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RESUMO

A presente  dissertação  realiza  uma abordagem teórico-crítica  dos aspectos

temáticos e estruturais do romance Relato de um certo Oriente, obra de estreia

do  escritor  Milton  Hatoum.  A  análise  se  debruça  sobre  a  exploração  dos

recursos  da  memória  e  da  linguagem como elementos  utilizados  no  tecido

textual  do  romance  para  se  empreender  uma  busca  pela  construção  da

identidade da narradora anônima que organiza o relato. Os personagens de

Relato de um certo Oriente se sucedem, cada um a seu turno assumindo o

controle das narrativas, permeadas pelas instâncias da lacuna, da ausência e

do silêncio, recorrendo às memórias e a uma linguagem evocativa, que busca

preencher  as  lacunas  como  forma  de  ressignificar  as  ruínas  do  momento

presente. Será explorado o caráter polifônico da obra, em que o foco narrativo

flutua  entre  as  diversas  vozes  que  se  apresentam,  conduzidas  por  uma

narradora principal, que atua como orquestradora de um coral de vozes. Outro

recurso bastante explícito no romance é a utilização da memória involuntária,

que atua para transportar a narrativa, os personagens (e o leitor) no espaço e

no tempo do romance, como elemento utilizado pela narradora  –  e de forma

metalinguística pelo romancista – na busca de sua identidade, hipótese central

do presente trabalho.

Palavras-chave:  Milton  Hatoum,  memória,  linguagem,  identidade,  narrador,

ruínas.



ABSTRACT 

The present thesis conducts a theoretical critical approach of both thematic and

structural aspects of the novel  Relato de um certo Oriente, first book  by the

writer Milton Hatoum. The analysis leans over the exploration of the resources

of memory and language as elements used in the text of the novel in order to

proceed a search for the construction of identity by the anonimous narrator that

organizes the relation. The characters of  Relato de um certo Oriente replace

each other, each at a turn taking control of the narrative, filled by the instances

of  blanks,  absences  and  silence,  appealing  to  memories  and  a  evocative

language as an attempt to apply new meanings to the ruins they find in the

present. It will be studied the polyphonic structure of the romance, in which the

narration focus floats among the multiple  voices presented,  conducted by a

main  narrator,  who  acts  as  choral  director.  Another  explicit  resource  is  the

exploration of the involuntary memory, which acts in order to transport the story,

the characters (and the reader) through space and time in the novel, a resource

used by the narrator  –  and in  a metalinguistic way by the novelist  – in the

search of identity, central hypothesis of the present study.

 

Keywords: Milton Hatoum, memory, language, identity, narrator, ruins.
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INTRODUÇÃO

O romance  Relato de um certo Oriente, lançado em 1989, marcou a

estreia  de  publicações  literárias  de  Milton  Hatoum (1952),  descendente  de

libaneses, professor, tradutor, hoje consagrado como um dos mais renomados

e prestigiados escritores brasileiros.

O livro de estreia já trazia como forte elemento uma das características

que marca toda a obra do escritor até aqui: suas narrativas se aprofundam na

memória, no confronto do passado com o que se perdeu e com o que ainda

pode vir, na busca da construção da identidade. Isso se dá por meio de um

mergulho profundo nos elementos que nascem desse processo. Um dos elos

mais relevantes  dessa produção é a linguagem: descontínua,  carregada de

impasses que são metáforas para os próprios apuros identitários.

Aponta-se  em  Hatoum  uma  escrita  que  explora  uma  linguagem

evocativa,  engenhosa,  que  arquiteta  em  cada  personagem  um  edifício

complexo e sutil.  O leitor  deve estar  atento,  mantendo-se concentrado para

captar a luta íntima de cada personalidade representada.

Em Relato de um certo Oriente, temos como narradora uma mulher, de

nome não apontado ao longo do romance, que após longa ausência regressa à

casa da sua infância, em Manaus, no Amazonas. Sua motivação é visitar a

matriarca  da  família  de  origem  árabe-libanesa  pela  qual  foi  adotada,

juntamente de seu irmão, quando crianças. A narrativa se desdobra no retorno

ao  passado  por  meio  das  memórias  da  narradora  e  de  outros  relatos,

“rememorados”  por  outras  vozes,  pessoas  e  lembranças  que  ela  reúne,

atuando como curadora, a partir dos fragmentos de memória e de linguagem

colhidos.

O romance apresenta uma estrutura peculiar. A cada capítulo um novo

personagem assume o comando da narração dos fatos. Há um grande desfile

de  personagens,  de  diferentes  vozes,  origens  e  sotaques,  que  tecem  a

narrativa e expõem suas memórias, organizadas pela narradora, orquestradora

do grande relato a que alude o título do romance. Cada personagem-narrador

funciona como um ser autônomo no que diz respeito a visão, voz e posição no
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mundo.  Destaca-se  também  a  aplicação,  ao  mesmo  tempo  estrutural  e

temática,  das  atribuições  da  linguagem  e  da  memória  enquanto

transitoriedades, e do foco narrativo múltiplo e instável.

Memória  (afetiva)  e  linguagem  (polifônica)  são  recursos  de  que  a

narradora (ou, sob outra perspectiva, o próprio Milton Hatoum, na construção

do  romance)  lança  mão  em  seu  processo  de  busca  para  alcançar  sua

identidade,  que  sente  perdida.  Nesse  sentido,  a  partir  de  nossa  leitura,

caminhará  a  análise  do  romance,  com enfoque  nesses  pilares  –  memória,

linguagem  e  identidade  –,  as  duas  primeiras  como  instâncias  de  falta,  “a

serviço” da última, ausente.

Para  fins  de  organização  do  texto,  separamos  os  conceitos  de

memória,  linguagem  e  identidade  em  seções  específicas  ao  longo  da

dissertação. No romance, por óbvio, essa divisão não se dá de forma estanque.

Memória e linguagem estão ambas intrinsecamente relacionadas na narrativa.

A memória deseja tudo recuperar, e esbarra na linguagem tateante, na vontade

própria de cada língua, de cada sotaque de cada falante, no intraduzível dos

olhares,  fotos,  quadros,  desenhos  e  outras  representações  pictóricas,  nas

lacunas e mesmo no silêncio que se tenta transmitir em cartas destinadas pela

narradora a seu irmão, que se encontra na Espanha.

A narradora principal se posiciona como uma organizadora de relatos,

pretendendo  montar  um  mosaico  com  os  “cacos-relatos”  e  lembranças

rememoradas pelos diversos personagens que desfilam pelos capítulos. Ela se

coloca,  em suas  próprias  palavras,  como  “um pássaro  gigantesco  e  frágil”

(HATOUM, 1989, p. 166), já que seu relato é tecido a partir do relato de outros

personagens-narradores. A tarefa se mostra difícil, contudo: “Como transcrever

a fala engrolada de uns e o sotaque de outros?” (HATOUM, 1989, p. 165-166).

Os múltiplos focos narrativos tornam a trama complexa nos seus fios,

já que cada um desses fios tem identidade própria, são todos eles alteridades,

enquanto  a  narradora-organizadora  tateia  na  construção  da  sua  própria

história,  que  só  pode  nascer  da  profusão  de  vozes  e  pontos  de  vista

entrecruzados. Relatar é, assim, para ela, uma forma de conceber identidades,

de buscar a sua identidade, perdida pelos muitos anos ausentes.

A narradora do Relato de um certo Oriente se propõe reconstruir a sua

história, em busca de sua própria identidade, e a história de seu clã, mas logo
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percebe que a mera transcrição de fatos recontados e ouvidos não será capaz

de cumprir essa missão. A linguagem não basta, lacunas surgem e se impõem.

É necessário recorrer às memórias dos acontecimentos – e mesmo inventar

outras  tantas  –,  nos espaços vazios  que precisam ser  preenchidos não só

pelos eventos rememorados, mas também pelo elemento da imaginação.

Para  Leyla  Perrone-Moisés  (1990,  p.  105):  “A  linguagem não  pode

substituir  o  mundo,  nem  ao  menos  representá-lo  fielmente.  Pode  apenas

evocá-lo,  aludir  a  ele  através  de  um  pacto  que  implica  a  perda  do  real

concreto”. E com essa perda, o silêncio presente na linguagem praticamente se

personifica, e possibilita engendrar, na esfera do real, o que se ausentou no

contar e recontar da memória. 

Tratamos aqui de cernes do  Relato de um certo Oriente,  uma visão

essencial para nossa hipótese de leitura do romance: a linguagem e o silêncio,

ambos sendo um, que se faz concreto nos dramas familiares, nas lembranças,

e nas personagens que não querem ou não podem falar. O silêncio, importante

recurso no romance, grita impossibilidade, e se refaz em possibilidade de outra

forma de linguagem e de imaginação.

Relato de um certo Oriente é uma narrativa calcada nessas instâncias

de impossibilidade, de ausência: é impossível lembrar tudo como se passou, e

é  impossível  contar  tudo  ao  destinatário  dos  relatos.  E  justamente  a

incompletude abre espaço para a criação. 

Visitar  o passado,  deparar-se com suas ruínas ajuda a entender  as

ausências também do presente. Há então esta ponte inconstante, na qual a

escrita e a fala intentam o equilíbrio. Na escrita, muito da identidade se perde:

texturas, odores, vozes, sotaques. A musicalidade se perde. É preciso que a

linguagem oral exista para contrapesar. 

E assim a narradora do romance navega entre a escrita e a oralidade,

quase  como  uma  metáfora  da  compreensão  do  Outro.  Aqui,  a  narradora

exprime  sua  dificuldade  em  organizar  os  relatos  colhidos,  passando  pela

tentativa de fixá-los, perpetuá-los por meio de instrumentos voltados para a

eternização de fatos, como gravadores, anotações em cadernos, mas sempre

esbarrando nos percalços das lacunas da memória e da linguagem:
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Gravei  várias  fitas,  enchi  de  anotações  uma  dezena  de
cadernos,  mas  fui  incapaz  de  ordenar  coisa  com  coisa.
Confesso que as tentativas foram inúmeras e todas exaustivas,
mas ao final de cada passagem, de cada depoimento, tudo se
embaralhava  em  desconexas  constelações  de  episódios,
rumores de todos os cantos, fatos medíocres, datas e dados
em abundância. Quando conseguia organizar os episódios em
desordem ou encadear vozes, então surgia uma lacuna onde
habitavam o esquecimento  e  a  hesitação:  um espaço  morto
que minava a sequência de ideias. (HATOUM, 1989, p. 165)

Pretende-se  realizar  uma análise  detalhada  do  Relato  de  um certo

Oriente a  fim  de  investigar  os  desdobramentos  da  linguagem  (e  da  não

linguagem), bem como em que ponto e de que maneira ela e a memória se

aliam. Neste estudo, partimos do pressuposto de que o romance em questão é

uma obra bem enredada, sobretudo no momento em que identificamos o papel

de seus diversos narradores e maneiras de narrar. Assim, acreditamos que os

elementos  indicados  apontam  para  a  formação  de  uma  relevante  tríade

composta por memória, linguagem e identidade. 

Com  estranheza  estrutural  e  espaço-temporal  típicas  do  romance

moderno, a obra alcança relevo na literatura brasileira, refletindo linguagem,

tempo, espaço e um conjunto identitário que assinalam a singularidade do “ser

e estar no mundo”.

Em  termos  estruturais,  esta  dissertação  se  desenvolverá,  além  da

presente introdução, por uma breve abordagem sobre a recepção do autor e da

obra objeto da análise, abordando os caminhos trilhados por Milton Hatoum

desde sua estreia literária até o cenário atual. 

Em seguida, no capítulo 1, abordaremos os estudos da memória, força-

motriz do Relato de um certo Oriente. Considerando que, segundo a narradora

anônima, em dado momento do romance,  “a vida começa verdadeiramente

com a memória” (HATOUM 1989, p. 22, grifo nosso), será abordada a temática

da memória, perpassando breve histórico dos estudos da memória por Platão e

Aristóteles, as discussões de Henri Bergson em Matéria e memória e Maurice

Halbwachs em  A memória coletiva sobre memória individual e coletiva, bem

como os apontamentos  de Walter  Benjamin  sobre  a  memória  na  obra  Em

busca do tempo perdido,  de Marcel Proust, com a qual  Relato de um certo

Oriente guarda nítida semelhança, sendo tributária da memória afetiva, aquela

que, acionada por um fato espontâneo no presente, como o vislumbre de uma
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foto, um desenho, o aroma de uma fruta, faz o sujeito do presente imprimir uma

viagem ao passado, em busca de reconstruir um tempo e um espaço ausentes,

e ressignificá-los no presente, considerado incompleto. 

No capítulo 2, abordaremos os processos da linguagem no romance.

