ah, quer dizer que nóis é gente’, né? E puriquê eles num cumpriendi 
a fala nossa, José Antôin? 
Óia, eles pensaru qui nóis era bichu, nau gente. Por causa di qui nóis 
pintava u corpu todin. Eles num intenderu nóis, nein nóis eles 
(ROCHA, 2012, p. 61). 

 
Por outro lado, a voz narrativa, em terceira pessoa, relata a parte em que 

José Antônio (Yakuarí) e Catita (Leonília) cuidavam, misturavam-se com a natureza, 

além das revelações espirituais dos povos Apurinã e Paumari (Primeira Parte, 

Capítulo II): 
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À noite, quando estavam deitados em suas redes ou na esteira, 
ouviam o coaxar de sapos e rãs. Sabiam que tudo tinha um motivo 
para existir. Os espíritos haviam ensinado-lhes muitos segredos da 
floresta. Cada cipó, cada raiz, cada folha, cada tronco, cada inseto, 
animal, flor, córrego, e assim sucessivamente, possuía valor 
inestimável. Tudo formava um emaranhado ordenado. Tudo fazia 
parte do todo. Então, era preciso oferecer comida, bebida e danças 
aos espíritos que lhes haviam ensinado a viver em harmonia. 
Àqueles que lhes concedia a caça, a pesca, a colheita, a vida, era 
preciso reverenciar (ROCHA, 2012, p. 61-62).  

 

Imprescindível frisar que, neste capítulo da narrativa, há a matança quase 

total da tribo e a ocorrência de um ritual indígena, pois três virgens: Ionoá, Anauí e 

Maripuã haviam menstruado pela primeira vez e eram consideradas impuras até que 

fossem recebidas por toda tribo em uma grande festa. Mas, de repente, o 

inesperado acontece, chega o coronel Antônio Rodrigues Pereira Labre e sua 

comitiva, fazendo surgir o fim da tribo. 

Nesse sentido, o intuito é mostrar como acontece a violação dos direitos ou 

desrespeito ao outro, à sua cultura, a seus costumes e ritos. Num discurso de Labre, 

o narrador revela que ele “era aberto às mudanças econômicas e políticas da época, 

entretanto, em suas ações havia o jogo de ganância e perdas mediado pela maldita 

tolerância” (ROCHA, 2012, p. 51). Porém, sabemos que grandes personalidades são 

vistas por diversos olhares, tais como: a exaltação ao heroísmo. Em contrapartida, 

herói para uns e anti-herói para outros.  

Labre se configura, assim, no olhar do colonizado, ele foi temido e não tem 

nada de heroísmo, mas para muitos arigós, ele foi respeitado e visto como herói. 

Contudo, fica para os julgamentos do leitor lançar esses olhares diversificados e os 

porquês deles sobre essa figura, que foi homenageada, recebendo o seu nome a 

localidade Maciary, hoje, é chamada Lábrea. 

De acordo com Rocha, visionado por afirmações de Euclides da Cunha 

afirmara: “ser Lábrea a molécula integrante de civilização” (ROCHA, 2018, p. 83). O 

autor continua, “certamente foi Labre que, com essa pertinência e destemor, em 

1871, fixou residência na localidade denominada pelos nativos Terra Firme de 

Amaciary” (ROCHA, 2018, p. 85). A nossa preocupação não é mostrar quem foi 

coronel Labre e tampouco os seus atos de herói ou anti-herói, e, sim, mostrar sua 

representação decisória no percurso da narrativa Maciary, ou para além do encontro 

das águas. No último trecho, sendo considerado um dos principais “agentes da
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civilização”, Labre foi, por outro lado, culpado por impor aos indígenas as doutrinas 

do progresso, desvirtuando, assim, parte de seu universo mítico e simbólico. 

Na primeira parte, capítulo III, a voz narrativa revela-nos a representação 

indígena diante do colonizador: “era melhor fingir que estava do lado deles; do lado 

dos homens que faziam chorar as belas e altivas seringueiras. Catita sabia que 

precisava de alguém bem perto daqueles seres estranhos” (ROCHA, 2012, p. 65). 

Por outro lado, mais adiante, o narrador revela-nos o pensamento de um recém-

seminarista, Francisco Leite Barbosa, cearense, que trazia consigo outros 

nordestinos, fugitivos da seca que tomara conta do Nordeste, na época: “Preciso 

catequizar aqueles selvagens e até alguns cearenses arredios e festeiros. Eu 

preciso fazer a obra do Senhor, dizia ele a si mesmo enquanto segurava firme o 

terço entre os dedos trêmulos” (ROCHA, 2012, p. 65). Portanto, violência e religião 

também destorcem parte do horizonte mítico. 

A partir das reflexões destacadas acima, todos os trechos da obra de Hélio 

Rodrigues da Rocha foram grifados apenas da primeira parte, capítulos II – “Numa 

das curvas do Purus” e III – “Andirá”, com escopo de mostrar a representação da 

desmitificação. 

Por sua vez, em Órfãos do Eldorado, assim como sublinhamos, há igualmente 

uma tentativa de explicar diversos temas em torno da violência pela qual passou o 

povo indígena através do mito: 

Primeira parte: o mito 
 

Uma história estranha me assustou: a da cabeça cortada. A mulher 
dividida. O corpo dela sempre vai atrás de comida em outras aldeias, 
e a cabeça sai voando e se gruda no ombro do marido. O homem e a 
cabeça ficam juntos o dia todo. Aí, de noitinha, quando um pássaro 
canta e surge a primeira estrela no céu, o corpo da mulher volta e se 
gruda na cabeça. Mas, uma noite, outro homem roubou metade do 
corpo. O marido não quer viver apenas com a cabeça da mulher, ele 
a deseja inteira. Passa a vida procurando o corpo, dormindo e 
acordando com a cabeça da mulher grudada no ombro. Cabeça 
silenciosa, mas viva: podia sentir o mundo com os olhos, e os olhos 
não secavam, percebiam tudo. Cabeça com coração (HATOUM, 
2008, p. 13). 

 
Segunda parte: a representação mitológica 

 
Eu tinha uns nove ou dez anos, nunca mais esqueci. Alguém ainda 
ouve essas vozes? Fiquei cismado, porque há um momento em que 
as histórias fazem parte da nossa vida. Uma das cabeças me 
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arruinou. A outra feriu meu coração e minha alma, me deixou sozinho 
na beira desse rio, sofrendo, à espera de um milagre. Duas 
mulheres. Mas a história de uma mulher não é a história de um 
homem? (HATOUM, 2008, p. 13). 

 
A voz narrativa explicita um mito (imediatamente, através de relatos 

memoriais, referentes ao tempo da infância, de uma criança que ouvia as histórias). 

Aqui, as cabeças assombram a vida, o destino, os sonhos. Nesse sentido, podemos 

traçar comparações entre as obras Órfãos do Eldorado e Maciary, ou para além do 

encontro das águas na perspectiva de que estas obras fazem o mesmo percurso de 

composição artística, porém com significativas e visadas diferentes: ora retomando 

os mitos amazônicos, ora recriando-os por intermédio de um ponto de vista crítico. 

 
 
 
2.3 DIÁLOGO MITOLÓGICO ENTRE OBRAS VERSUS UNIVERSO INDÍGENA 
 
 

[...]. Penso que o que estamos procurando é 
uma experiência de estar vivos, de modo que 
nossas experiências de vida, no plano 
puramente físico, tenham ressonância no 
interior de nosso ser e de nossa realidade 
mais íntimos, de modo que realmente 
sintamos o enlevo de estar vivos. É disso que 
se trata, afinal, e é o que essas pistas nos 
ajudam a procurar, dentro de nós mesmos. 
[...]. Mitos são pistas para as potencialidades 
espirituais da vida humana. [...]. Eles ensinam 
que você pode se voltar para dentro, e você 
começa a captar a mensagem dos símbolos 
(CAMPBELL, 1986, p. 17). 

 
Sabemos que as obras elencadas para nosso estudo Órfãos do Eldorado e 

Maciary, ou para além do encontro das águas estão imersas no universo mitológico. 

Na obra de Hatoum, podemos percebê-los logo no início, pois antecedem a outros 

importantes acontecimentos. Aqui, uma das principais funções do mito é mostrar que 

há uma interligação entre (uma história principal) a do amor de Arminto Cordovil e 

Dinaura – acarretando a explicação do insucesso da felicidade e desunião do casal 

– com todas as outras formas de vidas (histórias secundárias) reconfiguradas 

através dos mitos no romance. 

Por seu turno, na obra segunda, de Hélio Rocha, também não é difícil de
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identificar as histórias mitológicas, até mesmo nos costumes dos desbravadores. 

Contudo, aqui, acreditamos que a crítica seja mais contundente. Segundo Joseph 

Campbell, “os mitos oferecem modelos de vida. Mas os modelos têm de ser 

adaptados ao tempo que você está vivendo; acontece que o nosso tempo mudou tão 

depressa [...]. As virtudes do passado são os vícios de hoje” (CAMPBELL, 1986, p. 

26).  Mudam-se as formas de como são encarados os costumes, mudam-se as 

formas míticas. Nas obras de Hélio e de Hatoum, embora trabalhem temas 

diversificados, a elaboração do tema mítico, tal como analisamos, são expostas de 

forma uniforme, ora por tecerem críticas contra o colonialismo, o capitalismo, etc., 

ora por representarem, principalmente, parte da cultura indígena ou da região 

amazônica. 

O universo indígena de Maciary, Catita e Yakuari explicam como acontecem 

os fatos, como, por exemplo, o porquê dos deslizamentos de terras, sendo a 

natureza que se vinga por falta de cuidados do homem para com ela mesma ou 

acentuando o desrespeito com o habitat. Essa visão autóctone contrapõe ao mundo 

do desbravador, de suas crenças. Há uma desvalorização embutida do mundo 

mitológico indígena, apesar do homem branco, também, possuir explicação 

mitológica para certas ocorrências, levando ao mundo da religiosidade cristã, 

baseada na cultura dele, e não na nativa. 