Com base nos estudos de Tzvetan Todorov em As estruturas narrativas, será

explorada  a  linguagem  polifônica  do  romance,  bem  como  a  narrativa  de

encaixes, em que um narrador passa a palavra a outro, que a repassa a outro,

numa  estrutura  típica  da  oralidade  e  das  narrativas  árabes,  com as  quais

Relato de um certo Oriente se relaciona temática e estruturalmente, a exemplo

da clássica narrativa As mil e uma noites. Também será analisada a exploração

do silêncio,  forte característica de alguns personagens, que permeia toda a

obra. 

No capítulo  3,  ancorados  nos  estudos de Walter  Benjamin  sobre  o

narrador  no  clássico  ensaio  homônimo  e  de  Anatol  Rosenfeld  no  ensaio

Reflexões sobre o romance moderno, discutiremos as questões de identidade,

explorando as situações de deslocamento e o posicionamento marginal vividos

pelos  diversos  personagens,  especialmente  a  narradora  protagonista,  típica

representante do narrador moderno, ante a falta de um solo fundador em que

se apoiar, uma vez que a casa do passado está em ruínas, as memórias do clã

não foram preservadas, o que dificulta a autoidentificação, tornando necessário

recorrer  à  exploração  da  imaginação  para  preencher  as  lacunas  e  recriar

memórias em busca de uma identidade. 

Por último, nas considerações finais, faremos um balanço do trabalho,

recapitulando o itinerário percorrido ao longo da dissertação.
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A recepção de Milton Hatoum e seus relatos

Milton  Hatoum ocupa  hoje  posição  de  prestígio  no  cenário  literário

brasileiro, o que guarda alguma curiosidade, pois se trata de um escritor de

origem periférica escrevendo também sobre cenários à margem dos grandes

centros metropolitanos. Já em seu romance de estreia,  Relato de um certo

Oriente  (1989),  objeto  de  nosso  estudo,  conquistou  em  1990  o  tradicional

Prêmio Jabuti na categoria romance. 

Suas  obras  subsequentes,  Dois  irmãos (2000)  e  Cinzas  do  Norte

(2005), – atente-se para os consideráveis hiatos entre as obras, o que pode ser

apontado como indicativo do cuidado estético do autor  –, consolidaram essa

boa  receptividade,  conquistando  diversas  premiações  literárias.  Em  2008,

publicou seu quarto romance, Órfãos do Eldorado, que figurou em 2º lugar na

categoria romance do Prêmio Jabuti. Órfãos do Eldorado faz parte da coleção

Myths, da editora escocesa Canongate. 

Os espaços entre uma publicação inédita e outra diminuiu sem que

isso significasse perda da qualidade literária sob o viés da crítica ou diminuição

do interesse do público: Em 2009, publicou o livro de contos A Cidade Ilhada.

Em 2013, publicou o livro  Um solitário à espreita,  uma seleção de crônicas

divulgadas em jornais e revistas. Em 2017, veio a público  A noite da espera,

primeiro volume do que será a trilogia intitulada  O lugar mais sombrio,  que

aborda  os  anos  do  período  de  governo  militar  no  Brasil.  Além  da  intensa

publicação, o autor tem forte atuação acadêmica, como professor, palestrante e

crítico.

Além de fartamente laureado, como visto acima, Milton Hatoum e sua

obra contam com recepção amplamente favorável  da crítica especializada e

também do  público  leitor.  Publicado  no  Brasil  pela  editora  Companhia  das

Letras, as vendas de sua obra ultrapassam trezentos mil exemplares. O autor

também foi traduzido em 12 línguas e publicado em 14 países.

Sobre Milton Hatoum e sua obra, especialmente  Relato de um Certo

Oriente e Dois Irmãos, já se detiveram renomados críticos literários do país. Na

orelha  da primeira  edição do  Relato,  a  título  de  prefácio,  um enfático  Davi
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Arrigucci Jr. afirma entusiasticamente que “não se resiste à força dessa prosa

evocativa, traçada com raro senso plástico e pendor lírico”. Outros críticos que

se  debruçaram  sobre  a  obra  de  Hatoum  foram  Silviano  Santiago  e  Flora

Süssekind  e  Leyla  Perrone-Moisés.  De  lá  para  cá,  a  fortuna  crítica  sobre

Hatoum só aumentou, reunindo nomes como Benedito Nunes, Luiz Costa Lima

e Arthur Nestrovski. 

Relato de um Certo Oriente integra hoje a História concisa da literatura

brasileira, do aclamado crítico Alfredo Bosi, que faz especial destaque, em sua

crítica ao romance, para uma das marcas mais reconhecidas e apontadas na

produção  literária  de  Milton  Hatoum:  a  característica  de  reinventar  o  que

leituras  menos  atentas  poderiam  classificar  –  frequentemente  em  tom

pejorativo  –  como  literatura  regional,  por  ambientar  suas  narrativas  na

Amazônia. 

Na  supracitada  História  concisa  da  literatura  brasileira,  Bosi  afirma

sobre o caráter não reducionista com que Hatoum representa a Amazônia: 

“Quem  supunha,  por  exemplo,  que  da  Amazônia  só  nos
viessem episódios de seringueiros ou de índios massacrados,
por certo recebeu com surpresa o texto em surdina de Milton
Hatoum,  Relato de um certo Oriente (89), em que a vida de
uma família burguesa de origem árabe, enraizada em Manaus,
se dá ao leitor como um tecido de memórias, uma sequência
às vezes fantasmagórica de estados de alma, que lembra a
tradição de nosso melhor romance introspectivo” (BOSI, 2006,
p. 437).

Trata-se de um elogio à forma como o autor explora a Amazônia – e

Manaus especificamente, o cenário de suas histórias, de um modo que não

toma a  região  sob  a  ótica  naturalista,  em que a  floresta  é  vista  como um

personagem principal,  com vida,  que o destino  de tudo e todos determina,

como se dá em obras clássicas que também têm a Amazônia por cenário, a

exemplo de  O Missionário (1888), de Inglês de Souza, e  A Selva (1930), de

Ferreira de Castro, que impunham uma forte representação da floresta como

determinante do destino do homem.

 O próprio autor refuta esse rótulo reducionista. Em entrevista à Folha

de São Paulo (HATOUM, 2009a), afirmou considerar necessário rever certos

clichês  construídos  a  partir  desse  conceito.  "Graciliano  Ramos  não  foi
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regionalista, mas um escritor brasileiro e universal, assim como Machado de

Assis".  Para  ele,  a  noção  de  regionalismo  virou  algo  datado  e  deve  ser

contestada, porque pressupõe que exista em oposição a um romance central.

"Kafka era da periferia,  Flaubert,  da província,  García Márquez, também do

interior. O que interessa é o que o escritor faz a partir de um centro simbólico,

de  um  chão  histórico".  Ainda  em  outra  entrevista,  ao  site  Livre  Opinião

(HATOUM, 2014), defendeu a posição de um espaço marginal como ambiente

do romance sem que isso seja determinante para a qualidade da obra:

Entrevistador:  Sobre  a  presença  do  cenário  amazônico  em
seus romances, alguns críticos a aproximaram a uma espécie
de “regionalismo”. Como o senhor se posiciona em relação a
isso?  Ou  ainda,  qual  a  importância  desse  espaço  em  suas
obras?
Hatoum: Na verdade, o lugar onde é ambientado um romance
não  diz  nada  sobre  a  qualidade  do  mesmo.  Situar  uma
narrativa na floresta, no deserto, no mar, na metrópole ou em
um lugarejo pode ser uma escolha irrelevante. O que importa, o
que é de fato determinante é a relação profunda entre o local e
o  universal.  Aliás,  alguns  dos  maiores  romances  latino-
americanos  não  são  ambientados  nas  metrópoles. Pedro
Páramo, Grande  sertão:  veredas,  S.  Bernardo e Los  pasos
perdidos são apenas quatro exemplos. Isto também vale para
vários contos de Jorge Luis Borges e Felisberto Hernández. O
que interessa é a verdade das relações e dos dramas humanos
de  uma  ficção.  A  força  dessa  verdade,  inventada  pela
linguagem. E isto tem a ver com a história  de vida de cada
escritor. Para mim, Manaus tem um valor afetivo, simbólico e
histórico. A partir dessa experiência escrevi romances, contos e
crônicas,  mas assimilei  experiências  em outros lugares (São
Paulo, Espanha, França, Estados Unidos) e as usei em contos
e  crônicas.  Literatura  não  é  retrato  da  realidade,  e  sim
transcendência  de  uma  experiência  de  vida  e  leitura.  Um
ficcionista  pode escrever  sobre  qualquer  lugar,  desde que o
narrador transmita ao leitor um conteúdo de verdade humana,
elaborado pela linguagem.

Escapando a esse selo estigmatizado, o autor narra com maestria a

desestrutura  de  lares  amazônicos,  periféricos,  que  se  tornam  universais,

comportando tendências políticas ou de identidade cultural que vão muito além

da mera regionalização. 

Mas  o  debate  acerca  do  (não)  regionalismo  é  apenas  uma  das

vertentes de discussão dentre os leitores de Milton Hatoum, em geral, e do

Relato de um certo Oriente em específico. A fortuna crítica do autor, registrada
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já ao longo de quase três décadas, contempla como questões comuns o olhar

pós-colonial  sobre a região Amazônica, a imigração, o hibridismo, as trocas

culturais,  as  negociações  identitárias,  a  desconstrução  do  sujeito  e  a

exploração  não  linear  dos  recursos  espaço-temporais,  e,  especialmente,  a

exploração  da  memória  e  da  linguagem  como  recursos  de  construção  do

romance,  pontos  que  abordaremos  nas  seções  específicas  ao  longo  do

presente trabalho.

A  obra  de  Hatoum  também  é  amplamente  explorada  no  meio

acadêmico.  Breve  pesquisa  em  buscador  da  internet  entrega  um  grande

número  de  artigos,  dissertações  e  teses  abordando  o  universo  literário  do

autor.  O  próprio  Milton  Hatoum,  que  também atua  como  tradutor,  crítico  e

professor  de  teoria  literária,  é  frequente  comentador  de  sua  ficção,  em

inúmeras entrevistas que tem concedido nesses quase trinta anos de produção

desde seu romance de estreia. 
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“Deve-se viver a vida olhando para a

frente, mas só se pode entendê-la

olhando para trás”

(Kierkegaard)

1 NOS (DES)VÃOS DA MEMÓRIA – “A vida começa verdadeiramente com

a memória”

1.1 A importância da memória

A memória é essencial para a literatura, a história, a antropologia, a

sociologia,  a  filosofia,  para  a  vida  humana  em  geral.  Não  se  concebe  a

comunicação, as interações humanas, sem o uso dessa faculdade. A memória

é, assim, ao mesmo tempo, um fenômeno individual e coletivo. Quem deseja

contar  algo,  preciso  antes  debruçar-se  em  suas  lembranças.  Ao  lembrar,

seleciona  eventos,  esquece-se  (ou  omite)  outros  tantos,  impossível  que  é

lembrar-se de tudo. Narrativas resultam desse processo, do sopesamento entre

o lembrado e o esquecido e do que se cria nos espaços entre ele.

De grande relevância na mitologia grega, a memória era representada

pela deusa Mnemósine, que se uniu a Zeus e gerou nove filhas, cada qual com

uma  qualidade  artística.  As  filhas  da  memória  ensinam  as  artes  e  o

conhecimento aos homens, que se tornam imitadores dos deuses, e,  nesse

processo, deuses também. Ao criar, inspirado pela filha da memória, o poeta é

ele próprio um deus. 

Para Platão, o registro escrito, a escrita através de signos, prejudica a

memória. É como se, por registrar, se estivesse abrindo mão da faculdade da

memória, uma vez que quanto mais se registrar, menos será necessário fazer o

esforço  para  lembrar.  Aristóteles aborda a memória  sob duas perspectivas:
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mneme e  mamnesi.  A primeira diz respeito à memória propriamente dita,  a

faculdade  de  conservar  o  passado.  A  segunda  refere-se  à  capacidade  de

evocar voluntariamente o passado. Para os dois filósofos, portanto, a memória

é vista sob as perspectivas do registro e da rememoração.

Todo o campo semântico de memória está permeado por valores de

oposição (que se complementam): lembrar e esquecer; passado e presente,

ontem e hoje, o lá e o cá. Pensar em memória remete também a esquecimento.

O oposto de lembrar faz parte da memória. 