Segundo Luiz Galdino, em sua obra Mitologia indígena (2016), os mitos são 

universais: 

 
O conhecimento dos mitos revela o segredo da origem das coisas. E, 
naturalmente, isso se faz possível, também, através dos mitos 
indígenas, já que, na essência, eles tratam todas as mesmas 
questões. Por sua vez, essas questões correspondem, basicamente, 
às histórias das criações (obras dos deuses) e histórias das grandes 
transformações (obras de heróis e de homens) (GALDINO, 2016, 
149). 

 
Nesse viés, a explicação de Galdino está posta em consonância com aquilo 

que foi apresentado anteriormente: como os mitos aparecem nas obras Órfãos do 

Eldorado e Maciary, ou para além do encontro das águas, visto que o homem 

sempre procurou explicação para as ocorrências dos fatos em seu redor. 

Nesse sentido, ainda Galdino define: 

 
[...]. Em resumo, os mitos são sagrados, por isso servem de 
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orientação no meio social; os cosmos e fábulas prescidem de 
qualquer fundamento. [...], os mitos são recitados apenas pelos 
velhos pajés aos neófitos, num período que corresponde à iniciação 
[...] (GALDINO, 2016, p. 148). 

 
Analisando a definição exposta, o consenso entre o mundo indígena e do 

universo desbravador é totalmente oposto. Para o autóctone, para tudo o que obtém 

mistério, de alguma forma, há uma explicação: é sagrado, é um mito, porém não há 

profanação. Mas aos olhos do homem que não faz parte desse meio, ocorre 

profanação, sobretudo por causa da violência, e isto é corriqueiro, principalmente, na 

obra Maciary, ou para além do encontro das águas, enquanto que em Órfãos do 

Eldorado, há uma tendência a respeitar a integridade dos mitos indígenas, sendo 

representados de forma muito similar ao que ocorre no universo indigenista. 

Para aprofundarmos tais constatações, citemos, primeiramente, “O 

Serpentário”, estudado por Galdino, mito que revela a estação quente ou a estação 

do calor:  

 
Uma mulher vai à casa de um homem casado, pede abrigo em troca 
de fiar. O homem, por sua vez, deu-a algodão para fiar, mas não 
dava alimento. Como a mulher ficava sozinha enquanto o homem ia 
para o mato, a mulher aproveitava para chupar os ovos do galinheiro. 
O homem percebeu e preparou uma cilada para a mulher: pôs num 
ovo de mutum, cabelo humano. A mulher chupou e cresceu sua 
barriga como se tivesse grávida. 
O homem voltou novamente do mato, olhou e disse: 
─ Vamos apanhar sorva, tem aqui perto. 
E de dentro da barriga responderam: 
─ Eu vou junto, minha mãe. 
E foram. 
─ Cortamos ou subimos? 
Aquele que estava dentro da barriga da mulher respondeu: 
─ Eu subo. 
Então, o homem apanhou a maior sorva, tirou dela o seu conteúdo e 
encheu-a de saliva. Da mulher, que estava sentada, saiu uma cobra 
que subiu pela sorveira. Ainda estava com a metade dentro da 
barriga, mas a cabeça já alcançava o ponteiro da árvore e, ao 
mesmo tempo que subia, seu corpo engrossava. Então, o homem 
disse: 
─ Quando acabar de sair completamente, ponha a ponta do rabo na 
casca da sorva. 
A mulher fez tudo como havia dito. E então fugiram para casa, com o 
homem levando a mulher nas costas. E não demorou, a cobra gritou: 
─ Minha mãe! Minha mãe! 
A saliva respondeu em vez da mãe: 
─ Uh! Uh! 
Assim que chegaram à casa, o homem meteu a mulher dentro de um 
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pote e pôs terra em cima. A cobra foi no encalço da mãe, chegou e 
chamou-a. Chamou, chamou, a mãe não respondeu, saltou a filha no 
rio. Procurou no fundo e não encontrou. Subiu e foi para o céu. 
A Cobra-Grande chamou o homem e disse: 
─ Meu avô, você escondeu minha mãe. Agora, vou-me embora para 
o céu; não achei lugar no rio e, quando eu chamar, você me 
responderá. Quando eu aparecer, trate de capinar sua roça porque 
será início do verão (GALDINO, 2016, p. 128-129). 

 
Se os mitos explicam os fatos, na obra de Hatoum, este mesmo mito citado 

de Galdino torna-se perceptível, especialmente no momento em que a voz narrativa 

explica que “Amando ameaçou expulsá-la de casa, e me forçou a morar um mês 

com os caseiros, a comer a comida deles, a limpar o quintal. Na primeira noite dormi 

no porão; quer dizer: não consegui dormir de tanto calor. [...]” (HATOUM, 2008, p. 

43). Por sua vez, na obra de Rocha, tem-se a seguinte explicação: “trazia consigo 

muitos nordestinos por causa da seca daquele ano que assolara o Ceará” (ROCHA, 

2012, p. 65). O reforço intensivo do narrador sobre o mesmo fato: “[...]. a maioria 

desses retirantes vinha do nordeste do Brasil. Fugiam da seca e da fome. Iam para a 

Amazônia cortar seringa” (ROCHA, 2012, p. 118) e em outra fala do narrador – 

personagem relata: 

 
Naquela região, a escravização dos indígenas já havia começado. 
Como os indígenas Puru-Puru moravam, a maior parte de suas 
vidas, em canoas, e somente no verão atracavam nas praias e 
faziam suas choupanas, fora um tanto fácil arregimentá-los e 
escravizá-los. Viviam às margens do Purus durante o verão [...] 
(ROCHA, 2012, p. 52-53). 

 
Na obra Órfãos do Eldorado, o narrador reforça a lembrança mitológica do 

Serpentário, anunciando que não conseguia dormir devido à estação do verão, por 

causa do calor, mas que, logo, se adequou ao ambiente. Na obra de Rocha, 

Maciary, ou para além do encontro das águas, este mito é lembrado de várias 

maneiras. Mas o importante a destacar aqui é que histórica e culturalmente o calor 

que faz na região amazônica desencadeou outras lendas em torno deste “Eldorado”, 

como, por exemplo, denominado por Alberto Rangel de “Inferno Verde”, mas não 

apenas por causa do calor. Tanto Milton Hatoum como Hélio Rocha, em suas 

narrativas, retomam o mito de Serpentário”, a fim de reconstruir o universo 

representacional da região amazônica. Assim, não apenas o sol, mas a água, a 

noite, entre outros tema da naturezas, são reconfigurados pelos romances em pauta.
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Assim, percebemos que, 

 
num determinado momento da evolução, aquelas primitivas 
comunidades perceberam que os ciclos da natureza, que tinham 
lugar à sua volta, coincidiam com ciclos celestes. Desta maneira, 
perceberam que as chuvas caíam sempre após o surgimento de 
estrelas e constelações que eram sempre as mesmas (GALDINO, 
2016, p. 153). 

 
O mito também pode ser explicado através do uso metafórico em torno da 

natureza. Por exemplo, a metáfora do ovo, mas que o homem introduz num cabelo 

dentro e, em seguida, a mulher o engole, justifica o fato da intervenção da mão 

humana na natureza. Além disso, nos diálogos de Maciary, ou para além do 

encontro das águas, o slogan colonialista de Labre: “A terra é de quem a faz 

produzir” (ROCHA, 2012, p. 90) e, na segunda fala, do mesmo capítulo, V, da 

primeira parte, Varação, também encontramos a relação entre mito e natureza, pois 

 
[...]. A missão São Francisco fracassara, mas em seu lugar ainda 
havia um vilarejo com algumas casas indígenas já acostumados com 
aquele tipo de gente estranha: sempre interessada em tirar o máximo 
de proveito da Natureza. Apesar das mulheres e homens da nação 
Mura não compreenderem tal forma de comportamento, não 
importavam-se com aquilo. Esperavam, entretanto, que a mãe 
Natureza fosse justa com eles (ROCHA, 2012, p. 96). 

 
No decorrer do romance, embora a terra produza, ela também necessita ser 

preservada, precisa de cuidados. As falas se complementam: a primeira fala diz que 

a terra tem que produzir e ela pertence a quem a faz produzir, essa é a fala do 

desbravador; na segunda fala, a do indígena, ela reforça o pensamento de Labre, 

que, por sua vez, tem o único interesse de fazer com que a terra produza, retirar o 

máximo de proveito da terra, além de pregar a destruição e a aniquilação do 

universo mítico. 

Por outro lado, os indígenas não pensavam assim, porque, para todos, há a 

vingança da própria natureza, pois, para que a terra produza, requer cultivo, o 

homem tem que preservá-la, tem que possuir cuidados específicos, caso contrário, a 

terra ou a natureza vingar-se-á de todos. Comparamos a uma troca, ou melhor, ao 

cultivo de um jardim, quanto mais cuidamos, especificamente do solo, adubando-o, 

mais bonito ficará. O meio ambiente é assim. O homem tira o que necessita, mas 

tem que haver reciprocidade, isto é, troca mútua, o homem tirando do solo alimento,
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ao mesmo tempo, precisa oferecer cuidados à terra, à natureza. Não havendo essa 

reciprocidade, a relação torna-se uma ameaça. Assim, há a representação, tanto na 

obra de Hatoum quanto na de Rocha, de um dos maiores responsáveis pelo 

descontrole do clima do nosso planeta, principalmente, por causa das grandes 

derrubadas das matas, da floresta amazônica.  

De acordo com o mito Serpentário, o homem interfere na natureza, 

preparando uma cilada para a mulher, “[...] pôs num ovo de mutum, cabelo humano. 

Além disso, a cobra é personificada e age segundo as aspirações humanas, “[...], a 

cobra foi no encalço da mãe, chegou e chamou-a. [...]., saltou a filha no rio. Procurou 

no fundo e não encontrou. Subiu e foi para o céu”. Univocamente a representação 

entre ovo versus cobra, segundo Campbell, 

 
a serpente representa a função primária da vida, sobretudo comer. 
[...]. A interação do homem com a natureza está representada nessa 
relação com a serpente. A serpente flui como a água e por isso é 
aquática, mas sua língua continuamente dispara fogo. Assim você 
tem aí o par de opostos, reunidos na serpente (CAMPBELL, 1986, p. 
56-57). 