A rigor, é essencial esquecer para poder continuar lembrando. Nesse

sentido recordamos o personagem Irineu Funes, , que aparece em “Funes, o

memorioso”, um dos contos mais famosos e representativos dos processos da

memória,  do  escritor  argentino  Jorge  Luís  Borges  (2001).  Funes  tinha  a

capacidade  extraordinária  de  lembrar-se  de  tudo  o  tempo  todo.  Jamais

esquecia nada do que tinha feito, em todos os seus detalhes. Para cada dia

vivido, ele precisava de outro dia para lembrar. Quanto mais vida vivida, mais

tempo  era  gasto  para  lembrar,  uma  dinâmica  que  tornava  a  própria  vida

impraticável. Em pouco tempo, em vez de viver fatos novos, Funes dedicava o

tempo  apenas  a  lembrar.  Por  represar  muitas  lembranças,  Funes  não

conseguia  mais  pensar,  pois  pensar  exige  esquecimento.  Uma  possível

conclusão do texto de Borges é que o excesso de memória impede a vida no

presente, levando-nos à destruição, como aconteceu ao protagonista do conto

de Borges.

1.2 A memória como base para a construção do Relato

Relato de um certo Oriente é estruturado com intensa exploração do

recurso  da  memória.  É  essa  a  mola-mestra  do  romance,  o  que  conduz  a

narrativa. Tal preocupação é visível já na epígrafe do romance, nos versos de

W. H. Auden: “Shall memory restore/The steps and the shore,/The face and

meeting place”. [“Que a memória restaure os degraus e a margem, o rosto e o

lugar de encontro” (tradução livre do autor)].  Os versos acima  apontam um

desejo de que a memória restaure os degraus (símbolos para um caminho,
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uma caminhada),  a  margem,  o  rosto  (os  rostos,  dado  que  temos  diversos

personagens,  referentes  à  identidade,  uma  das  bases  do  romance  aqui

estudado) e o ponto de encontro. A narrativa do Relato de um certo Oriente é

uma tentativa de retorno a um tempo (o ponto de encontro) que não mais se

observa no presente, todo ausências.

Essa  impossibilidade  de  recuperar  plenamente  o  passado  é  uma

questão candente  na literatura brasileira  contemporânea,  que põe em cena

muitos personagens procurando, não raro inutilmente, “atar as duas pontas da

vida”, tal qual Bento Santiago, de  Dom Casmurro (ASSIS, 2008 p. 932), que

percebe que com o devir  nada  é alcançado e que sob todo devir  não vige

nenhuma grande unidade (CEI, 2016, p. 243).

A narradora principal do romance, como já dissemos, é uma mulher,

não nomeada, que volta a Manaus, cidade onde cresceu, a fim de, após muitos

anos de ausência vivendo no sudeste, reencontrar Emilie, a forte matriarca da

família de origem árabe-libanesa que adotou a narradora e seu irmão. Em seu

retorno, essa mulher se depara essencialmente com ruínas, tanto físicas, com

os espaços da infância (e a própria cidade de Manaus), a casa e a loja da

família  em visível  estado  de  descuido,  decadência,  desamparo,  quanto  em

relação às  pessoas mesmo,  com diversos dos entes  queridos ausentes  ou

mesmo mortos. 

Diante  desse  cenário  de  falta,  a  narradora  se  ampara  em  suas

memórias  e  também nas reminiscências  geradas a  partir  das  histórias  que

ouve de alguns personagens que fizeram parte de sua infância, para produzir

um relato destinado a seu irmão, também adotado pela família retratada no

romance quando criança, que no momento do retorno da narradora a Manaus

se encontra na Espanha.

No  breve  resumo  do  parágrafo  anterior,  trazido  a  título  de

contextualização,  é  possível  vislumbrar  alguns  dos  elementos  caros  ao

romance, e que exploramos nesta dissertação, como as questões identitárias

da  narradora:  adotada,  não  nomeada,  que  migrou  para  o  sudeste,  onde

também não se sentiu “em casa”, e também desconfortável com o retorno ao

cenário da infância. Verifica-se a ausência de um nome e de um solo fundador.

Onde  quer  que  estivesse,  parecia-lhe  faltar  sempre  um  senso  de

pertencimento. 
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Além disso, verifica-se a exploração, para construção do romance, da

técnica de polifonia, do foco narrativo transitando entre diversos personagens,

que auxiliam a narradora a tecer o relato-mor referido no título da obra. Essas

questões,  relativas  a  identidade e  linguagem, serão aprofundadas em seus

capítulos específicos nesta dissertação. Por ora nos interessa destacar outro

aspecto presente na breve exposição do parágrafo anterior, e que será nosso

foco no presente  capítulo:  a  exploração da  memória  como fio  condutor  do

romance. 

A  história  do  Relato  de  um  certo  Oriente se  desvela  a  partir  das

rememorações conduzidas pela narradora anônima, com auxílio dos demais

personagens a quem recorre. Mais do que escrever cartas ao irmão que se

encontra  em  Barcelona,  ela  busca,  vasculhando  os  espaços  (físicos  e

emocionais)  do  passado,  alcançar  sua  própria  identidade,  reconstruir  os

espaços da infância, e tenta fazê-lo por meio das memórias colhidas junto a

seus colaboradores. 

Mas como já apontamos, a memória nunca é total, algo fica sempre

perdido no processo de rememoração, o passado é um lugar a que não se

pode voltar por completo. Este é um projeto fracassado já de saída, pois o

fardo do passado é simultaneamente uma debilidade e uma pendência moral.

Nas lacunas dessas desmemórias, contudo, há terreno para a criação

de novos significados, ressignificados. Quem intenta revisitar o passado não

volta com esse passado propriamente, mas volta com algo, que somado às

impressões  do  presente,  dão  um  novo  significado,  tanto  àquele  passado,

quanto ao momento presente. Assim, tal qual no narrador de Dom Casmurro,

percebemos uma inclinação para intervir na construção da história da própria

vida, usando a escrita como uma forma de organizar a falta de sentido (CEI,

2016, p. 243).

Ora, constatada a impossibilidade da lembrança total, não é de todo

ruim  que  algo  fique  sempre  esquecido  nas  narrativas.  E  nesse  espaço  do

esquecimento,  onde  a  memória  não alcança,  surge então a  imaginação.  A

ausência da lembrança completa pode ser então, uma instância de invenção.

“A imaginação é chamada como arma que deve vir em auxílio do simbólico

para enfrentar o buraco negro do real” (SELIGMANN-SILVA, 2008, p. 70). 
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É  esse  fenômeno  que  vemos  em  Relato  de  um  certo  Oriente:  a

ausência é criadora. A lacuna motiva a criar novos presentes. Vera Lúcia da

Rocha Maquêa (2007. p. 11-12) anota em sua tese que: 

Na complexidade de tempos que coexistem nos processos de
lembrar,  esquecer,  imaginar,  a memória se torna ainda mais
instigante quando se trata de escrevê-la. A escrita é sempre
uma tentativa de fixação, e a memória é por natureza avessa a
fixações. A mediação entre a vida vivida e vida lembra é feita
pela  linguagem,  que  na  sua  opacidade  anota  traços  do
passado,  permitindo que ele seja ressignificado a cada novo
encontro na sua presença contínua no presente.

São numerosos os  depoimentos  do  autor  Milton  Hatoum acerca da

importância da lacuna na memória para sua produção literária. O escritor não

esconde  que  é  entusiasta  desse  recurso,  que  permeia  toda  sua  obra.  Em

entrevista, declarou:

Não há literatura sem memória. A pátria de todo escritor é a
infância.  Acho que o momento da infância e da juventude é
privilegiado  para  quem  quer  escrever.  É  onde  a  memória
sedimenta  coisas  importantes:  as  grandes  felicidades,  os
traumas, as alegrias e também as decepções. Certamente não
estou falando da lembrança pontual e nítida. O que interessa é
a memória desfalcada, a memória não lembrada. Isso é bom
para  a  literatura  porque  aí  é  que  se  instala  o  espaço  da
invenção. (HATOUM, 2008, grifo nosso)

Os  trechos  grifados  no  excerto  acima  ressaltam  o  ponto  que

exploramos em nossa dissertação:  a  ausência,  a  falta,  tem uma pulsão de

criação, de invenção. Deparando-se com ausências e ruínas, a personagem

narradora volta o olhar para o passado, mas não de forma estanque, estéril.

Essa olhar para o passado tem o condão de trazer luz ao momento presente e

também projetar o futuro.

1.3 A memória da Literatura

Feitos os apontamentos acima acerca da importância da memória e da

exploração de suas lacunas para a concepção do Relato de um certo Oriente,
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faremos  uma  breve  discussão  sobre  como  a  memória  pode  servir  à

intertextualidade, em variadas formas, e configurar-se como uma espécie de

memória da literatura. 

Nesse sentido, são relevantes os apontamentos de Renate Lachmann,

para quem os textos literários apresentam uma memória própria: “a memória

do  texto  é  formada pela  intertextualidade das suas referências”  (Lachmann

apud Bojic, 2017, p. 1). O uso da expressão memória da literatura é, por óbvio,

metafórico, dado que textos não possuem capacidade de recordação. Ainda

segundo Lachmann (apud Bojic 2017, p. 2), escrever “é um ato de memória e

também uma  nova  interpretação,  pela  qual  cada  texto  novo  é  gravado  no

espaço de memória”. As referências intertextuais, segundo ela, podem dizer

respeito a diferentes elementos do “outro” texto, como seu gênero, recursos

estilísticos, motivos ou técnicas narrativas. Mediante essas referências, o texto

novo interpreta e transforma os textos antigos e inscreve-se num espaço de

memória já criado pelos textos anteriores (Lachmann apud Bojic 2017, p. 2). A

memória da literatura, a intertextualidade pode se dar de forma homo ou hetero

autoral, à medida em que faz referência a textos do universo do próprio autor,

ou  de  outrem,  respectivamente.  Tudo  isso  é  verificável  na  obra  de  Milton

Hatoum, e sobre isso discorreremos nos pontos a seguir.

1.3.1 Intertextualidade heteroautoral em Milton Hatoum

O texto de Relato de um certo Oriente faz referências, guarda similitudes

e contém memórias de outros textos,  os quais retoma em maior  ou menor

medida, implícita ou explicitamente.

Uma  das  relações  mais  nítidas  nesse  sentido  é  a  forma  como  o

romance guarda semelhanças,  temáticas e estruturais,  com um clássico  da

literatura  universal,  e  árabe,  especificamente:  As  mil  e  uma  noites. Há

referências explícitas, como no trecho narrado pelo alemão Dorner, amigo da

família representada no Relato, quando fala à narradora sobre a amizade com

o patriarca da família, que de certa forma emulava passagens das mil e uma

noites:
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“O convívio com teu pai me instigou a ler As mil e uma noites,
na tradução de Henning. A leitura cuidadosa e morosa desse
livro  tornou  nossa  amizade  mais  íntima;  por  muito  tempo
acreditei no que ele me contava, mas aos poucos constatei que
havia uma certa alusão aquele livro, e que os episódios de sua
vida eram transcrições adulteradas de algumas noites, como se
a voz da narradora ecoasse na fala do meu amigo. (HATOUM,
1989, p. 79)”

Há também as referências implícitas às Mil e uma noites. Já desde a

estrutura  do  Relato  de  um  certo  Oriente,  apresentado  de  forma  que  um

narrador  “passa  a  palavra”  a  outro,  numa  estrutura  de  encaixes,  como  no

clássico  árabe.  Além disso,  há  semelhança no fato  de  termos uma mulher

como narradora principal do  Relato. Se Xerazade narra para não morrer nas

mãos  do  rei  Shariar,  a  narradora  do  romance  de  Hatoum,  uma  Xerazade

cabocla, coleta memórias e produz um relato para ressignificar sua existência,

preencher  lacunas,  para  reconstruir  identidades  e  espaços  físicos  e

emocionais, seus e de seu clã. 

O próprio  Milton Hatoum aborda a comparação de seu romance de

estreia  com  As  Mil  e  uma  Noites,  frequentemente  apontada  na  crítica

especializada: 

Acho que minha literatura foi mais influenciada por Machado de
Assis, por William Faulkner. Dos árabes, as Mil e uma Noites. A
estrutura  do  Relato  lembra  um  pouco  a  das  histórias  que
puxam histórias de As Mil e uma noites, que, enfim é um livro
lido e apreciado por todos os grandes escritores do Ocidente.
(HATOUM, 2004)

Em outra entrevista,  concedida a Aida Hanania (HATOUM, 1993),  o

autor também aponta as semelhanças estruturais e temáticas entre as duas

obras, e ressalta sua inspiração: 

Ainda  quanto  a  aspectos  estruturais,  devo  dizer  que  pensei
muito  na  estrutura  das  Mil  e  Uma  Noites;  pensei  numa
narradora,  numa  personagem  feminina  que  contasse  essa
história...  E  isso,  por  várias  razões  –  por  razões  de  ordem
meta-lingüística, a referência a Xerazade; e também pelo fato
de a mulher na família árabe ser submissa (aparentemente...),
mas, ao mesmo tempo, ser a detentora do segredo, de certos
segredos da família...
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Outra relação implícita que pode ser apontada entre o Relato e As mil

e uma noites está presente na relação da lavadeira Anastácia Socorro, local de

Manaus, e sua patroa, Emilie. Nessa relação se verifica, novamente, a mesma

tensão presente no conflito de Xerazade e do rei Shariar. A lavadeira se utiliza

do recurso de contar histórias para Emilie, na intenção de escapar ao martírio

do trabalho pesado. Anastácia Socorro narra “para se poupar”.