 
A cobra simboliza o próprio homem. Se olharmos com detalhes as vidas do 

desbravador e do indígena, pois a cada estação, os indígenas se deslocavam para 

outro habitat e do desbravador, que procurou melhoras, saindo do Nordeste 

brasileiro, fugindo da seca, invadiu por vezes o ambiente nativo. A cobra foi ao rio e 

não encontrou lugar, subiu ao céu. Este céu pode ser encarado como uma grande 

árvore da floresta e, no período do verão, ela desce em busca de lugar melhor para 

habitar. O ovo nada mais é que a simbologia do ressurgimento, origem, o porquê da 

questão, explicita a origem da origem do mito, de fato, influenciando na vida de 

todos e tudo o que está a sua volta.  

Enfim, a cobra, seguindo a óptica de Campbell, os opostos água e fogo, verão 

e inverno, são representações perfeitas, sendo que enquanto a cobra estiver no alto, 

tempo de inverno e quando ela amaldiçoou, com representação da fala humana, a 

maldição, ações humanas, sabendo que a língua solta fogo, que seria a maldição, 

tempo quente, estação do verão, isto é, a maldição da natureza (representada 

também pelo clima ou pelas estações) contra o homem. 

Dito isto, outro detalhe simbólico do mito Serpentário diz respeito ao próprio 

título, pois é derivado da palavra serpente, além da definição significar origem delas
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(serpentes). Bechara assim define: “local de criação de cobras” (BECHARA, 2009, p. 

813). Nesse sentido, há a rememoração da própria origem do pecado, aludida no 

livro de Gênesis, um dos livros da Bíblia Sagrada. Na história bíblica, a cobra 

engana Eva, que, por sua vez, convence Adão a desobedecer a Deus e ambos 

comem o fruto proibido, originando o pecado. Assim, além de Deus expulsá-los do 

paraíso, consequentemente, a mulher sentiria dor de parto, eles teriam que trabalhar 

para o sustento de si e da família, entre outras consequências. 

Em contrapartida, no mito Serpentário, a simbologia da cobra assume outro 

sentido, sendo homem e mulher enganadores da cobra. Ademais, a origem desse 

animal rastejante proveio de uma mulher, por ter bebido um ovo de Mutum com 

cabelo humano, tendo as alusões da criação misturadas a um ser irracional, 

rastejante, com interferência humana e, que a consequência dessa interferência e 

mistura, origina a estação do verão. Outro sentido indicativo, vinculado à simbologia 

da cobra, é o da sabedoria, que, de certa maneira, ela alerta antes de subir ao céu, 

para capinar a roça, mas que também nos indica: observação e sabedoria humana, 

isto é, à medida que o homem observa a natureza, reconhece ao mesmo tempo o 

período de cada estação do ano. 

Passemos agora para a análise do Mito Lenda de Mani: 

 
No tempo passado, a filha de um grande chefe apareceu grávida. 
Esse chefe vivia no lugar em que está, hoje, a cidade de Santarém, e 
decidiu punir o homem que se deitara com a filha e ofendera o seu 
orgulho. E na tentativa de saber quem era ele, usou primeiro de 
rogos, depois ameaças e, por fim, de castigos severos. Entretanto, 
diante dos rogos, assim como diante dos castigos, a moça 
permaneceu inflexível. Tudo que ela disse foi jamais tivera relação 
com homem algum. 
Diante do que julgava teimosia de filha, o chefe havia decidido matá-
la, quando lhe apareceu em sonho um homem branco que lhe disse 
para não matar a moça, porque ela era inocente e, de fato, jamais 
tivera relação com homem algum. Nove meses se passaram e ela 
deu à luz uma menina lindíssima e branca, o que causou muita 
surpresa, não apenas entre os membros da tribo como os das 
nações vizinhas, que vieram visitá-la e conhecer a criança daquela 
raça desconhecida. Essa criança, que recebeu o nome de Mani, 
andou e falou precocemente e morreu ao cabo de um ano, 
aparentemente sem motivo. Não adoeceu nem padeceu de dores. 
Mani foi enterrada dentro da própria casa, onde diariamente sua 
sepultura era regada, de conformidade com o costume do povo. Não 
demorou muito tempo e brotou uma planta desconhecida sobre a sua 
cova, que cresceu, floresceu e deu frutos. Os pássaros que comeram 
daquele fruto embriagaram-se e esse fenômeno, desconhecido dos 
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índios, aumentou-lhes a estranheza com que encaravam a planta. Ao 
final, a terra fendeu-se, naturalmente. Então, puseram-se a cavar o 
local da sepultura, a partir da fenda aberta, e reconheceram, no fruto 
encontrado no seio da terra, o corpo de Mani. Todos quiseram 
experimentar daquele fruto desconhecido e, desde então, nunca 
mais deixaram de cultivar e comer mandioca (GALDINO, 2016, p.73). 

 
Buscando a reconfiguração do mito citado acima nas obras: Em Órfãos do 

Eldorado, de forma geral, a história de Mani aparece como forma natural do cultivo 

da planta, isso na forma literal: 

 
[...]. O palácio branco era o lugar da minha infância, mas eu não 
podia conservar a propriedade. Almerindo e Talita plantavam 
mandioca e banana, criavam porcos e galinhas. Era o alimento deles; 
trocavam a sobra por peixe. Mas eu dava arroz, feijão, açúcar, café e 
sabão (HATOUM, 2008, p. 60). 
 

Porém, na forma metafórica: 
 

[...]. Todas gostavam da festa da Padroeira porque era o dia mais 
livre do ano. [...]. As mais afoitas escapavam para a beira do rio e se 
enxeriam para os rapazes de Manaus e Santarém. Diz que três ou 
quatro órfãs engravidavam na noite de devoção à Vírgem, mas eu 
não quis saber se era verdade (HATOUM, 2008, p. 44). 

 
Outro momento metafórico: “Joaquim Rosa chegou uns dias depois com outro 

pesadelo: uma menina sem nome, filha de um povoado do Uaicurapá, [...], o rostinho 

moreno, cheio de dor e silêncio. Era órfã de mãe, e tinha sido deflorada pelo pai” 

(HATOUM, 2008, p. 63). Entretanto, o momento metafórico com maior ênfase no 

mito e com sentido mais claro, lógico, no que concerne à identificação, o narrador 

assume a relação mítica que se mistura a outros mitos, além do mito de Mani: 

 
Florita me provocava? A crença em seres sobrenaturais sumia de 
manhã e voltava à noite. Jogamos os peixes para os urubus do 
matadouro; quando sumiu o cheiro de vísceras e fel, recebi cartas e 
bilhetes de pessoas que tinham sido seduzidas e depois perseguidas 
por seres do fundo das águas. Uma grávida, com medo de dar à luz 
uma criança com cara de boto, escreveu que dormia na beira do 
Amazonas e cantava para o rio quando o sol nascia. [...] (HATOUM, 
2008, p. 65). 

 
Analisando todas as possibilidades de presença mitológica associada ao mito 

de Mani, deparamo-nos com seguintes formas analíticas: a primeira, na forma literal, 

isto é, no surgimento da planta que originou a mandioca. A obra hatoumiana 

representa a forte influência indígena aos costumes do colonizador da Amazônia, o
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cultivo da mandioca uniu-se aos costumes do homem branco. 

A segunda possibilidade apresenta a primeira forma metafórica unificada aos 

costumes do desbravador amazônico, que além da busca por riquezas na região, 

ele, também, catequizava. Em outras palavras, o mito de Mani relembra o mito de 

Maria, mãe de Jesus Cristo, que o concebeu sem que houvesse tocado em homem 

algum, deu à luz sendo virgem, assim como aconteceu com a filha do grande chefe. 

Além disso, Maria não foi apedrejada até a morte, como era de costume acontecer 

com as mulheres que engravidasse e não tivesse marido, porque José de Arimatéia, 

seu noivo, futuro esposo sonha que ela havia falado a verdade. No mito, a mulher é 

salva da morte porque seu pai sonhou que ela falou a verdade. Outra diferença está 

relacionada ao gênero: no mito nasceu uma mulher e, na história bíblica, nasceu um 

homem. E, por fim, o tempo de vida de cada filho concebido: na história bíblica, 

Jesus vive mais tempo e no mito, Mani, só vive um ano. 

A terceira metáfora associada ao mito Mani, presente em Órfãos do Eldorado, 

é observada por dois vieses: o primeiro se refere à virgindade, não houve gravidez, 

mas enfatiza o fato da mulher ser fonte de concepção à vida e se há relacionamento 

e a natureza favorecer, com certeza, uma vida nascerá; e o segundo viés seria a 

inversão dos fatos, apesar dos mitos explicarem os fatos, mas o narrador interroga: 

“[...]. 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). O próprio narrador tenta explicar o ato “absurdo” do pai associando a 

outro mito bíblico, o Anjo das trevas. No mito, o pai é protetor, quer saber quem 

havia tirado a virgindade e engravidado a filha e, na obra de Hatoum, o pai mesmo 

havia deflorado a filha, ele a violenta, não a protege. 

A última metáfora faz referência aos mitos do Boto, ser sobrenatural que 

encantava as mulheres, além do mito o “Cariço de Iauacanã, o toque da flauta-de-Pã 

ou da flauta de osso de canela de veado encantavam as mulheres, principalmente 

as virgens” (GALDINO, 2016, p. 105). A grávida que tinha medo de dar à luz a uma 

criança com cara de boto, comparativamente, seria igualmente ao mito, pois a 

criança nascida era totalmente diferente da civilização da mãe dela, recorda-nos o 

mito do Minotauro, com aparência humana e de animal selvagem. O ponto comum 

dos mitos aos quais a voz narrativa de Órfãos do Eldorado menciona se refere à 

virgindade, à sexualidade feminina. 
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Em Maciary, ou para além do encontro das águas, o mito de Mani aparece na 

forma literal e metafórica. Na primeira forma está presente na segunda parte, do 

capítulo I, Às margens do Ituxi: 

 
A maioria dos moradores de Maciary estava trabalhando na 
farinhada. Homens, mulheres, rapazes, e moças, meninos e meninas 
descascavam mandioca para serem raladas. Alguns dentro das 
canoas, tiravam a casca da mandioca mole. Outros carregavam a 
massa para a prensa na casa de farinha. [...] (ROCHA, 2012, p. 120-
121). 