Hoje, ao pensar naquele turbilhão de palavras que povoaram
tardes  inteiras,  constato  que  Anastácia,  através  da  voz  que
evocava vivência e imaginação,  procurava um repouso,  uma
trégua  ao  árduo  trabalho  a  que  se  dedicava.  Ao  contar
histórias,  sua vida  parava para respirar;  e  aquela  voz  trazia
para dentro do sobrado, para dentro de mim e de Emilie, visões
de um mundo misterioso: não exatamente o da floresta, mas o
do imaginário de uma mulher que falava para se poupar, que
inventava para tentar escapar ao esforço físico, como se a fala
permitisse a suspensão momentânea do martírio.  (HATOUM,
1989, p. 91-92)

1.3.2 Intertextualidade homoautoral em Milton Hatoum

A partir desse episódio narrado no tópico anterior, revelador da jornada

desgastante a que a empregada era submetida, é possível apontar também

uma intertextualidade homoautoral, um traço comum não apenas ao Relato de

um certo  Oriente,  mas  uma temática  recorrente  em toda  a  obra  de  Milton

Hatoum:  o  trato  hostil,  violento  mesmo  com agregados  e  empregados  nas

casas de família no Brasil. Anastácia Socorro do Relato de um certo Oriente se

assemelha a Domingas de Dois irmãos. 

Emulando  uma  Xerazade  ainda  mais  marginal  que  a  narradora

anônima do romance, a lavadeira precisava recorrer à contação de histórias

como estratégia de descanso não por preguiça ou indolência, mas para buscar

alívio  diante  da  carga  de  trabalho  excessiva  a  que  era  submetida,  rotina

também enfrentada por Domingas em Dois irmãos. Anastácia Socorro e tantas

outras  empregadas  que  passaram pela  casa  e  Emilie  recebiam tratamento

abusivo especialmente por parte de dois dos quatro filhos legítimos da família.

Esses  dois  são  referenciados  no  romance  como  possuidores  de
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comportamento  extremamente  excessivo.  Eram  os  “filhos  inomináveis  de

Emilie,  que  tinham  o  demônio  tatuado  no  corpo  e  uma  língua  de  fogo”

(HATOUM, 1989, p. 11). 

Essa  designação  lembra  outro  personagem agressivo  e  abusivo  do

universo hatoumiano: Omar,  um dos gêmeos protagonistas de  Dois irmãos,

bêbado, agressivo e abusador das empregadas, e de Domingas em especial.

Se Anastácia Socorro conseguiu “vingar” na função de empregada da casa, era

antes  por  uma capacidade maior  de  tolerância  aos abusos e  também pela

pouca atração que exercia sobre os irmãos violadores. Hakim, um dos filhos de

Emilie, este de temperamento diferente dos irmãos, conta à narradora:

[...] meus irmãos abusavam como podiam das empregadas,
que às vezes entravam num dia e saíam no outro, marcadas
pela violência física e moral. A única que durou foi Anastácia
Socorro,  porque  suportava  tudo  e  fisicamente  era  pouco
atraente. Quantas vezes ela ouvia, resignada as agressões de
uns e de outros, só pelo fato de reclamar, entre murmúrios, que
não tinha paciência para preparar o café da manhã cada vez
que  alguém  acordava,  já  no  meio  do  dia.  Vozes  ríspidas,
injúrias e bofetadas também participavam deste teatro cruel no
interior do sobrado (HATOUM, 1989, p. 86)

A  própria  Emilie,  em  cujos  gestos  podiam  ser  vistos  traços  de

generosidade, especialmente após o suicídio do irmão Emir, consistentes em

distribuir alimentos aos pobres do bairro e a filhos da lavadeira, frequentemente

tinha explosões de ira, resmungando que “Anastácia comia como uma anta e

abusava  da paciência  dela”  (HATOUM,  1989,  p.  85).  Aos empregados que

comiam e dormiam na casa também não era repassado qualquer pagamento, o

que Hakim, de posse da narração, aponta: “procedimento corriqueiro aqui no

norte” (HATOUM, 1989, p. 85). 

Sobre esse aspecto Hakim relembra uma fala de Dorner, que retrata

bem a relação com a serventia nas casas de família do interior do Brasil: “Aqui

reina uma forma estranha de escravidão – opinava Dorner. – A humilhação e a

ameaça são o açoite; a comida e a integração ilusória à família do senhor são

as correntes e golilhas”. (HATOUM, 1989, p. 88). 

Essa  relação  conflituosa,  esse  trato  abusivo,  e  a  complacência  de

Emilie com os filhos agressivos foram determinantes para que Hakim decidisse
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sair de Manaus assim que teve condições, movimento que se repetiu também

com a narradora e seu irmão biológico: 

Era  inútil  censurá-los  ou  repreendê-los.  Emilie  colocava-se
sempre ao lado deles; eram pérolas que flutuavam entre o céu
e a terra, sempre visíveis e reluzentes aos seus olhos, e ao
alcance de suas mãos.
Essa conivência de Emilie com os filhos me revoltava, e fazia
com que às vezes me distanciasse dela, mesmo sabendo que
eu também era idolatrado.  Tornava-me um filho  arredio,  por
não ser um estraga-albarda,  por não ser vítima ou agressor,
por rechaçar a estupidez, a brutalidade no trato com os outros.
No meu íntimo, creio que deixei a família e a cidade também
por  não  suportar  a  convivência  estúpida  com  os  serviçais.
(HATOUM, 1989, p. 87-88)

O  trecho  acima  reforça  a  relação  de  intertextualidade  homoautoral

verificável com o texto de Dois irmãos. Emilie tem com os filhos agressivos o

mesmo comportamento complacente e benevolente que Zana, a matriarca de

Dois irmãos, tem com Omar, o gêmeo de comportamento desregrado. Hakim,

um jovem com o mínimo de consciência, não suporta esse cenário, e assim

como  Yakub,  de  Dois  irmãos,  deixa  o  ambiente  logo  que  reúne  idade  e

condições  para  tal.  Anastácia  Socorro  é  a  serviçal  indígena  explorada  e

abusada, assim como Domingas.

Também é comum nos dois romances a exploração dos espaços da

casa das famílias como ambiente central em que as narrativas e tensões se

desdobram.  As  casas  das  duas  famílias,  nos  dois  romances,  são  como

personagens elas próprias.  Denis Leandro Francisco (2007,  p.  73),  em sua

dissertação, aponta a semelhança das casas em ruínas nas duas obras:

-  Interessante  lembrar  que  a  casa  em  ruínas,  esvaziada  e
envelhecida  de  Relato  de um certo Oriente  irá  encontrar-se,
onze  anos  depois,  na  figura  da  matriarca  Emilie,  com  uma
outra casa arruinada, a de  Dois irmãos, segundo romance de
Milton  Hatoum  e,  nesse  encontro,  pode-se  ler  o  desejo
recorrente  de  vasculhar  as  inconclusões  do  passado,
evidenciando o caráter de mito pessoal que a imagem da casa
que se desfaz parece delinear no universo ficcional do autor. 

Emilie, protagonista do  Relato, aparece também em  Dois irmãos, em

um contexto  mais  acessório,  no  papel  de  uma amiga  de  Zana.  Ambos  os
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romances também trazem em comum, em maior e menor grau, a figura dos

Benemou, família amiga das duas famílias protagonistas.

Apontamos essas  similaridades  não  como reducionismo,  mas  como

realce da unidade e coerência do universo textual de Hatoum. Nesse sentido,

concordamos com Majda Bojić (2017, p. 12), para quem:

A intertextualidade homoautoral hatoumiana pode ser colocada
em  relação  com  a  ideia  da  memória.  Além  de  criar  uma
unidade  ficcional  através  do  espaço  literário  comum,  a
recorrência  dos motivos  e das personagens  cria  o efeito  da
existência de uma experiência coletiva; como essa experiência
é  muitas  vezes  referida  através  da  lembrança,  a  nossa
suposição é de que a consequência desse encontro poderia
ser ligada à ideia da memória coletiva.

Narrando os espaços das casas, com o foco fechado nos dramas e

tensões das famílias representadas, Hatoum parece ter como projeto utilizar

essas cenas específicas para representar uma realidade coletiva. As situações

narradas  são  das  famílias  protagonistas,  mas  servem  como  registros

ficcionalizados das épocas retratadas. Com o foco voltado para as famílias dos

dois romances iniciais, temos uma visão panorâmica de Manaus. 

Sobre a construção de Relato de um certo Oriente, Hatoum declarou:

“De modo que pus de lado o projeto  de um romance espacial  de  grandes

panorâmicas sobre a região, e fechei a angular, usando uma lente de aumento

para  ver  de  perto  um drama  familiar”  (HATOUM,  1996,  p.  11).  É  possível

afirmar então que o Relato de um certo Oriente figura como uma tentativa de

representar, por meio das memórias e tensões de um microcosmo familiar, as

memórias de uma coletividade. Para Halbwachs: 

Se a memória coletiva tira sua força e sua duração do fato de
ter por suporte um conjunto de homens, não obstante eles são
indivíduos que se lembram, enquanto membros de um grupo.
Diríamos voluntariamente que cada memória individual  é um
ponto de vista sobre a memória coletiva,  que este ponto de
vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e que este lugar
mesmo muda segundo as relações que mantenho com outros
meios (HALBWACHS, 2004, p. 55).

Essa relação intertextual homoautoral está diretamente ligada à noção

de memória. É uma forma de manter esses personagens e espaços comuns
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vivos na lembrança e na narrativa. A exploração em mais de uma obra dos

espaços,  temáticas  e  personagens  aponta  para  uma  unidade  do  projeto

ficcional do autor, indicando ao leitor que esses personagens têm existência

real, num nível de verossimilhança, que não se está simplesmente diante de

seres imaginados, sem qualquer relação com a realidade.

Nos  dois  romances  inaugurais  de  Milton  Hatoum,  também,  os

narradores  são  figuras  à  margem.  No  Relato,  temos  como  narradora  uma

mulher  adotada  (e  não  por  acaso  não  nomeada)  por  uma família  libanesa

radicada  em  Manaus.  Mulher,  adotada,  anônima.  São  vários  os  traços  de

marginalidade dessa narradora.  A condição de mulher por si  só a coloca à

margem nas sociedades ocidentais e orientais. A ausência de um nome e o

desconhecimento de sua origem, em outras palavras, a ausência de um solo

fundador, reforçam essa condição marginal, de não pertencimento. Investigar

os espaços e memórias configura-se assim como uma possibilidade de fuga

desse lugar à margem. Nossa narradora conta para ter um lugar no mundo, o

seu  lugar.  Esse  traço  será  melhor  explorado  na  seção  específica  sobre

identidade. 

Em Dois irmãos, o narrador tem nome, Nael, mas isso não lhe dá tanta

vantagem em relação à narradora do Relato: foi gerado a partir de uma relação

abusiva de um dos filhos da família protagonista com a índia e empregada

Domingas. Nael sequer sabe com precisão quem é seu pai, já que ambos os

gêmeos se relacionavam, um consensualmente, o outro de forma abusiva, com

a serviçal.

A partir dessas observações, pode-se apontar uma das linhas de força

presentes  não  apenas  em  Relato  de  um  certo  Oriente,  mas  também  na

sequência do projeto literário de Milton Hatoum: a recuperação de memórias

silenciadas.  No  Relato  de  um  certo  Oriente e  em  Dois  Irmãos,  órfãos,

adotados, anônimos tomam o controle da narrativa e narram sobre si mesmos

e sobre serviçais,  o que revela um projeto de dar voz a esses segmentos,

historicamente silenciados.

Maria Zilda Cury (2004, p. 11) aborda essa questão quando comenta o

clássico os  Os Sertões,  de Euclides da Cunha,  em que pode ser  visto  um

projeto de conferir existência a um grupo historicamente marginalizado, o dos
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sertanejos, permitindo uma associação com os órfãos e serviçais do universo

literário de Hatoum:

O  trabalho  de  ficcionalização  nele  construído  constitui
instrumento rico para se pensar os modos de fazer, de dizer e
de sentir a sociedade. Assim acontece com o elenco tão feliz
de  imagens  ficcionalizadas  do  Brasil  presentes  no  texto,
evidência de que se pode recuperar a História da cultura por
muitos caminhos, entre os quais o literário talvez seja um dos
mais ricos ao revelar sua função de conhecimento, de crítica do
real e de proposta estética de alternativas para ele.
[...]
Ao enfatizar as diferenças entre o litoral e o sertão, Euclides
perturba a noção de identidade nacional. A uma Nação que se
queria  una,  indivisível,  cordial,  devolve  uma face dilacerada,
sem qualquer  possibilidade de totalização ou síntese. (Cury,
2004, p. 11)

Nesse  contexto,  em  Relato  de um certo  Oriente,  o  alemão Dorner,

fotógrafo amigo da família de Emilie, parece personificar a tentativa de capturar

a realidade social. Nas palavras de Hakim, Dorner fazia observações críticas

com a acuidade e “o olhar de quem quer enxergar com uma lupa o que já foi

visto a olho nu”. (HATOUM, 1989, p. 82). 