 
Podemos interpretar este mito literalmente, afirmando que a introdução da 

mandioca ao uso e costumes do homem branco se deu graças ao índio, e, além de 

ter se transformado em mais um empreendimento, foi se aperfeiçoando através do 

consumo da farinha. 

Na forma metafórica, o mito aparece de diferentes maneiras. A primeira, 

presente na segunda parte, capítulo I, Às margens do Ituxi: 

 
[...], as jovens Ianoá, Anauí e Maripuã. Haviam caminhado durante 
longo tempo na Selva à procura de algum Apurinã. Ouviram, à moda 
indígena, encostando o ouvindo no chão, passos. Ianoá subira em 
um açaizeiro e dali, feito guariba, gritara rumo ao céu de um luzir 
derradeiro. 
 “Oh! Oh! Oh! Ka-gin-tê! Uh! Uh! Po-pin-gááááá”” 
Das profundezas da Selva alguém respondia ao chamado de Ianoá, 
como o eco numa passagem subterrânea. Seria Matinta Pereira? 
Segundo os mais velhos da aldeia, Matinta, uma jovem indígena da 
nação Purupuru casara-se com um arigó e estava grávida quando 
fora assassinada pelo marido violento e bêbado; e Jaci, a Lua, 
transformara a jovem num pássaro de plumas reluzentes e de hábito 
noturno; e seu canto lamurento ressoava, de quando em vez, na 
mata. Seu grito fazia o ouvinte tremer. E segundo a história, diziam 
os mais velhos, durante o dia Matinta perambula pelas cabanas dos 
caboclos pedindo fumo; quando alguém se nega a dar-lhes o tabaco, 
ela volta e deixa seu filho natimorto na porta do caboclo 
parcimonioso (ROCHA, 2012, p. 107-108). 

 
Essa passagem, que também se refere a um mito amazônico, o mito de 

Matinta Pereira, relembra o mito de Mani pela referência feminina. No mito Mani, a 

filha que engravidara era indígena e, no mito de Matinta, esta era índia que 

fecundara, mas que foi morta pelo próprio marido. Dessa forma, os temas míticos se 

entrelaçam pelo emaranhado sobrenatural. Matinta foi transformada pela Lua em um 

pássaro de plumas reluzentes e de hábito noturno. Contudo, no mito de Mani, a filha
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que nascera da jovem índia, morre com aproximadamente um ano e no local em que 

foi enterrada, surge a árvore originária da raiz macaxeira. A relação com maior 

evidência é o fato da criança que foi gerada ser de raça diferente, além da ênfase da 

vida provir de uma mulher, enfaticamente, este ser representa, muitas vezes, a 

forma como são tratadas as mulheres, de forma violenta, menosprezadas pela 

sociedade machista, ser inferior ao homem, por serem mulheres ou por não 

possuírem autonomia sobre seus próprios corpos, e, sim, às vontades do ser 

masculino, independente da etnia, pois tanto o pai indígena quanto o marido branco 

trataram os seres femininos representados nos mitos de forma violenta, sem que 

houvesse vontades próprias. 

O mito de Mani aparece mais uma vez na segunda parte, do capítulo III, 

Cativos da fortuna: “[...]. Uma jovem que lavava roupa na beira do rio desaparecera 

sem deixar vestígios. O boto a desposara [...]” (ROCHA, 2012, p. 140). Este episódio 

mitológico não revelou com detalhes o que ocorreu com a jovem desposada (perdeu 

a virgindade), mas que a moça havia sumido. A única forma de referenciarmos o 

mito de Mani é o fato de se tratar de um ser feminino, que o fato do sumiço dela não 

ter explicação, assim como a gravidez da mãe de Mani, além de ter tido contato com 

um ser sobrenatural, o Boto. 

E, finalmente, a última metáfora encontrada que se refere ao mito de Mani, 

presente no mesmo capítulo e parte que a anterior (segunda parte, cap. III): “Que 

Deus e a Virgem Nossa Senhora o recompense, senhor Chico Breve” (ROCHA, 

2012, p. 145). A Virgem Nossa Senhora, assim como a mãe de Mani, engravidou 

sem que tivesse contato com homem algum e que também não foi morta 

barbaramente apedrejada até a morte devido ao sonho de José, afirmando inocência 

de Maria e no mito de Mani, o pai da mãe de Mani sonha com sua inocência. Mas 

este fato foi explicado anteriormente com mais detalhes ao reportarmos o mito à 

obra Órfãos do Eldorado, na página 65 deste estudo. 

 
 
 
2.4 MITIFICAÇÃO E DESMITIFICAÇÃO DO UNIVERSO POÉTICO 
 
 

Eu penso na mitologia como a pátria das 
Musas, as inspiradoras da arte, as 
inspiradoras da poesia. Encarar a vida como 
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um poema, e a você mesmo como o 
participante de um poema, é o que o mito faz 
por você. [...] 
Todos são verdadeiros em diferentes 
sentidos. Toda mitologia tem a ver com a 
sabedoria da vida, relacionada a uma cultura 
específica, numa época específica. Integra o 
indivíduo na sociedade e a sociedade no 
campo da natureza. Une o campo da 
natureza à minha natureza. É uma força 
harmonizadora (CAMPBELL, 1986, p. 66). 

 
O entendimento do que foi visto anteriormente, de certa maneira, pode ser 

melhor aprofundado a partir de duas definições de mito, à luz de Mircea Eliade, em 

sua obra Mito e realidade (1972), bem como do já apresentado trabalho de Luiz 

Galdino, intitulado Mitologia indígena (2016). Nesse sentido, o primeiro enfatiza que: 

 
[...]. O mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que 
pode ser abordada e interpretada através de perspectivas múltiplas e 
complementares. [...]. Em suma, os mitos descrevem as diversas, e 
algumas vezes dramáticas, irrupções do sagrado (ou do 
“sobrenatural”) no Mundo. É essa irrupção do sagrado que realmente 
fundamenta o Mundo e o converte no que é hoje. E mais: é uma 
razão das intervenções dos Entes Sobrenaturais que o homem é o 
que é hoje, um ser mortal, sexuado e cultural (ELIADE, 1972, p. 9). 

 
Entretanto, Luiz Galdino resume toda a fala de Eliade, afirmando que “os 

mitos são sagrados, incluem histórias que tratam da origem do mundo, da criação do 

homem e os relatos sobre grandes heróis (sic) nacionais e que se misturam aos 

contos e fábulas [...]” (GALDINO, 2016, p. 148). 

Em Maciary, ou para além do encontro das águas há duas passagens que 

funcionam como explicação da mitificação e desmitificação. Na segunda parte, 

capítulo III, Cativos da fortuna: 

 
E nesse entrcruzar (sic) da vida, na Rua da Beira, um senhor havia 
sido picado por uma jararaca e morrera instantaneamente. [...]. Um 
caçador entrara na mata e fora encantado por Matinta Pereira. Um 
cortador de seringa encontrara-se com a mãe das seringueiras e, 
desde então, delirava sem rumo. Um pescador ouvira o canto da 
Mãe d’água e pulara nas águas do lago Perto. E assim Vida e Morte, 
com seus fios tênues e dourados, seguiam a procissão do Tempo 
(ROCHA, 2012, p. 140). 

 
A outra fala está presente na primeira parte, capítulo III, Andirá, o narrador 

anuncia: 
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Muito bem, obrigado. Mas vamos entrando. É uma honra em recebê-
los nestas terras de solo frutífero e ansioso pela Palavra do Salvador. 
Além disso, a causa de Nosso Senhor Jesus Cristo deve ser 
comandada por alguém que tenha conhecimento bíblico e devotado 
sua vida a Deus. Por essas terras não há cristãos, padre Leite 
(ROCHA, 2012, p. 67). 

 
Na primeira fala, perceptivelmente, há um trecho que revela mitos ou lendas 

amazônicas. Anterior à explicitação do trecho, obrigatoriamente, é necessário 

diferenciarmos mitos e lendas. Segundo Campbell, “[...]. Os mitos são metáforas da 

potencialidade espiritual do ser humano, e os mesmos poderes que animam nossa 

vida animam a vida do mundo” (CAMPBELL, 1986, p. 37) e lendas, de acordo com o 

Dicionário de Termos Literários, “lenda14 designa toda narrativa em que um fato 

histórico se amplifica e se transforma sob o efeito da imaginação popular” (1985, p. 

305). Entretanto, através das análises de alguns trechos dos pensamentos de 

Robert Scholes – Robert Kellogg (1977) e Eliade (1972), simplificamos o ponto 

essencial que difere mito de lenda. Os primeiros pensadores conceituam um dos 

elementos da narrativa, o enredo, sendo 

 
a articulação do esqueleto da narrativa. Desse modo, um mito é um 
enredo tradicional que pode ser transmitido. [...]. Mito sacro, uma 
forma narrativa associada ao ritual religioso, é uma das espécies da 
narrativa mítica; mas a lenda e o folclore também são míticos no 
sentido de tradicionais (ROBERT SCHOLES – ROBERT KELLOG, 
1977, p. 7). 

 
Por outro lado, o segundo pensador na tentativa de explicar sobre o processo 

de desmitificação afirmara: “[...]. É verdade que, mesmo nas culturas arcaicas, houve 

mitos que foram despojados de significação religiosa, convertendo-se em lendas ou 

conto infantil” (ELIADE, 1972, p. 81). Diante dos pensamentos filosóficos dos 

autores expostos, o ponto consensual se refere à religiosidade, pois diferentemente 

das lendas, que são totalmente profanas, os mitos estão enraizados na religião, 

porém não quer dizer que as lendas estão desprovidas de mistérios, apenas se 

desprendem do sagrado. Logo, retornando à primeira fala narrativa, o narrador 

enfatizou que a vida na região era sempre assim, nesse universo de mistérios de

                                            
14

  Latim legenda, coisas que devem ser lidas. Espanhol leyenda, Francês legende (DICIONÁRIO DE 
TERMOS LITERÁRIOS, 1985, p. 305) [Grifos do autor]. 
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vida e morte. Porém, em seguida, na segunda fala, este universo é desfeito com 

ênfase do narrador – personagem em afirmar que nessas terras não havia cristãos. 