Essa  postura  de  Dorner,  como  um  crítico  e  observador  do

comportamento  coletivo,  também  reforça  nosso  posicionamento  de  que  o

Relato de um certo Oriente fornece, a partir dos acontecimentos retratados pela

narradora  e  seus  familiares  mais  próximos,  uma  visão  da  coletividade.  As

memórias individuais se confluem com as memórias coletivas, fornecendo um

panorama da sociedade.

Até aqui abordamos a memória do ponto de vista da intertextualidade,

centrada no texto do romance em relação a outros textos a que este faz alusão,

de forma implícita ou explícita. Passamos agora à análise do ponto de vista da

rememoração propriamente dita. 
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1.4 A rememoração como recurso narrativo

A narrativa de Relato de um certo Oriente se desdobra no retorno ao

passado, por meio das memórias da narradora protagonista e de outras vozes

a que esta recorre para montar o seu relato, a ser contado a um irmão que está

na  Espanha.  Essa  narradora  protagonista  é  uma  mulher  que,  após  longa

ausência,  regressa  à  casa  da  sua  infância,  buscando,  por  meio  da

rememoração, restabelecer sua própria identidade e a de seu clã.

A memória é, portanto, elemento essencial para o desenvolvimento do

romance. No entanto, apenas lembrar o vivido não atende a proposta a que a

narradora se propõe.  Essa narradora:  “não queria  ser  uma estranha,  tenho

nascido  e  vivido  aqui”  (HATOUM,  1989,  p.  123).  Por  meio  do  resgate  da

memória  da  família,  e  da  sua  própria,  ela  busca  não  apenas  lembrar  um

passado,  mas  também se  entender,  se  identificar  no  presente,  tentando,  a

partir de fragmentos de lembranças, emprestar novos sentidos ao que já foi

vivido e ao momento em que se encontra.

Em “‘Memória, Culto e Cultura: A ‘Superação’ do Tempo’”, Alfredo Bosi

afirma sobre a memória e sua relação com a linguagem e o ato de narrar:

A memória articula-se formalmente e duradouramente na vida
social mediante a linguagem. Pela memória as pessoas que se
ausentaram fazem-se presentes. Com o passar das gerações e
das estações esse processo “cai” no inconsciente linguístico,
reaflorando sempre que se faz uso da palavra  que evoca e
invoca.  É  a  linguagem  que  permite  conservar  e  reavivar  a
imagem  que  cada  geração  tem  das  anteriores.  Memória  e
palavra,  no  fundo  inseparáveis,  são  a  condição  de
possibilidade do tempo reversível. (BOSI, 1992, p. 28)

O  próprio  Hatoum  diz:  “É  a  experiência  da  memória  enquanto

linguagem que me interessa” (2003, p. 61). Em  Relato de um certo Oriente,

memória  e  linguagem  trabalhadas  levam  ao  tempo  que  é  tecido  pela

lembrança,  tempo  que  se  passa  na  recordação,  sem  uma  sequência

cronológica. Walter Benjamin apresenta um entendimento de tempo que não é
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o homogêneo, e sim um tempo “saturado de ‘agoras’” (1985, p. 229), e com

todas as idas e vindas narrativas, revela-se esse tempo não cronológico, não

linear,  um  tempo  que  não  se  fecha  e  é  capaz  de  se  lançar  para  muitos

destinos,  o  que Jeanne Marie  Gagnebin (1994,  p.  13)  chama de “dinâmica

ilimitada da memória”.

Ainda sobre a memória, Gagnebin aponta também que “o verdadeiro

lembrar,  a  rememoração,  salva  o  passado,  porque  procede  não  só  à  sua

conservação,  mas  lhe  assinala  um lugar  preciso  de  sepultura  no  chão  do

presente, possibilitando o luto e a continuação da vida.” (2012, p. 35). Nesse

contexto, a narradora principal do romance aponta que elabora e direciona o

relato ao irmão: 

Para te revelar (numa carta que seria a compilação abreviada
de  uma  vida)  que  Emilie  se  foi  para  sempre,  comecei  a
imaginar com os olhos da memória as passagens da infância,
as cantigas, a fala dos outros, a nossa gargalhada ao escutar o
idioma híbrido que Emilie inventava todos os dias. (HATOUM,
1989, p. 166). 

Ao  buscar  vestígios  do  passado  deixados  pelos  ausentes  e  tentar

reconstruir  a  história,  a  narradora  procura  dar  um  sentido  às  lacunas  que

encontra, à história da família e à sua própria. A busca incessante através das

memórias auxilia assim na busca silenciosa pela identidade. 

No texto do Relato, a evocação dos fatos pela narradora protagonista

se dá, como Benjamin anota em relação a Proust, mais de forma espontânea,

sensorial, do que intencional ou volitiva. São diversos, ao longo do romance, os

exemplos de “gatilhos”, que fazem a narradora principal ou seus co-narradores

empreenderem uma viagem involuntária no tempo e no espaço. Esse processo

se dá por meio de um retrato, um aroma, um cenário ou mesmo um desenho

na parede, como no trecho a seguir: 

Fiquei  intrigada  com  esse  desenho  que  tanto  destoava  da
decoração  suntuosa  que  o  cercava;  ao  contemplá-lo,  algo
latejou na minha memória, algo que te remete a uma viagem, a
um salto que atravessa anos, décadas. (HATOUM, 1989, p.11)
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Perceba-se  no  trecho  citado  como  o  desenho  funciona  como  um

gatilho, uma memória-faísca, que leva a narradora a viajar no tempo, em saltos

bruscos, de anos, décadas (HATOUM, 1989, p. 11).

Trata-se  da memória  involuntária,  que surge de modo intempestivo,

acionada  por  uma  sensação  inesperada,  um  aroma,  um  odor,  um  som,  e

remete a um tempo e um espaço já vividos, mas temporal e geograficamente

impossíveis de serem revisitados. A partir da leitura de  Em busca do tempo

perdido,  de  Marcel  Proust,  Benjamin  ressalta  o  conceito  de  memória

involuntária, referindo-se ao acaso como elemento que propicia à memória o

acesso a impressões do passado armazenadas no inconsciente. “É a obra da

mémoire involuntaire.” (BENJAMIN, 1987, p. 45).

Também assim se constrói  a rememoração em  Relato de um certo

Oriente: é recorrente no texto do romance a menção a aromas, odores, gostos

e  sensações  que  causam nos  personagens  a  viagem ao  volátil  campo da

memória. Assim é relatada, por exemplo, a relação da matriarca Emilie com as

frutas e aromas de Manaus:

O aroma das frutas do “sul” vaporava, se colocadas ao lado do
cupuaçu ou da graviola, frutas que, segundo Emilie, exalavam
um  odor  durante  o  dia,  e  outro,  mais  intenso,  mais  doce,
durante a noite. ‘São frutas para saciar o olfato, não a fome’,
proferia  Emilie.  ‘Só os figos da minha infância  me deixavam
estonteada desse jeito’. O aroma dos figos era a ponta de um
novelo de histórias narradas por minha mãe. Ela falava proezas
dos  homens  das  aldeias,  que  no  crepúsculo  do  outono
remexiam com as mãos as folhas amontoadas nos caminhos
que seriam cobertos pela neve... (HATOUM, 1989, p. 89).

Para  Benjamin,  o  olfato  desempenha  função  essencial  na  memória

involuntária, fazendo surgir o mundo rememorado: 

Mesmo  as  formações  espontâneas  da  mémoire  involontaire
são imagens visuais ainda em grande parte isoladas, apesar do
caráter enigmático da sua presença. Mas por isso mesmo, se
quisermos captar com pleno conhecimento de causa a vibração
mais  íntima  dessa  literatura,  temos  que  mergulhar  numa
camada especial, a mais profunda, dessa memória involuntária,
na  qual  os  momentos  da  reminiscência,  não  mais
isoladamente,  com  imagens,  mas  informes,  não  visuais,
indefinidos e densos, anunciam-nos um todo, como o peso da
rede anuncia sua presa ao pescador. O odor é o sentido do
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peso, para quem lança sua rede no oceano do  temps perdu.
(BENJAMIN, 1987, p. 49). 

Também no texto do  Relato é o olfato o sentido preponderante para

desencadear o fio  de lembranças que possibilita  a  retomada do passado e

reconstrução do presente. 

“A atmosfera da casa estava impregnada de um aroma forte
que logo me fez reconhecer a cor, a consistência, a forma e o
sabor  das  frutas  que  arrancávamos  das  árvores  que
circundavam o pátio da outra casa” (HATOUM, 1989, p. 10). 

Perceba-se nesse trecho a viagem temporal (“um salto que atravessa

anos, décadas” Hatoum, 1989,  p.  11) que a relação sensorial  possibilitou à

narradora. 

Também  a  instância  da  falta  é  explorada  através  do  odor.  Em

determinado ponto do romance, a narradora protagonista aponta, desejando

sentir novamente o aroma que remetesse à infância:

Sob a copa da árvore,  passei a mirar as flores rosadas que
cobriam os galhos,  as frutas arroxeadas que apodreciam na
grama, e senti falta do odor do jasmim branco, que os adultos
chamavam Saman, o perfume de um outro tempo, a infância.
(HATOUM, 1989, p. 122)

Não só os aromas, mas também os odores são realçados na narrativa.

Manaus é por vezes relatada pelos narradores como uma cidade em situação

precária, e o texto ilustra os seus dejetos, podridão e lama:

Demorou, na verdade, para atracarmos à beira do cais. O sol,
quase  a  pino,  golpeava  sem  clemência.  Foi  difícil  abrir  os
olhos, mas não era a luminosidade que incomodava, e sim tudo
o que era visível. De olhos abertos, só então me dei conta dos
quase  vinte  anos  passados  fora  daqui.  A  vazante  havia
afastado o  porto do atracadouro,  e a  distância  vencida pelo
mero caminhar revelava a imagem do horror  de uma cidade
que hoje desconheço: uma praia de imundícias, de restos de
miséria humana, além do odor fétido de purulência exalando da
terra,  do  lodo,  das  entranhas  das  pedras  vermelhas  e  do
interior  das  embarcações.  Caminhava  sobre  um  mar  de
dejetos, onde havia de tudo: casca de frutas, latas, garrafas,
carcaças  apodrecidas,  e  esqueletos  de  animais.  Os  urubus,
aos  montes,  buscavam  com  avidez  as  ossadas  que
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apareceram durante a vazante, entre objetos carcomidos que
foram enterrados há meses, há séculos. (HATOUM, 1989, p.
124)

A  imagem  do  odor  também  é  utilizada  para  ilustrar  a  relação

sinestésico-sensorial  da  memória  na  representação  da  personagem  Hindié

Conceição, amiga mais próxima da matriarca Emilie: 

Mas havia algo mais forte e repulsivo no corpo dela: o cheiro, o
odor, o azedume que flutuava ao redor daquela mulher como
uma  aura  de  fétidos  perfumes.  Na  infância  há  odores
inesquecíveis.  Durante  esses  anos de  ausência,  não sei  se
seria capaz de recompor na memória o corpo inteiro de Hindié,
mas o bafo que se despregava dela, mesmo à distância, me
perseguiu como a golfada de um vento eterno vindo de muito
longe. (HATOUM, 1989, p. 37. grifo nosso).

Além dessa relação sinestésico-sensorial, ligada a aromas e odores, a

memória  em  Relato  de  um  certo  Oriente também  é  explorada  sob  uma

perspectiva pictórica, que tenta dar formas concretas aos fatos rememorados

pela narradora junto aos seus colaboradores: cartas, desenhos, fragmentos de

jornais  e  revistas,  fitas,  gravadores,  objetos  que  tentam converter,  fixar  as

lembranças narradas para a construção do grande relato título do livro. 