Suponhamos que seria uma ideologização de culturas, o universo indígena 

não deixou de existir, apesar das imposições do desbravador. Outros mitos foram 

sobrepostos aos já existentes, por exemplo, no mito de Matinta Pereira, há uma 

união de índio com o universo branco, pois no mundo indígena ainda não se 

conhecia arma de fogo, álcool e o total desrespeito com um ser que tivesse 

carregando uma vida. 

Além disso, o homem branco, dificilmente, compreendia os acontecimentos, 

sendo que a aceitação era quase impossível e a comunidade indígena, apesar de 

não compreender, mas pela curiosidade, logo aceitava, tendo, como exemplo, o mito 

de Mani. 

Os mitos apresentados na primeira fala servem como provas de que os 

indígenas possuíam suas próprias culturas, apesar de serem considerados 

silvícolas, selvagens, sem alma, possuíam as suas sintonias com o meio espiritual, 

assim como o desbravador da região. Tudo o que os mitos fazem, segundo a 

definição de Eliade, é explicar os fatos ocorrentes com o homem, com a natureza e 

com tudo que está a sua volta; com sua religiosidade. 

No trecho acima, na primeira, fala acontece a mitificação (universo indígena) 

e, na segunda, a desmitificação (mundo do desbravador, arigó). 

Em Órfãos do Eldorado, há trechos surpreendentes que saúdam mitos, 

elucidando que eles são a única forma de consolo de Arminto Cordovil, por não 

saber do paradeiro de Dinaura. Se o havia abandonado, morrido, enfim, não tinha 

notícias dela. A voz narrativa esclarece: 

 
E então esperei Ulisses Tupi, famoso por encontrar saída nos 
labirintos dos nossos rios. Chegou de surpresa. [...]. Jurou que 
Dinaura estava viva, mas não no nosso mundo. Morava na cidade 
encantada. [...]. Dinaura foi atraída por um ser encantado, diziam. 
Era cativa de um desses bichos terríveis que atraem mulheres para o 
fundo das águas. E descreviam o lugar onde ela morava: uma cidade 
que brilhava de tanto ouro e luz, com ruas e praças bonitas. A 
Cidade Encantada era uma lenda antiga, a mesma que eu tinha 
escutado na infância. Surgia na mente de quase todo mundo, como 
se a felicidade e a justiça estivessem escondidas num lugar 
encantado. Ulisses queria que eu conversasse com um pajé: o 
espírito dele podia ir até o fundo das águas para quebrar o encanto e 
trazer Dinaura para o nosso mundo. Sugeriu que fosse atrás de dom
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Anselmo, o grande curandeiro xamã de Maués. Ele conhecia os 
segredos do fundo do rio e podia conversar com Uiara, chefe de 
todos os encantados que viviam na cidade submersa. 
Quando essas notícias se espalharam em Vila Bela, fui perseguido 
por um inferno de rumores. Uns diziam que Dinaura havia me 
abandonado por um sapo, um peixe grande, um boto ou uma cobra 
sucuri; outros sussurravam que ela aparecia à meia-noite num barco 
iluminado e dizia aos pescadores que não suportava viver na solidão do 
fundo do rio. [...] (HATOUM, 2008, p. 64-65). 

 
Essa fala é o ápice mitológico da narrativa, o qual se resume a própria obra, 

assim como o amor de Arminto por Dinaura. A cidade era encantada, Arminto 

Cordovil, órfão de amor, tornara-se perdido por não entender o amor, não entender o 

porquê, como havia desaparecido quem ele tanto amava; se estava viva ou morta. 

Dinaura era uma incerteza sobre tudo, como a cidade, como o Eldorado, intitulado à 

obra, Órfãos do Eldorado. 

A explicação para o sumiço de Dinaura é esclarecida através de mitos, mitos 

de seres sobrenaturais (Boto, sapo, peixe grande, cobra sucuri e todos são símbolos 

mitológicos) relacionados ao amor e que Arminto teria que quebrar o encantamento 

para que Dinaura pudesse voltar. 

Assim, destacamos a voz do narrador que contextualiza mitologicamente a 

situação de Dinaura, enfatizando: 

 
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 pessoas caladas eram 
enfeitiçadas por Jurupari, deus do Mal (HATOUM,2008, p. 34-35). 

 
Essa fala ressalta o encantamento, segundo o qual Dinaura também seria um 

ser sobrenatural e que Arminto teria que quebrar o encanto antes de ser tarde 

demais, antes que ela fosse transformada em um ser do mal, seria um caminho sem 

volta. 

Na fala narrativa, há o alerta sobre o amor de Arminto Cordovil por Dinaura: 
 

Essa moça te embriagou, Arminto. 
Ainda ouvi a voz rouca insistir que eu devia viajar. Estiliano tinha 
razão: eu estava embriagado por Dinaura; queria entender por que 
ela escondia o passado, por que a dança, o beijo oferecido, dentada 
feroz que sangrou minha língua (HATOUM, 2208, p. 48). 

 
Nessa fala, seria a representação do sofrimento, do não entendimento sobre
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o amor e sobre a mulher que amava, a partir de suas interrogações e efeitos do 

sentimento. Em contrapartida, esta fala explica que a personagem assume que 

estava encantado pelo amor que sentia por Dinaura. 

Nesse sentido, também frisamos a fala de explicação mitológica sobre o 

amor, que também serviria de consolo ao narrador – personagem: 

 
Um homem que sonhava com uma inscrição milenar numa pedra no 
rio Nhamundá e se dizia imortal porque os encantados não morrem. 
[...]. E várias histórias de homens e mulheres, todos vítimas de um 
ser encantado que surgia em sonhos, cantando a mesma canção de 
amor. Eram atraídos pela voz e pelo cheiro da sedução, e alguns 
enlouqueceram com essas visões e pediram ajuda a um pajé 
(HATOUM, 2008, p. 65). 

 
Esse trecho intensifica a definição mitológica formulada por Galdino, que os 

mitos são sagrados e que é justificado por um fato ou ser sobrenatural. Nesta 

mesma voz narrativa, é base central de que a obra de Hatoum é constituída através 

da mitificação, dando enfoque valorativo aos mitos amazônicos indígenas. Esta fala 

é de grande relevância evidente de que o amor de Arminto por Dinaura gira em torno 

de mitos e a explicação desse amor está pautada na mitificação, pois para 

Campbell, “[...] os mitos abrem o mundo para a dimensão do mistério, para a 

consciência do mistério que subjaz a todas as formas. Se isso lhe escapar, você não 

terá uma mitologia” (CAMPBELL, 1986, p. 44). 

Então, do que foi visto até aqui, esperamos que tenha ficado clara a relação 

ampla e significativa entre mitificação e desmitificação do universo poético. Esta 

relação não pode ser tratada apenas por dois conceitos, isto é, de dois autores 

específicos. Por conta disso, nos capítulos deste trabalho, consideramos os 

conceitos por prismas diversos, como, por exemplo, mitificação sendo a retomada 

literária dos mitos indígenas e desmitificação como a destruição deste mesmo 

universo pelos colonizadores.   

Segundo Santos (2013), “em volta da “imagem divina”, emana uma clássica 

teoria do simbólico ou do alegórico” (SANTOS, 2013, p. 47), essa afirmação é a 

essência do que seja mitificação. Em outras palavras, o amor de Arminto por 

Dinaura era explicitado pelo mundo mitológico, mundo mágico da imaginação, de 

forma cíclica do sagrado, emanada de uma teoria clássica antiga, porém com 

interpretações simbólicas ou alegóricas modernas, que entram em conformidade às
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teorias de Ricouer, Eliade, Lukács e Compagnon. Com o primeiro, por se tratar das 

indagações, das reflexões do ser enquanto pessoa, no mundo e para o mundo, um 

apanhado de dependências para que haja harmonia do cogito. Do segundo, as 

aspirações mitológicas equivalem à essência do indivíduo, suas aspirações ideais de 

realização de vida. 

Em contrapartida, com o terceiro, Lukács, por ser obra moderna romanesca, 

sendo a principal característica típica, pertencer à sociedade capitalista, à burguesia 

e, por fim, o quarto, Compagnon, por ser narrativa, que segundo ele, analisando 

Ricoeur, narrativa “é a nossa maneira de viver no mundo ─, representa nosso 

conhecimento prático do mundo e envolve um trabalho comunicativo de construção 

de um mundo inteligível” (COMPAGNON, 2006, p.131). Portanto, há visivelmente o 

enquadramento do personagem central, além de secundários nas teorias 

apresentadas na obra de Hatoum. 

Por isso, são as obras Órfãos do Eldorado e Maciary, ou para além do 

encontro das águas narrativas romanescas carregadas de metáfora, que “é uma 

imagem que sugere alguma outra coisa” (CAMPBELL, 1986, p. 68); e de alegoria, 

que “é, assim, possibilidade de outras e novas expressões e interpretações 

aplicadas a objetos diversos para revelar um Além – que ela só expressa, no 

entanto, como inexpresso e inexprimível” (HANSEN, 2006, p. 158). Logo, a razão de 

no último capítulo deste trabalho, encontrarmos alguns sentidos, interpretações 

referentes aos posicionamentos de alguns personagens das referidas obras. 
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CAPÍTULO III 
 

 
3 CONDIÇÕES DE SUBALTERNIDADE E DESCONFIGURAÇÃO MÍTICA 
 
 

A arte é, assim, um jogo de signos analógicos 
que estabelecem relações entre coisas 
próximas e distantes, entre uma qualidade 
dada e uma qualidade oculta. Ela é um modo 
de ação, criando objetos visíveis que, por 
analogia, captam as potências invisíveis. É 
também um modo de contemplação, pois 
interpreta tais potências com o enigma, 
remetendo-lhes o sentido para ‘cima’ 
(HANSEN, 2006, p. 157) 

 

Retomando as teorias de Ricoeur e Eliade, os seus pensamentos são assim 

interpretados: Ricoeur define o ser dentro de grupo cultural, para que possa o 

indivíduo situar-se sincronicamente, e esta sintonização é combinável com o cogito, 

interagindo no mundo, com o próprio mundo e tudo o que está à sua volta. Se há 

fragmentação, desarmonia houve em algum elemento de sintonia com ser, sendo 

definido como indivíduo fragmentado. Para Eliade, com base na lógica freudiana, o 

indivíduo é definido de acordo com uma necessidade inerente a ele, mas prejulgada 

anterior à necessidade, porém preenche os vazamentos, as faltas enigmáticas dele. 