Esses  elementos  representam  a  tentativa  de  fixar  a  memória,

reconstituir  fatos  e  cenários  passados.  Nesse  contexto,  Dorner,  o  fotógrafo

alemão, amigo da família libanesa, munido de sua câmera fotográfica, registra

imagens marcantes ao longo de todo o romance. O próprio Dorner,  quando

controla a narrativa, revela a Hakim:

Naquela época eu ganhava a vida com uma Hasselbald e sabia
manejar  uma filmadora Pathé.  Fotografava Deus e o mundo
nesta  cidade  corroída  pela  solidão  e  decadência.  Muitas
pessoas  queriam  ser  fotografadas,  como  se  o  tempo,
suspenso,  tivesse  criado  um  pequeno  mundo  de
fantasmagoria,  um  mundo  de  imagens,  desencantado,
abrigando  famílias  inteiras  que passavam diante  da câmera,
reunidas  nos  jardins  dos  casarões  ou  no  convés  dos
transatlânticos que atracavam no Porto de Manaus. (HATOUM,
1989, p.61).

Hakim narra sobre uma festa na casa de 
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Emilie, em que Arminda, amiga da matriarca, fala sobre Dorner e sua

mania de tirar fotografias de surpresa:

Ela remexeu na bolsa,  tirou uma fotografia,  e então vimos o
seu rosto sorridente, pálido e meio assustado no vão da janela,
entre vasos com hortênsias.
-  Ele  me  pegou  de  supetão  –  disse  Arminda,  segurando  a
fotografia.
Emile se arrependeu de não o ter  convidado:  o coitado não
tinha família aqui, e ia passar o natal sozinho. Mal terminara de
dizer que os estrangeiros são sempre bem-vindos, ouvimos as
palmas, o boa-noite e o feliz-natal para todos. As crianças riram
ao divisarem a figura alta  avançar  com passos desajeitados
entre  as  vitrinas  e  se  aproximar  da  sala  sem  a  menor
cerimônia. No rosto despelado havia manchas vermelhas, e no
punho  da  mão  enroscava-se  a  alça  de  uma  caixa  que  ele
segurava com a firmeza e a avidez de um gavião que agarra
uma presa. “Tão cedo não morres”, exclamou Arminda com um
sotaque perfeito do Minho.  O visitante cumprimentou um por
um,  curvando  o  corpo para  a  beijar  a  mão das  mulheres  e
espanando  como  os  dedos  os  cabelos  das  crianças.
Acercando-se  de  Arminda,  colocou  junto  ao  rosto  dela  a
fotografia que ela ainda segurava, desenrolou a alça do punho
e com um gesto felino  retirou da caixa  o flash e a câmera.
Ouvimos  um  disparo  e  logo  mergulhamos  na  cegueira
estonteante  do  lampejo  que  esbranqueceu  tudo  ao  nosso
redor. Quando as pessoas e os objetos reapareceram, as duas
Armindas ainda sorriam, impávidas e assustadas. Na semana
seguinte, o rapaz mostrou a fotografia do rosto da mulher ao
lado da fotografia do rosto da mulher, e então dissipamos uma
dúvida antiga: a de que aquele sorriso não era um sorriso e sim
um cacoete adquirido na infância, como revelara nossa vizinha
Esmeralada à Hindié Conceição. (HATOUM, 1989, p. 41-42)

“A  fotografia  do  rosto  da  mulher  ao  lado  da  fotografia  do  rosto  da

mulher”. O episódio acima, e esse trecho especificamente, representa bem a

tentativa que se faz em  Relato de um certo  Oriente.  Tentativa  de fixar  em

imagens uma realidade que não pode ser completamente capturada. E essas

imagens e registros, frequentemente, são reveladores de dúvidas antigas (no

caso de Arminda o cacoete de infância).

Até aqui abordamos o quanto a memória é recurso impulsionador da

narrativa de  Relato de um Certo Oriente.  A personagem narradora principal

ancora-se na memória não apenas com o olhar voltado para trás, com os fatos

esgotando-se neles mesmos,  mas sim para dar  novos significados a esses

fatos,  que  preenchem  lacunas  do  momento  presente,  em  seu  projeto  de
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construir  sua  identidade  e  de  refazer  os  cenários  e  os  momentos  de  sua

infância e de seu clã, a família libanesa que adotou a narradora e seu irmão,

com quem se corresponde por meio de carta, que vem a constituir exatamente

o relato do título do romance. 

Configura-se na verdade um trabalho estético que representa o próprio

ato  de  narrar,  e  pode  ser  também  apontado  como  metalinguístico  da

construção do romance.  Nesse sentido,  com o cuidado de não confundir  o

homem autor com a personagem narradora, essa narradora principal do Relato

de um certo Oriente representa, de certa forma, o próprio romancista, e seu

processo criativo. No processo de elaboração da correspondência da narradora

com o irmão, pode-se identificar processos estruturais aplicados pelo escritor

na construção do romance. 

Ela  recorre  às  diversas  vozes  do clã,  e  as  organiza,  em busca de

montar seu relato. Ele (Milton Hatoum) utiliza os diversos narradores e o rico

recurso da memória para conduzir seu romance.
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"Para compreender uma voz, escute

todas as outras".

(Roberto Juarroz)

2 OS CAMINHOS (E LACUNAS) DA LINGUAGEM – “O vaivém vertiginoso

de capítulos entrelaçados”

Como observamos anteriormente – e como é a hipótese central desta

dissertação –, memória e linguagem se (con)fundem na narrativa de Relato de

um  certo  Oriente  na  jornada  da  narradora  protagonista  em  busca  de  sua

identidade. Para fins de organização do texto, separamos os temas em seções

específicas, mas na prática, no romance, memória e linguagem são exploradas

conjuntamente sob os signos das lacunas, dos espaços de ausência. Muito do

que foi apontado em relação à memória pode ser afirmado também em relação

à linguagem: as tentativas de remontar o passado esbarram em lacunas, que

aparecem representadas pelo silêncio, pela voz que titubeia. Mas mesmo esse

silêncio,  mesmo  essa  voz  tateante,  em  vez  de  calar,  comunica,  tem  um

subtexto, que revela e informa sobre o passado e o presente.

Isso posto, abordaremos inicialmente o modo como Relato de um certo

oriente  se  estrutura,  com  diversos  personagens  assumindo  o  controle  da

narrativa ao longo do romance.
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2.1 As vozes do Relato de um certo Oriente 

Organizado em oito capítulos,  Relato de um certo Oriente apresenta

diversas trocas do controle da narrativa. Os diversos narradores se alternam na

“contação” de relatos, numa dinâmica polifônica que exige atenção do leitor.

Essa  estrutura  aponta  para  a  polifonia,  conceito  desenvolvido  por

Mikhail Bakhtin em Problemas da Poética de Dostoiévski (1981), verificável por

meio das diferentes vozes que assumem a narração do romance estudado.

Embora o conceito de Bakhtin seja essencial para o estudo da polifonia, não

nos aprofundaremos nesta seara, entendendo que nos seja mais útil abordar a

temática sob a visão da teoria  de encaixes,  de Tzvetan Todorov,  a  seguir.

Defendemos ainda que a estrutura polifônica do  Relato de um certo Oriente

dialoga com uma noção que abordamos mais detidamente no capítulo relativo

à identidade e que permeia toda essa dissertação: a lacuna, a falta, em vez de

parar, são pulsões de movimento. Se a narradora protagonista, sozinha, não

consegue  relatar  tudo  e  remontar  os  cenários  de  ruínas  que  encontrou,

multiplica-se então em outras vozes, que a auxiliarão nessa tarefa. Essa noção

dialoga também com a questão da falência do narrador “senhor de tudo”, que

tem  total  controle  da  experiência,  dos  fatos  e  da  história  contada,  como

abordado por Benjamin no ensaio  O narrador.  Nossa narradora anônima se

reconhece incapaz de cumprir  essa missão sozinha,  e,  portanto,  recorre às

outras vozes. Como dissemos acima, porém, essa questão será aprofundada

na seção de identidade.

Retornando ao aspecto estrutural do romance, apresentamos a seguir

o  “elenco”  de  narradores  (e  também  de  narratários,  os  interlocutores  do

momento) em Relato de um certo Oriente:



39

CAPÍTULO NARRADOR NARRATÁRIO

1

Narradora anônima O  irmão  da  narradora

anônima, também adotado

por  Emilie,  e  à  época  do

retorno  da  narradora  a

Manaus,  em  viagem  pela

Espanha

2

Hakim,  filho  de  Emilie,  tio  da

narradora

a narradora anônima

3

Dorner, fotógrafo alemão, amigo da

família

Hakim

4

o patriarca da família, personagem

também não nomeado

Dorner

5

Parte 1 – Narrador: Dorner Hakim

Parte 2 – Narrador: Hakim a narradora anônima

6

Narradora anônima o irmão da narradora

7

Hindié Conceição, amiga de Emilie a narradora

8

Narradora anônima o irmão da narradora

Além  dos  personagens  do  quadro  acima,  temos  outros  que  não

chegam a ser narradores, mas que são muito relevantes para a construção do

relato: Emilie, a matriarca da família basilar do romance; Emir e Emílio, irmãos

de Emilie;  Samara Délia, filha de Emilie, e  Soraya Ângela, filha surda-muda

de Samara,  resultado de uma relação não assumida com um homem cuja

identidade  permanece  em  mistério;  Anastácia  Socorro,  lavadeira  e

empregada da casa de Emilie; dois filhos não nomeados de Emilie, relatados

no romance apenas como “inomináveis, filhos ferozes de Emilie, que tinham

o demônio  no corpo e uma língua de fogo”  (Hatoum,  1989,  p.  11);  a  mãe

biológica da narradora anônima, cujo nome também é mantido em segredo;



40

Hanna,  tio do pai da narradora anônima, e o primeiro membro da família a

embarcar para o Brasil.

Esse  universo  de  personagens,  do  quadro  e  da  relação  anteriores,

conferem dinamismo à trama do  Relato de um certo Oriente.  Os narradores

vão se alternando em seus relatos, organizados pela narradora anônima em

forma  de  carta  ao  irmão  na  Espanha,  numa  estrutura  que  remonta  a  um

clássico da literatura universal: As mil e uma noites. 

Como  já  apontamos,  o  Relato  de  um  certo  Oriente  é  tributário  da

clássica  narrativa  árabe,  não  apenas  tematicamente  (narradora  mulher  que

precisa narrar para “ganhar vida”), mas também estruturalmente.

É possível ler em Relato de um certo Oriente as mesmas observações

que  Tzvetan  Todorov  faz  sobre  As  mil  e  uma  noites em  As  estruturas

narrativas  (2006).  No capítulo sobre os homens-narrativas,  o crítico búlgaro

introduz  o  conceito  de  Digressões  e  encaixes,  sendo  estes  últimos  o  que

interessa para nossa análise. Comentando a estrutura d’As mil e uma noites,

Todorov afirma:

A aparição de uma nova personagem ocasiona infalivelmente a
interrupção da história precedente, para que unia nova história,
a que explica o “eu estou aqui agora” da nova personagem,
nos  seja  contada.  Uma  história  segunda  é  englobada  na
primeira; esse processo se chama encaixe. (TODOROV, 2006,
p. 123, grifo original). 

Esse fenômeno é verificável em Relato de um certo Oriente, quando os

personagens  do  quadro  de  narradores  vão  se  sucedendo,  assumindo  e

repassando a palavra,  como numa roda de fogueira,  para ilustrar com uma

metáfora da oralidade, da qual  As mil e uma noites  e o Relato de um certo

Oriente se aproximam. Para Todorov, a estrutura formal do encaixe coincide

(não  gratuitamente)  com  a  forma  de  uma  estrutura  sintática,  a  qual  a

Linguística chama exatamente de encaixe (embedding). Com um exemplo da

língua alemã, o crítico demonstra a subordinação estrutural de uma frase em

que o encaixe se mostra claramente:

Derjenige, der den Mann, der den Pfahl,  der auf der Brücke,
der  auf  dem  Weg,  der  nach  Worms  führt,  liegt,  steht,
umgeworfen  hat,  anzeigt,  bekommt  eine  Belohnung.  (Aquele
que indicar a pessoa que derrubou o poste que se ergue sobre
a  ponte  que se  encontra  no  caminho  que leva  a  Worms
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receberá  uma  recompensa.)  (TODOROV,  2006,  p.  123,
tradução no original, grifos nossos)

Como se vê na frase exemplificativa, cada novo nome apresentado é

seguido de uma oração subordinada que introduz uma nova história,  que é

seguida de uma nova oração com a mesma estrutura, e assim sucessivamente,

até uma oração conclusiva, que torna necessário retomar todo o período para

alcançar seu pleno entendimento.  Na narrativa de encaixe verifica-se o mesmo

fenômeno, porém com novos personagens e histórias. “Cada nova personagem

ocasiona uma nova história” (TODOROV, 2006, p. 123).