Portanto, nas entrelinhas, em ambas as teorias, tanto Ricoeur quanto Eliade, há 

fragmentação do ser. 

Segundo A. Memmi, o indivíduo “incerto de si mesmo, ele confia à 

embriaguez do furor e da violência” (MEMMI, 2007, p. 180); expressa a violência do 

colonizador ao ser colonizado, ou ainda, do dominador ao subalterno. 

Analiticamente, a perfeita desarmonia do ser com ele mesmo, com o mundo, no 

mundo e tudo o que o rodeia. Isso para Paul Ricoeur é a necessidade de 

preenchimento do ser, pois fluem desejos que emergem entender-se, uma 

simbologia de preenchimento enigmático, essa a visada do pensamento de Mircea 

Eliade. 

Nesse sentido, as obras Órfãos do Eldorado e Maciary, ou para além do 

encontro das águas são capazes de emanar teorias, por exemplo, através das 

visadas referentes às violências, preconceitos, hierarquização, gerando 

subalternidade. Sendo assim, elas emanam, entre outras, a teoria do Pós-
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Colonialismo, dessa maneira, se nos prendermos no pensamento de Campbell “[...]. 

A mitologia lhes ensina o que está por trás da literatura e das artes, ensina sobre a 

própria vida” (CAMPBELL, 1986, p. 25). Assim, outra proposta analítica da 

desmitificação e mitificação das obras, com alegoria e metáfora originadas, revelam 

outras interpretações, pois tanto a primeira obra quanto a segunda são constituídas 

de apologias mitológicas. E, por serem construídas com um grande aparato do 

universo mitológico, tornam-se interessante à visada de teoria Colonialista, para 

explicitação tanto do misticismo valorativo quanto do desprezo aos mitos, 

desmitificação, envolta na aniquilação dos dogmas indígenas. 

Tanto em Órfãos do Eldorado quanto em Maciary, ou para além do encontro 

das águas, as teorias de Ricoeur e Eliade são observáveis em personagens como 

Florita, por se encaixar na primeira e segunda teoria. Na de Eliade, pelo mesmo 

sentimento que sentira, “de morrer”, igualmente da mulher: “que ela ia morrer no 

fundo do rio porque não queria mais sofrer na cidade” (HATOUM, 2008, p. 90). É 

involuntária a aspiração, levando-a ao mito da Cidade Encantada e na teoria de 

Ricoeur, quando ela entrega a Arminto Cordovil um olho de boto. Assim revela o 

narrador: “[...] Florita me deu um olho de boto. Olho esquerdo, para o teu desejo, 

disse. [...]” (Hatoum, 2008, p. 91).  

A explicação é interpretada dessa maneira: Florita, apesar de estar em 

conflito, fragmentando-se pelo sofrimento causado por condições, principalmente, 

financeiras, ela é indígena, o significado para a crendice do olho de boto é 

analisado, explicável dentro do grupo indígena, o sentido, a simbologia desse 

material, e uma possível realização:  encontrar o seu grande amor Dinaura, por ser o 

olho esquerdo, lado do coração. 

Em Maciary, ou para além do encontro das águas, a personagem Labre é 

alguém que possui fragmentação, mas em relação ao envolvimento amoroso, já que 

era solitário, porém preenchia o vazio com a busca do grande mito do eldorado e a 

sua crença estava associada à igreja Católica Apostólica Romana, pois acreditava 

no mito da Virgem Maria. Enquadra-se a personagem na teoria de Eliade, mas, por 

outro lado, no viés de Ricoeur, por ser um indivíduo que causa fragmentação em 

outros indivíduos, não aceitando os seus ritos, ocasionando violação, 

subalternidade, misturando-se com tons de violência. A voz do narrador – 

personagem logo conta-nos a atrocidade:  
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Logo a chacina começou. ‘ 
‘Vamos, metam balas nesses bugres atrevidos!’, gritava Labre aos 
seus fiéis serviçais. E os dedos nervosos apertavam o gatilho mais 
uma vez” (ROCHA, 2012, p. 56). 
 

Nesse sentido, chegamos ao senso comum entre as obras de Rocha e de 

Hatoum para seguirmos os nossos apontamentos acerca de subalternidade, 

emanando à teoria Pós-Colonialista. Ao olharmos a questão financeira, direcionando 

ao poder que eleva o ser ao nível de quem dá as ordens e de quem as recebe, 

subordinado (subalterno). Além disso, as condições que chegaram (com a 

destruição dos sonhos, das raízes culturais, religiões, crenças, violências, etc.,) 

geram desequilíbrios nas personagens, pela fragmentação, por verem seus desejos, 

sonhos arruinados. A afirmação dita é explicitada com mais clareza na fala do 

francês Frantz Fanon: “O trabalho do colono é tornar impossíveis até os sonhos de 

liberdade do colonizado” (FANON, 1968, p. 73). Sendo mais enfático, Fanon através 

da seguinte fala favorece-nos a compreensão das teorias de Ricoeur e Eliade: 

 
[...] o colonialismo não fez outra coisa senão despersonalizar o 
colonizado. Esta despersonalização ressente-se igualmente no plano 
coletivo ao nível das estruturas sociais. [...] O povo colonizado vê-se 
reduzido, então, a um conjunto de indivíduos que não encontram a 
sua razão de ser, senão em presença do colonizador. (FANON, 
1968, p. 254). 

 
Portanto, associando-se aos termos colonizador – colonizado aos termos 

daquele que dá ordem e daquele que acata a ordem (subalterno) possuem o mesmo 

sentido no mundo capitalista tanto de Órfãos do Eldorado quanto de Maciary, ou 

para além do encontro das águas. E é nesse emaranhado de sentido que expomos 

a teoria Pós-Colonialista. 

Nessa parte da dissertação, tratamos das representações de algumas 

personagens femininas: irmã Cleusa Carolina Coelho (Maciary, ou para além do 

encontro das águas), Dinaura (Órfãos do Eldorado), Santana (Maciary, ou para além 

do encontro das águas) e as órfãs da Amazônia (Órfãos do Eldorado). Na verdade, 

todas estas mulheres, personagens das obras de Rocha e Hatoum, são filhas da 

Amazônia, ou de nascença ou por assim considerar. Neste viés, é imprescindível 

uma consideração acerca do que seja a Amazônia. Na fala do historiador João 

Carlos Meirelles Filho: 
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A invasão de terras é tão endêmica como a malária na Amazônia 
brasileira. Pouca gente se importa. [...]. A ocorrência por conflitos é 
iminente, e o que mais preocupa é a dimensão que eles adquirem, a 
morosidade com que são (ou não são) solucionados e banalizados 
da violência como meio de encaminhamento de conflitos (FILHO, 
2006, p. 145). 

 
O nosso trabalho não é de historiador, mas literário. Contudo, a fala desse 

historiador é base de ponto de partida do nosso diálogo, pois estamos falando de 

Amazônia e foi nela criado o mundo fictício, mítico, contudo que nela também houve 

a origem de opressão, de violências ocorridas contra as mulheres destacadas 

acima. 

Na parte referente à mitificação e à desmitificação já era possível observar a 

inferioridade feminina em alguns mitos, principalmente, pois é perceptível com mais 

evidência no mito de Mani. A mulher não tem autonomia do seu próprio corpo, é 

como se ela tivesse que possuir um dono para decidir sobre a sua vida. O pai 

mataria a mãe de Mani, caso ela não falasse de quem estaria grávida. Seria 

machismo ou sentimento de imaculação? 

No mito Serpentário, a mulher seria apenas uma ponte da origem das 

espécies, mas com miscigenação de humano e ser rastejante. E, mais 

profundamente, seria a mulher apenas um ser que obedece ao ser masculino? 

Pensando nisso, originou-se a ideia de analisar algumas personagens 

essenciais às obras escolhidas, Órfãos do Eldorado e Maciary, ou para além do 

encontro das águas, pois as representações dessas mulheres são, de fato, 

interessantes, além de fazerem sentido no mundo real atual. Chamou-nos atenção 

as personagens: irmã Cleusa Carolina Rody Coelho, por sua bravura, causa, a qual 

defendia e, apesar de ser do gênero feminino, assumia uma fala diferente, 

evidenciava voz de seres, de certa forma, mais inferiores por três circunstâncias: ser 

índio, pobre ou ser mulher, mas sem nenhum conhecimento da lei. Irmã Cleusa C. 

R. Coelho se destacara entre as mulheres, aqui analisadas, por ser representante de 

uma instituição. Entretanto, se tornava subalterna, simplesmente, pelo fato de ser 

mulher, foi assassinada por um homem e com terrível violência. 

A representação mítica não é o único enigma de Dinaura, mas toda trama do 

enredo, do mistério que envolve a sua origem, sua raiz étnica, racial, além do seu
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status econômico. A representação sugere que Dinaura é uma personagem cheia de 

dilema, fragmentação e não suporta tal pressão, que decide sumir. 

A representação de Santana, por sugerir de que o seu marido, Raimundo 

Claro seja um machista. Sob sua perspectiva, mulher só serve para cuidar da casa, 

dos filhos, do marido. Mulher é um ser que só serve para obedecer ao ser 

masculino; ela não tem sonhos, vida própria; vive em função do marido. 

E, por último, as órfãs da Amazônia, em face da maior representação de 

violência contra a mulher, pois toda a situação sugere que ela seja um ser apenas 

de utilidade sexual e, em especial, crianças, não há, sequer, nenhuma preocupação 

de crime contra criança ou adolescente. Os próprios pais são os primeiros a cometer 

o crime. Deveriam proteger, mas são os próprios agressores e as têm como 

mercadoria. 

Na referência, extraída do exemplar, Missionárias Agostinianas Recoletas, há 

a seguinte fala: “[...]. Também se ouvia dizer que Irmã Cleusa não era bem vista, 

quer pelas autoridades, quer pelos fazendeiros e donos de seringais” (MAR15, 1991, 

p. 47). Assim era vista irmã Cleusa Carolina Rody Coelho, nascida em 12 de 

novembro de 1933, no Estado do Espírito Santo. Por volta de 1952, entrou na vida 

religiosa, ingressando na Congregação das Missionárias Agostinianas Recoletas, 

ordenação procedente da Espanha, tornando-se defensora dos marginalizados, 

inclusive dos indígenas. Ela assim escreveu: 

 
Pensem em nossos irmãos APURINÃ, escreveu a um casal amigo, 
cuja terra, a partir do Km 20 foi invadida pelo INCRA16: É tempo de 
fazer força junto à FUNAI17, em Brasília, para que a terra deles seja 
demarcada (Aldeia Catitu, em Lábrea). Em nossa Prelazia, nenhum 
grupo (nação, povo) indígena teve sua área demarcada, apesar da 
Lei 6001 (MAR, 1991, p. 45) [grifo do autor]. 