Todorov traz ainda um exemplo que permite observar visualmente a

estrutura de encaixes n’As mil e uma noites. Vejamos:

As Mil e Uma Noites contém exemplos de encaixe não
menos  vertiginosos.  O  record  parece  pertencer  ao  que  nos
oferece a história da mala sangrenta (Khawam, I) Com efeito,
nela 
Sherazade conta que
            Dja’far conta que
                     o alfaiate conta que
                            o barbeiro conta que
                                    seu irmão (ele tem seis) conta que.

(TODOROV, 2006, p. 124)

Assim  também se  dá  no  Relato  de  um  certo  Oriente.  A  narradora

anônima inicia sua saga, e em seguida recorre a seu tio Hakim, que “chama”

Dorner à roda de conversa, que por sua vez apresenta o patriarca da família,

sendo  sucedido  novamente  por  Hakim,  que  é  substituído  pela  narradora

anônima, seguida de Hindié Conceição, para, finalmente, assumir novamente a

narrativa e encerrar a dinâmica.

Todorov  indaga  (2006,  p.  125)  acerca  da  “significação  interna  do

encaixe,  por  que  todos  esses  meios  se  encontram  reunidos  para  lhe  dar

importância?” Para ele, o encaixe atua, em última instância, para explicitar a

propriedade  mais  profunda  de  toda  narrativa:  a  narrativa  encaixante  é  a

narrativa de uma narrativa. As histórias encaixadas servem como argumentos

dentro da grande narrativa (do todo do romance). Aponta o crítico:  



42

As Mil e Uma Noites  revelam e simbolizam essa propriedade
da narrativa com uma nitidez particular. Diz-se frequentemente
que o  folclore  se caracteriza  pela  repetição  de uma mesma
história; com efeito, não é raro, num dos contos árabes, que a
mesma aventura seja contada duas vezes, senão mais. Mas
essa repetição tem uma função precisa, que se ignora:
ela  serve  não  somente  a  reiterar  a  mesma  aventura  mas
também a introduzir a narrativa que dela faz uma personagem;
ora, na maior parte das vezes, é a narrativa que importa para o
desenvolvimento  ulterior  da  intriga.  Não  é  a  aventura  vivida
pela rainha Badur que a faz merecer as graças do rei Armanos
mas  a  narrativa  que  ela  lhe  faz  (“História  dos  amores  de
Camaralzaman”,  Galland,  II).  Se  Tormenta  não  pode  fazer
avançar sua própria intriga, é que não lhe permitem contar sua
história ao califa (“História de Ganem”, Galland, II). O príncipe
Firuz ganha o coração da princesa de Bengala, não por viver
sua aventura, mas por contá-la (“História do cavalo encantado”,
Galland, III). O ato de contar nunca é, n’As Mil e Uma Noites,
um ato transparente; pelo contrário,  é ele que faz avançar a
ação. (TODOROV, 2006, p. 126)

Vemos acima uma das principais pulsões apontadas em As mil e uma

noites e em  Relato de um certo Oriente:  narrar para não morrer, narrar para

não cair  no esquecimento.  Xerazad e a narradora anônima do romance de

Milton Hatoum narram, organizam histórias contadas por outros, uma para não

sucumbir ao rei, outra para não sucumbir às ruínas que encontrou em sua volta

a casa. 

Só por  meio das histórias narradas poderão alcançar  esse objetivo.

Essa noção dialoga com a tentativa  de conceber  identidades,  recorrendo à

memória e à linguagem. Essa pelo menos é a tentativa da narradora do Relato

de um certo Oriente: registrar as memórias dos espaços a que retornou, mas,

como ela mesma aponta: “descrever sempre falseia” e “o invisível não pode ser

transcrito e sim inventado” (HATOUM, 1989, p. 126). 

2.2 As vozes silenciadas do Relato de um certo Oriente

A  linguagem  em  Relato  de  um  certo  Oriente é  constantemente

perpassada pela marca da lacuna e do silêncio. Dentre os personagens que

listamos  anteriormente,  muitos  deles  têm  como  forte  característica  a

impossibilidade de falar, em alguns aspectos mesmo física, como é o caso da
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criança Soraya Ângela, surda-muda, que tem a vida marcada pelo signo da

tragédia. Outros tantos adotam uma postura de silêncio, em regra por traumas

ocorridos em suas vidas.

Esse processo de representação dos personagens como seres com

capacidade  limitada  de  falar  se  relaciona  com  o  tema  central  de  nossa

dissertação: Relato de um certo Oriente é elaborado a partir da falta, da lacuna.

De  lembranças,  de  lugar  no  mundo,  de  identidade.  Dessas  instâncias

lacunares, de insuficiência, porém, surge espaço para a inventividade textual.

Narrando  suas  insuficiências,  os  personagens,  muitos  deles  em  posição

marginal,  ganham  vida  e  voz.  A  questão,  novamente,  explica  o  próprio

processo de elaboração do romance: trata-se de um trabalho de concepção de

identidades.

Analisaremos agora o perfil  de alguns personagens do romance que

são bastante representativos dessa instância de silêncio ou insuficiência, pois

“no silêncio do olhar, a memória trabalha”. (HATOUM, 1989, p. 155).

Emilie – Embora não figure como um dos narradores, Emilie pode ser

apontada como a grande protagonista do  Relato de um certo Oriente. É em

torno  da forte  matriarca  que todas  as  outras  vidas  e  histórias  do romance

orbitam. É em função de Emilie que a narradora retorna a Manaus e é também

por Emilie que elabora sua comunicação epistolar com o irmão na Espanha. Ao

fim de seu projeto, a narradora confessa que escrevia ao irmão para “revelar

(numa carta que seria a compilação abreviada de uma vida) que Emilie se foi

para sempre...” (HATOUM, 1989, p. 166). 

Além dessa grande força gravitacional  que exerce sobre  os demais

membros, Emilie tem como forte característica uma vida marcada por mistérios

e segredos. Associam-se à matriarca objetos que exerciam fascínio nos demais

personagens, especialmente as crianças, por encerrarem segredos de outros

tempos, de tragédias. Exemplo disso é o relógio negro presente na sala da

família: uma Emilie recém alocada em Manaus empreendeu uma intransigente

negociação  de  meses  com  um  marselhês  que  também  havia  vendido  a

Parisiense  à  família.  Hakim,  o  guardião  dos  segredos  de  Emilie,  relata  o

episódio à narradora protagonista:
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A  transação  quase  gorou  por  causa  da  intransigência  de
ambos, e parece que vovô chegou a jogar na cara de Emilie
que tudo poderia ir por águas abaixo por causa de um relógio.
- Corremos o risco de ter que voltar à nossa terra abanando as
mãos – disse o velho.
- Não faz mal – replicou Emilie -, no Líbano tenho o relógio que
quero e além disso não vou precisar gaguejar nem consultar
dicionários para falar o que me der na telha. (HATOUM, 1989,
p. 25)

O episódio revela a força e determinação (e a teimosia) de Emilie, mas

gera o questionamento que todos se faziam na família: por que tanto empenho

por um relógio específico? Posteriormente, Hakim revela, após ter ouvido de

Hindié Conceição: o relógio era para Emilie um símbolo de uma passagem

marcante de sua vida, a tentativa frustrada de viver no convento. Depois que

seus pais, Fadel e Samira, embarcaram para o Amazonas, Emilie, que havia

ficado em Trípoli com os irmãos Emir e Emílio, não suportou a separação e

confinou-se no convento de Ebrin. Emir não aceitou a decisão da irmã e, aos

gritos, invadiu o espaço religioso, exigindo, com o dedo em riste, que Emilie

comparecesse à sala da Irmã Superiora. Vendo Emilie já vestida de branco e o

rosto  coberto,  já  nos  hábitos  de  noviça,  Emir  ficou  ainda  mais  perturbado,

sacou um revólver e ameaçou suicidar-se caso Emilie não partisse com ele

naquele  instante.  Emilie  implorava  ao irmão,  mas  a  própria  Irmã Superiora

resolveu a questão:  Emilie  devia partir  com o irmão.  “Deus a receberia em

qualquer lugar do mundo se a sua vocação fosse servir ao Senhor.” (HATOUM,

1989, p. 34). Emilie cedeu, mas fez um último pedido: “que a deixassem rezar o

resto da manhã e tocar ao meio-dia o sino anunciando o fim das orações”. Para

cumprir esse desejo, Emilie teve que adentrar a sala da Vice-Superiora, e aí

residia o fascínio obstinado da matriarca pelo relógio negro: 

Ao entrar  pela  primeira  vez  nesse aposento,  exatamente  ao
meio-dia, Emilie teria ficado boquiaberta e extática ao escutar o
som das  dozes  pancadas,  antes  mesmo de  ouvir  a  voz  da
religiosa.  Hindié  Conceição  me  repetiu  várias  vezes  que  a
amiga cerrava os olhos ao evocar aquele momento diáfano da
sua vida.
Ela falava de um som grave e harmônico que parecia vir  de
algum lugar  situado  entre  o  céu  e  a  terra  para  em seguida
expandir-se na atmosfera como o calor da caridade que emana
do Eterno e de seu Verbo. E comparava a sucessão de sons às
mil vozes secretas das badaladas de um sino que acalmam as
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noites de agonia e despertam os fiéis para conduzi-los ao pé
do altar,  onde o arrependimento, a inocência e a infelicidade
são evocadas através do silêncio e da meditação. (HATOUM,
1989, p. 34)

Silêncio e meditação. A narradora protagonista relata ao irmão que o

relógio de parede era o “mais silencioso de todos os que conheci” (HATOUM,

1989, p. 24). O relógio era para Emilie uma chave da memória, que remontava

a um episódio do convento, que a marcou profundamente:

“Ela  interrompia  as  atividades,  deixava  de  dar  ordens  à
Anastácia  e  passava  a  contemplar  o  céu,  pensando  em
encontrar entre as nuvens aplastadas contra o fundo azulado e
brilhante a caixa negra com uma tampa de cristal, os números
dourados em algarismos romanos, os ponteiros superpostos e
o pêndulo metálico” (HATOUM, 1989, p. 35).

Além do relógio, Emilie também guardava segredos em um baú. “O seu

mundo guardado no baú” (HATOUM, 1989, p. 53). Na mudança da Parisiense,

primeiro local de moradia da família, depois transformado apenas em loja, para

o novo sobrado, Emilie carregou sozinha, caminhando por dois quarteirões, o

baú lacrado. 

Hakim relata  que em certa  manhã,  quando  a  mãe foi  ao  mercado,

vasculhou o quarto dos pais e encontrou a chave que abria o objeto. “As portas

abertas revelaram-me pela primeira vez o mundo íntimo de Emilie.” (HATOUM,

1989, p. 53). Os objetos de maior curiosidade, segredos dentro do segredo que

já era o baú, eram cartas que encerravam mistérios da vida de Emilie e da

família.  Para  Hakim,  “violar  aquela  correspondência implicava penetrar  num

tempo longe do presente. Brincava, talvez sem saber, com esse jogo delicado

e  insensato  percorrendo  zonas  desconhecidas  do  tempo  e  do  espaço”.

(HATOUM, 1989, p. 54). Temos aqui uma metáfora, na linguagem, de processo

de construção do Relato de um certo Oriente. O baú também guardava o hábito

usado por Emilie no curto período no convento em Ebrin. “Estavam intactas há

muito  tempo,  pois  além  das  manchas  e  do  mofo,  uma  infinidade  de  fios

formava uma teia compacta e espessa, que certamente crescia a cada dia”.

HATOUM, 1989, p. 55).

O baú também guardava cartas, correspondências mantidas por Emilie

com uma interlocutora que assinava apenas como V.B (Virginie Boulad, a Vice-
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Superiora ). As cartas exigiram de Hakim grande esforço para decifrá-las, pois

eram escritas em árabe clássico.

A  correspondência  atravessava  anos  e  anos,  às  vezes
interrompida  em  intervalos  de  meses.  Nessas  zonas  de
silêncio,  eu perdia o fio  da meada e enfrentava dificuldades
com a escrita, saltando frases inteiras e vituperando contra os
vocábulos, como um leitor encurralado por signos indecifráveis.
A descontinuidade da correspondência e a incompreensão de
tantas frases me permitiam apenas tatear zonas opacas de um
monólogo, ou nem isso: uma meia voz, uma escrita embaçada,
que produzia um leitor hesitante. (HATOUM, 1989, p. 56).

Esse episódio ilustra muito do processo de elaboração do  Relato de

um certo Oriente. Hakim precisava preencher com a intuição e a imaginação as

lacunas deixadas pela linguagem das cartas.

Emilie também mantinha uma postura de segredo sobre fatos trágicos

da família. Não permitia que se falasse abertamente sobre a morte de Soraya

Ângela, em atropelamento, e era ainda mais intransigente sobre a memória de

Emir, cujo corpo foi encontrado afogado no rio Negro. Emilie não admitia que

se falasse em suicídio, ficando esse assunto como tabu para a família e demais

ocupantes da casa, “já que um suicídio pode abalar várias gerações de uma

família” (HATOUM, 1989, p. 83). Tabu maior ainda era o motivo do possível

suicídio de Emir, cuja motivação estaria em um gesto da própria Emilie, que

passamos a tratar em um tópico específico para Emir.