 
Esse trecho representa as dificuldades enfrentadas na época; as lutas pelos 

direitos eram intensas.  

Na obra Maciary, ou para além do encontro das águas, parte I, capítulo I, 

Entre os Apurinã e os Podivem, assim era vista a freira Agostiniana Recoleta: 

 

                                            
15

 MAR significa Missionárias Agostinianas Recoletas – Livro fonte da pesquisa. 
16

 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA 
17

 Fundação Nacional do Índio – FUNAI 
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Para alguns, ela, a freira, era intrusa e morrera de graça. Para 
outros, uma coitada. Para ainda outros, uma fiel serva de Cristo. 
Ainda outros, uma visionária: ficaria na história dos mártires 
amazônicos em nome de Cristo, e seria transformada em santa pela 
igreja Católica Apostólica Romana, logo em breve (ROCHA, 2012, p. 
39). 

 
É nítida a intenção artística do autor, o mundo realístico configurado ao 

fictício, o seu objeto histórico adaptado ao mundo da imaginação. Nesse sentido, as 

assertivas de Linda Hutcheon são esclarecedoras: 

 
[...] a adaptação é uma forma de repetição sem replicação, a 
mudança é inevitável, mesmo quando não há qualquer atualização 
ou alteração consciente de ambientação. E com a mudança vêm as 
modificações correspondentes no valor e até mesmo no significado 
das histórias (HUTCHEON, 2011, p. 17). 

 
E sob o viés de Hutcheon, “de que há uma constante atualização dos fatos, 

pois não se pode evitar”, além do significado é modificado, visto que o valor literário 

é alcançado à medida que o leitor, o telespectador aproxima a obra à sua vida. 

Portanto, é o leitor, o telespectador, que dá o sentido valorativo da obra.  

Pensando nisso, na morte cruel da Irmã Cleusa, por defender, principalmente, 

os povos Apurinã, a dualidade representativa da sua morte é narrada de formas 

diferentes. Eis a representação original (realística), primeiramente: 

De acordo com o laudo médico: 
 

revelaram a brutalidade com que tinha sido assassinada: muitas 
costelas quebradas, o crânio fraturado, o braço direito parcialmente 
separado do corpo, por instrumento cortante (talvez um terçado); 
havia fratura da coluna vertebral; pedaços de chumbo no tórax e, 
especialmente, na região lombar, indicavam que tinha levado um tiro 
de espingarda. A sua mão direita não foi encontrada (MAR, 1991, p. 
20). 

 
Muita crueldade a uma mulher que ansiava paz, por conflitos causados nessa 

“terra sem lei” e por motivos corriqueiros, por invasões territoriais ou mesmo na 

busca de apossamentos de terras: chacinas ocorriam comumente.  

Comparemos o trecho com a representação adaptada na obra Maciary, ou 

para além do encontro das águas: “num tive corage de matá aquela muié pela frente 

não. Joguei o terçado no mato e mandei ela ir pegá. Aí atirei nas costas dela. Acho 

que foi assim. Mas num sei não, num me alembro bem [...]” (ROCHA, 2012, p. 44).
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Mesmo voltada para um contexto distante da obra de Hélio Rocha, certos 

fatores sobre a morte da irmã poderiam ser explicitados na fala de Jean-Jacques 

Rousseau: 

 
[...], a lei do mais forte é seu único fundamento. Se a guerra não dá 
ao vencedor o direito de trucidar os povos vencidos, esse direito, que 
ele não tem, não pode justificar o direito de escravizar. Só o direito 
de matar o inimigo quando não se pode torná-lo escravo 
(ROUSSEAU, 1972, p. 29). 

 
As palavras de Rousseau explicam como se sucede a lei do mais forte, isto é, 

vence aquele com a morte daquele que não pôde torná-lo escravo, talvez, pela 

própria maneira de ser individual. Há os que preferem morrer, a tornarem-se 

escravos, por dois motivos: o de escolha individual, a proteção da lei ou do homem. 

E, nesse caso, Cleusa tornara-se subalterna do seu assassino.  

Seguindo a linha de pensamento de Spivak: pode o subalterno falar? Embora 

Cleusa não pudesse ser escravizada pelo seu assassino, mas sendo subalterna, 

Raimundo calou a voz de quem dava voz a muitos que não possuíam a fala. A voz 

de Cleusa sua voz foi calada por covardia, sentenciada à morte. 

A dualidade representativa é diferente. Na versão original, do exemplar MAR, 

a irmã Cleusa não foi poupada, drasticamente judiada até a morte, enquanto que, na 

versão configurada, de Rocha, o seu assassino mitifica o assassinato de uma 

servidora de Deus, há embutido o mito do medo, além de representar um pouco de 

humor por duas razões: a primeira, pelo estado que ficou Raimundo, o assassino e a 

segunda, a linguagem, sendo a forma de aproximação imaginária ao real e, por este 

fato, acontece à literatura. 

Na obra de Hatoum, Órfãos do Eldorado, o destaque na personagem 

coadjuvante, Dinaura, amor desmedido de Arminto Cordovil, por apresentar 

tendências características de pessoa com crise identidária ou identidade violada, ou 

ainda, representatividade de ser totalmente subalterno por diversas situações, as 

quais esteja imerso. 

Quanto à Dinaura, o narrador precede: 

 
[...] Como eu podia entender uma mulher tão volúvel, de alma tão 
instável? Fui conversar com os músicos e a dançarina, eles não 
conheciam Dinaura. As órfãos e as internas entraram no colégio, os 
primeiros voltaram para os barcos e para casa. Fiquei sozinho na
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praça... A gente quer entender uma pessoa, só encontra silêncio 
(HATOUM, 2008, p. 50). 

 
Por sua vez, Dinaura nunca falava, do início ao final da narrativa, não há voz 

de Dinaura. Tudo o que se sabe, que ela morava no orfanato, não tinha família, era 

índia. Porém, há o segredo que Estiliano revelara a Arminto, mas que também seja 

suposição: de que Dinaura fosse meia-irmã dele, ou outra dúvida suposta: de que 

fosse amante de Amando Cordovil, pai de Arminto Cordovil.  

A revelação: “Prometi ao teu pai que ia cuidar dela, caso ele morresse antes 

de mim. Até hoje não sei quem ela é. Descobri que a mãe nasceu numa ilha do rio 

Negro” (HATOUM, 2008, p. 98). 

A repressão de Dinaura é observada através da sua “voz calada, muda”, 

sendo clareada na fala do jamaico Homi Bhabha: "um continuo sub-tom de melodia, 

de baixo profundo... uma nota verdadeiramente masculina, a nota do poder" 

(BHABHA, 1998, p. 30), levando-nos a compreender que o ato repressor de Dinaura, 

que a impede de ser feliz era ocasionado por diversos fatores: sociedade hipócrita, 

por não aceitar Dinaura como filha de um homem importante, de status, na 

sociedade que estava inserida ou por ser amante dele, tendo o mesmo olhar 

preconceituoso social; por ser órfã, aos cuidados de freiras e uma última suposta 

situação, a da etnia, índia, mas sendo tratada com regalias de uma mulher branca. A 

sociedade é regida por normas puramente preconceituosa e com olhar masculino e 

machista impera na sociedade brasileira. 

Sob nossa perspectiva, cremos que a suposta situação que mais se enquadra 

para o universo de Dinaura, seria mesmo filha de Arminto Cordovil, pagando um 

preço absurdo por isso, não tinha autonomia da sua própria vida, que resolvera 

sumir. 

Não há vestígios de violência física contra ela, mas o roubo de sua 

identidade, de sua cultura, da convivência com o seu povo, não pode ser visto, 

também, como violência? O que a impedia de seguir a vida ao lado de Arminto? 

O terceiro destaque está inserido na segunda parte, capítulo III, Cativos da 

fortuna, de Maciary, ou para além do encontro das águas, o romance entre 

Raimundo Claro e Santana. “Ele era acostumado ao trabalho pesado: [...]. Ela, [...], 

era acostumada a pescar tambaqui nos lagos dentro da mata” (ROCHA, 2012, p. 

149). Além disso, destacamos, igualmente, a origem da situação, segundo a qual
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explica que Raimundo Claro era filho de “Manuel Claro e Maria, oriundos da Boca do 

Acre, Amazonas” (ROCHA, 2012, p. 144). A voz narrativa assim resume a situação 

do casal: 

 
Casou-se cedo, aos 20 anos com a primeira esposa. Mas ela 
morrera muito cedo, e não deixara nenhum filho. Raimundo voltou à 
casa do ex-sogro e conquistou a segunda filha. Casou-se novamente 
e, dessa vez, com a ex-cunhada. Tivera a mesma sorte da irmã [...]. 
Alguns anos depois, Raimundo Claro conheceu Santana, mulher 
indígena. Claro embarcou-a na canoa e levou para morar consigo em 
uma casinha na Vila de Nazaré, em frente à cidade. Ele era rígido 
por demais com as tarefas que cabiam ao homem e as tarefas que 
cabiam à mulher (ROCHA, 2012, p. 149). 

 
A situação do casal é analisada através de suas origens, pois Manuel Claro, 

filho de arigós e Santana, filha de indígenas, culturas totalmente opostas. Enquanto 

que na cultura de Raimundo há a separação de afazeres, é definido o que a mulher 

pode fazer e o que não pode. No olhar indígena, em alguns aspectos, a mulher 

exercia certa liberdade de vida. Eis a questão exposta no discurso de Raimundo: “Já 

disse que muié minha num sai pra mariscá. Tem de ficar é in casa cuidano de seus 

afazer de dona de casa” (ROCHA, 2012, p. 149). Por sua vez, O narrador-

personagem apresenta o discurso de Santana: “Santana nunca respondia (ROCHA, 

2012, p. 150). 

Há duas situações expostas, resumidas assim: fala ouvida do colonizado – 

colonizador. Analisando os eixos das falas, o sentido enquanto fala é visto uma 

hierarquização de poder, ou melhor, Raimundo Claro, um ser colonizado (arigó) por 

aqueles que exerciam status, o poder de bens de consumo, o capital, mas que, por 

sua vez, era colonizador de um ser inferior, a mulher. O machismo imperava, assim 

como imperava em Órfãos do Eldorado na situação em que se enquadrava Dinaura. 

Por fim, o destaque mais uma vez na obra de Hatoum, com o olhar marcado 

nas órfãs da Amazônia. De acordo com a voz narrativa, as órfãs seriam: 

 
Florita me disse que várias órfãs falavam a língua geral; estudavam o 
português e eram proibidas de conversar em língua indígena. 
Vinham de aldeias e povoados dos rios Andirá e Mamuru, do Paraná 
dos Ramos, e de outros lugares do Médio Amazonas. Só uma tinha 
vindo de muito longe, lá do Alto Rio Negro. Duas delas, de 
Nhamundá, haviam sido raptadas por regatões e depois vendidas a 
comerciantes de Manaus e gente graúda do governo. Foram 
conduzidas ao orfanato por ordem de um juiz, amigo da diretora. Em
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Vila Bela, madre Joana Caminal era conhecida como a Juíza de 
Deus, porque proibia o escambo de crianças e mulheres como 
mercadorias, e denunciava os homens que espancavam a esposa e 
as empregadas. [...] (HATOUM, 2008, p. 41-42). 
 

Nesse sentido, as versões para as órfãs seriam as pobres mulheres que eram 

violentadas e vendidas como mercadorias. No decorrer da narrativa de Órfãos do 

Eldorado, este fato era um acontecimento comum, geralmente, eram ainda meninas 

que ficavam órfãs de mães e, muitas vezes, os pais as vendiam, abusavam delas. O 

narrador-personagem, ele mesmo, assustou-se com episódios da situação feminina 

no que diz respeito às órfãs: 

 
Denísio esticou o beiço para uma rede no convés. Afastei e vi o rosto 
assustado de uma menina. 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. 
Senti o sangue esquentar. O sangue ruim dos Cordovil. Denísio não 
usava faca na cintura. Dei um tabefe no rosto do mentiroso. 
Quanto pagaste por essa criatura? [...]. 
[...], filha de um povoado do Uaicurapá, o rio da fazenda Boa Vida. 
[...]. Era órfã de mãe, e tinha sido deflorada pelo pai (HATOUM, 
2008, p. 63). 

 
Torna-se evidente quanto à situação das mulheres, que não possuíam 

autonomia de vida; não havia perspectiva de que melhorasse suas condições e isso 

acontecia, preferencialmente, por ser mulher, ser pobre e por ser índia. Na fala de 

Bhabha, acrescentando: 

 
[...] Essa é uma intervenção oportuna e bem-vinda no debate sobre a 
narrativa realista e suas condições de existência e 
representatividade- um debate que até aqui tem se ocupado 
principalmente do "sujeito" de gênero e classe dentro das formações 
sociais e textuais da sociedade burguesa do ocidente (BHABHA, 
1998, p. 109). 

 
De forma geral, os fatos representados nas obras Órfãos do Eldorado e 

Maciary, ou para além do encontro das águas podem ser esclarecidos a partir 

compreensão de que a mulher é subalterna e decai-se por ser simplesmente mulher, 

relaciona-se à questão de gênero; por etnia ou raça, porém a menos favorável, a 

mulher negra, mas que, também, a indígena é “mastigada” e por último, por fatores 
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econômicos, visto que, se a mulher for pobre, a situação tornar-se-ia cada vez mais 

grave.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A partir das reflexões expostas no decorrer deste trabalho, percebemos que 

os autores aqui analisados, para elaborar suas obras, valorizaram, cada um à sua 

maneira, a representação do contexto histórico, político, artístico e cultural, incluindo 

aqui a questão dos ritos e mitos amazônicos. Nesse sentido, acreditamos que, para 

a composição de Órfãos do Eldorado, Milton Hatoum traz em sua narrativa um 

diálogo com diversas leituras, talvez, embasado em Burns, para falar de I e II 

Guerras Mundiais, além de histórias sobre a Amazônia, leituras sobre A selva, de 

Ferreira de Castro; análises referentes a mitos amazônicos, indígenas, de Betty 

Mindlin, da cultura libanesa, bem como de temas retirados da própria vivência de 

Hatoum. Este, nos agradecimentos exposto em Órfãos do Eldorado, deixa claro que 

utilizou algumas narrativas de Betty Mindlin, Candace Slater, Robin M. Wright, 

Eduardo Viveiros de Castro, por exemplo. 

Por seu turno, para a elaboração de Maciary, ou para além do encontro das 

águas, valemo-nos da seguinte suposição: talvez Hélio Rocha tenha realizado 

leituras de grandes autores sobre a Amazônia, inspirado em Hardman, Euclides da 

Cunha, Viveiro de Castro, Alberto Rangel, entre outros. De qualquer maneira, é 

possível afirmar com veemência que, para a composição de Maciary, as reflexões 

teóricas de livros de Hardman fizeram forneceram suporte significativo para Rocha 

construir sua obra, sobretudo no que se refere à escrita da saga dos arigós, além de 

leituras relacionadas à mitologia indígena, com base, supostamente, em Betty 

Mindlin, entre outras. Finalmente, segundo relatos do próprio autor, podemos 

destacar, igualmente, as suas experiências, inclusive, a de ter conhecido a freira 

Cleusa Carolina Rody Coelho e seu assassino, entre outras. 

Então, o discurso mitológico, filosófico, histórico, político fundem-se, a fim de 

dar escopo ao universo artístico. Dito isto, é importante ressaltar que, na obra de 

Hatoum, a significação mitológica é valorativa, porque, por vezes, retoma de forma 

mágica ou fantástica os mitos para fornecer-lhes outra roupagem artística; de seu 

lado, na narrativa de Rocha, o sentido mitológico traduz muito mais uma ruptura 

ocasionada por aquilo que denominados de desmitificação, sobretudo devido à 

violência, ao preconceito, ao entrechoque político, econômico e cultural (“do homem
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dito civilizado”), que tende a deturpar o antigo universo mítico dos indígenas ou 

povos que habitam e habitaram a região amazônica. 

Portanto, a partir de nossa leitura, acreditamos que, apesar da obra de Hélio 

Rocha não ser muito conhecida, ao ser comparada com a de Milton Hatoum aqui 

analisada, não perde o seu mérito. Por conta disso, nossa perspectiva analítica-

comparativa retomou entre as obras: de Andréa Moraes da Costa (2016), John 

Gledson reescreve Milton Hatoum: a teoria e a experiência da tradução cultural; de 

Renato Luiz Gomes da Silva (2014), O narrador sob a perspectiva de Walter 

Benjamim em Maciary, ou para além do encontro das águas. Por meio da seleção 

das obras que compõem a fortuna crítica de cada autor, trouxemos, aqui, 

perspectivas diferentes. É também nesse sentido que o nosso trabalho, bem como a 

nossa metodologia, justifica-se, além de destacar para o público geral a importância 

de se pesquisar temas e autoras da região amazônica. 

Em nosso trabalho, enfatizamos uma análise que busque compreender o 

universo mitológico, as causas da instituição de determinada desmitificação do 

universo cultural, religioso e simbólico do povo indígena. Para tanto, destacamos os 

elementos extrínsecos à literatura, considerando-os como, nas palavras de Ricoeur, 

“desvios culturais”, sempre embasados na voz ou vozes do (s) narrador (es) com 

características modernas, pois, conforme sublinhamos por intermédio das teorias de 

Lukács e Robert Scholes e Robert Kellogg, por exemplo, podemos constatar que os 

autores Milton Hatoum e Hélio Rocha elevaram suas obras ao mundo moderno, 

tecendo críticas às suas contradições. 

Tais descobertas foram indispensáveis para que percebêssemos que as 

obras de Rocha e de Hatoum não são e nem podem ser consideradas apenas obras 

regionais. Eles são escritores regionais por localidade, isto é, por casualidade de 

nascimento, mas não pela escrita de suas obras, as quais tratam de uma amplitude 

de temáticas, sagas e mais sagas de homens e mulheres que fazem ou fizeram a 

história. 

Não por acaso, as obras de Hatoum e Rocha são romanescas modernas, 

porque os autores valem-se da ironia ou de “uma técnica, que em literatura, é 

comum de dizer o mínimo, significando o máximo possível”. Contudo, se diferem no 

tipo de que procedem ao jogo irônico nas narrativas. Na obra do primeiro, Hatoum, 

percebemos uma ironia trágica, devido aos caminhos percorridos pela personagem
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central e alguns secundários, além da ironia típica do romantismo que permeia 

também Órfãos do Eldorado; Em Maciary, de Rocha, é notório uma ironia embasada 

no hiper-realismo, e, nesta, igualmente, é perceptível um jogo ficcional irônico-

cômico, em alguns casos. Tudo isso e outras especificidades já sublinhadas fundam 

os romances como obras contemporâneas, mas sem deixar o diálogo com parte da 

tradição, ainda que seja a tradição das atrocidades coloniais – assim como foi 

destacado no decorrer de nossas reflexões. 

Hatoum ousou e/ ou ousa representar uma sociedade mergulhada no 

universo mitológico; em explicar a causa das coisas através dos mitos, enredando 

os seus personagens no tempo e no espaço propício à mistificação. Aqui, há uma 

luz forte, mesmo que por vezes fale da morte, da destruição, da perda dos sonhos. 

Rocha, por sua vez, ousou representar uma sociedade com tanta atrocidade, 

preocupada em ganhar tesouros, fazer fortunas, fazer história a qualquer custo, 

apresentando um enredo com personagens em espaços e tempos, a fim de torná-los 

testemunhas das atrocidades que acometeram e ainda acometem a região 

amazônica. Então, não é exagero afirmar que tudo isso tende a desmitificar o 

universo mágico de outrora, no qual inúmeras tribos indígenas, por milênios, 

sustentaram seus costumes, crenças e ritos. 
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