Emir – Se a ação de Emir foi determinante para que Emilie não tenha

podido se entregar em definitivo à vida no convento em Ebrin, uma postura

específica de Emilie determinou o destino do irmão e da família: a intervenção

de Emilie na vida amorosa de Emir.

O episódio é narrado por Hakim, capturando os acontecimentos em um

esboço de carta, que Emilie não enviou a V.B. Nessa carta, Emilie conta que

na viagem de Beirute para o Brasil, o navio fez uma pausa em Marselha, na

França, e durante os quatro dias de permanência no porto, Emir andou sumido.

Emilie,  preocupada,  acionou  a  polícia  francesa.  Encontraram-no  próximo  à

estação de trem e conduziram-no à força de volta ao navio. Forçado a seguir

viagem para o Brasil, Emir mudou drasticamente de comportamento. Mal falava

com os pais, e muito menos com Emilie. No esboço de carta, Hakim, embora
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receoso quanto à tradução, pensa ter lido que “um porto é um lugar perigoso

para os jovens porque quase sempre vítimas de um vírus fatal,  o do amor”

(HATOUM, 1989, p. 84). Hindié contava que “nos seus momentos de ‘tontura’,

Emir costumava pronunciar uma frasezinha em francês” (HATOUM, 1989, p.

85).

Emir  nunca  mais  foi  o  mesmo  após  essa  frustração,  e  culpava  a

intervenção  da  irmã  por  sua  infelicidade.  Uma  fotografia  feita  por  Dorner

parecia representar perfeitamente o que Emir se transformou após o episódio

no porto de Marselha: “o rosto tenso de um corpo que caminhava em círculo ou

sem rumo; uma das mãos de Emir desaparecia no bolso da calça, e a outra

mão acariciava uma orquídea tão rara que Dorner nem atinou ao desespero do

amigo”. (HATOUM, 1989, p. 60). Dorner revela depois a Hakim bastidores do

dia em que fez a emblemática fotografia de Emir, posteriormente emoldurada e

exposta na casa da família. 

Me  impressionou  a  cor  da  orquídea,  de  um  vermelho
excessivo, roxeado, quase violáceo. Observava a flor entre os
dedos  de  Emir,  e  talvez  por  isso  tenha  me  escapado  sua
expressão  estranha,  o  olhar  de  quem  não  reconhece  mais
ninguém. Lembro que o convidei para almoçar no restaurante
francês;  ele  apenas  emitiu  um  som  apagado,  palavras
enigmáticas que eu interpretei  como uma recusa ao convite;
mas  percebi  que  ele  queria  se  desvencilhar  de  mim  e  do
mundo todo, que a orquídea a brotar de sua mão era o motivo
maior de sua existência.” (HATOUM, 1989, p. 61-62). 

Dorner também descreve o amigo como alguém difícil de compreender.

Alguém que convencia o interlocutor com a voz, não com as palavras, por que

muitas frases eram incompreensíveis. “Emir se esquivava de tudo, ele tinha um

olhar meio perdido, de alguém que conversa contigo, te olha no rosto, mas é o

olhar de uma pessoa ausente”. (HATOUM, 1989, p. 62). Vendo o tumulto em

torno do rio, Dorner lembrou da imagem atormentada de Emir, e, hesitante,

perguntou a um soldado, se havia visto o amigo. “um rapaz vestido de branco?

conversava com uma flor, saiu do coreto andando devagar e desapareceu”.

(HATOUM, 1989, p. 63).
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Samara Délia e Soraya Ângela –  Mãe e filha são ambas marcadas

pela insígnia da tragédia e do silêncio. Soraya, em um nível físico: surda-muda,

a criança pode ser lida como uma personificação do silêncio na obra.

Dirigindo  ao  irmão,  a  narradora  anônima  comenta  sobre  Soraya

Ângela:

Na mesa,  à  hora  das refeições,  tu  e  Soraya  eram servidos
pelas  mãos de Emilie,  sempre em movimento:  descascando
frutas, separando os alimentos para cada um de vocês, mas tu
já podias negar ou aceitar a comida com poucas palavras, com
monossílabos, enquanto Soraya resignava-se a afastar o prato,
negacear com a cabeça ou curvá-la em direção ao prato, às
vezes  olhando  para  ti,  para  tua  boca,  talvez  pensando:
“Quando  me  faltou  a  palavra?”,  ou  pensando:  “Em  que
momento descobri que não podia falar?”, talvez vexada porque
tu, com a tua pouca idade, já eras capaz de construir frases
mal acabadas, fracionadas, desconexas, é verdade, mas com
um movimento dos teus lábios, alguém reagia, alguém movia
os lábios, o mundo ao teu redor existia.  (HATOUM, 1989, p.
17).

Ausente a capacidade de fala, Soraya é por diversas vezes retratada

com  características  animalescas,  como  se  a  impossibilidade  de  fala  a

transformasse em um bicho: 

Lembro que era rejeitada pelas crianças da vizinhança e ela
mesma percebia  isso porque resignava-se a  brincar  com os
bichos e  fazia  diabruras  com eles,  montando nas ovelhas  e
torcendo-lhes as orelhas,  montando nas ovelhas e torcendo-
lhes as orelhas ou enodando o rabo dos macacos. (HATOUM,
1989, p. 13). 

Samara Délia, a mãe, até então não mais que uma menina, afligia-se

com a  condição  da  filha  e  passou  a  mimetizar,  ela  própria,  o  mutismo de

Soraya. “Lia os jornais de cabo a rabo com a esperança de encontrar uma

descoberta  da  medicina  que  devolvesse  à  filha  os  dois  sentidos  que  lhe

faltavam.” (HATOUM, 1989, p. 13). 

Desde o início da gravidez, Samara, outrora uma menina que “fazia

estripulias que animavam a vida na casa” (HATOUM, 1989, p. 110), passou a

viver em uma espécie de claustro.
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Negou durante três ou quatro,  sem acreditar  no outro corpo
expandindo-se no seu corpo, até o dia em que não pôde mais
sair de casa, até a manhã em que acordou sem poder sair do
quarto. Viveu cinco meses confinada, solitária, próxima demais
àquele alguém invisível, à outra vida ainda flácida, duplamente
escondida. (HATOUM, 1989, p. 106)

A situação não mudou depois do nascimento da criança: “Às vezes

esquecíamos  por  completo  a  existência  dos  dois  seres  alheios  ao  nosso

convívio.” (HATOUM, 1989, p. 106).

Não apenas Soraya,  mas todos ao seu redor eram alcançados pelo

espectro do silêncio. Além de ela própria não falar, a mãe foi tomada por um

mutismo. Também não se falava sobre Soraya na casa. 

Todos esses personagens elencados até aqui, Emilie, Emir, Samara,

Soraya, são dotados de uma vocação para o silêncio, imposto ou voluntário,

que diz sobre o ponto que temos abordado:  Relato de um certo Oriente se

constrói a partir e sobre a lacuna, a falta, a ruína e o silêncio.
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"Eu não sou eu nem sou o outro,

sou qualquer coisa de intermédio (...)".

(Mário de Sá-Carneiro)

3 QUESTÕES DE IDENTIDADE – “...talvez uma busca impossível”

3.1 Questões de lugar – um terceiro espaço

A narradora principal do  Relato de um certo Oriente tem como traço

marcante uma posição fronteiriça, liminar, que depois viria a se manifestar em

outros personagens da obra de Milton Hatoum. Essa posição se confunde, com

o devido cuidado de não misturar biografia e universo ficcional, com a própria

trajetória do romancista.

Nesse sentido, abordaremos inicialmente algumas similaridades entre

as experiências de Hatoum e de alguns dos narradores e personagens de seu

universo literário. Essa contextualização é sugerida não de modo a explicar ou

interpretar a ficção, mas como abordagem de aproximação de entendimento do

lugar do autor no mundo e de que base parte para construir sua literatura.

Conforme aponta Birman (2007), o escritor tem laços estreitos com o

Oriente. Hatoum é filho de mãe amazonense de origem libanesa, cristã, e de

pai libanês, muçulmano. O autor relata que nos espaços de sua criação, as

crenças conviviam lado a lado. Seu pai, muçulmano, levava sua mãe à igreja

católica todo domingo. 

Neste episódio já se notam o sincretismo e o hibridismo presentes em

diversos  de seus  escritos.  Emilie  e  o  “pai”  (personagem não  nomeado)  de

Relato de um certo Oriente apresentam as mesmas características no culto de

suas crenças. Em certo momento do romance, Hakim, tio da narradora, um dos

que assumem a narrativa, relata à narradora principal: 
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[...] a religião não causara graves desavenças entre meus pais.
Ele  encarava  com  naturalidade  e  compreensão  o  fervor
religioso de Emilie. Tolerava as festas cristãs, mas se alheava
com um desdém perfeito  das  preces  elaboradas  por  Emilie,
fazia vista grossa às imagens e estátuas de santos, e afastava-
se do quartinho de costura onde as duas mulheres cortavam e
picotavam  retângulos  de  papel  vegetal  para  confeccionar
santinhos  coloridos  que seriam doados  às  órfãs  internas do
colégio  Nossa  Senhora  Auxiliadora  durante  a  primeira
comunhão. (HATOUM, 1989, p. 45).

Além da ascendência de pais imigrantes, Hatoum passou ele próprio

pela experiência de mudar de lugar no mundo por diversas vezes. Natural de

Manaus, onde morou até os 15 anos, mudando-se para Brasília. Na capital do

país, experimentou os turbulentos anos de 1968 e 1969, marcados por revoltas

e protestos contra o regime militar, fatos que vieram a influenciar sua produção.

Em  Dois  irmãos,  temos  a  figura  do  poeta  Laval,  perseguido  e  morto  pelo

regime militar. Essa fase também pode ser apontada como influência da mais

recente produção do autor:  A noite da espera, primeiro volume da trilogia  O

lugar mais sombrio, que aborda a temática dos tempos de ditadura. 

Depois de Brasília, Hatoum viveu os anos da década de 1970 em São

Paulo (cidade na qual se formou em arquitetura) e viveu ainda em Barcelona,

Madri  e  Paris.  Após  18  anos  fora,  em 1984,  retornou  a  Manaus,  onde  foi

professor  de  língua  e  literatura  francesa  da  Universidade  Federal  do

Amazonas. 

Em 1999, depois de cerca de quinze anos, deixou a cidade de novo.

Desde então, mora em São Paulo. Em seu percurso, Hatoum viveu ainda em

outros locais, dentro e fora do Brasil, como Taubaté, onde foi professor de uma

faculdade de arquitetura, logo após sua formatura, e os Estados Unidos, para o

qual viajou como escritor-residente de Berkeley, Stanford e Yale.

Esses  dados  biográficos  delineiam  a  posição  singular  de  Milton

Hatoum,  que  por  vezes  se  assemelha  à  de  alguns  de  seus  narradores  e

personagens. A questão da origem, que está ligada à noção de identidade, é

uma das motivações da produção literária do escritor. Hatoum é um amazônida

com origem árabe-libanesa e também é um cidadão das grandes metrópoles. 

A narradora do Relato de um certo Oriente, seu tio Hakim, Yakub em

Dois irmãos, são todos manauaras que buscaram o mundo, as metrópoles, a



52

fim de estudar, fugir das limitações da capital amazonense, e deve-se dizer,

principalmente fugir das amarras familiares. 

Essa posição de periférico-metropolitano (e vice-versa, a depender do

lugar de visão) permite a Hatoum um olhar privilegiado. Ele é ao mesmo tempo

de  dentro  e  de  fora  em  relação  ao  seu  espaço  original.  Seus  narradores

também retratam essa dualidade. Peculiar, nesse sentido, a figura do peixe

tralhoto, retratado no conto “A casa ilhada”, constante da coletânea A cidade

ilhada:

Eu estava diante do aquário, admirando um peixe pequeno e
estranho  à  flor  da  água,  quando  uma  voz  estrangeira
murmurou atrás de mim: 

“É o tralhoto, um teleósteo da família...” 

O  homem  parou  de  falar,  tocou  no  vidro  do  aquário  e
acrescentou em voz alta: “Não importa a família, o que importa
é o olhar desse peixe”. 

Então eu soube que o tralhoto, com seus olhos divididos, vê ao
mesmo  tempo  o  nosso  mundo  e  o  outro:  o  aquático,  o
submerso. 

“Curioso”, eu disse. “Ver o exterior já não é tão fácil, imagine
ver os dois...” (HATOUM, 2009, p. 70)

O estranho tralhoto, com essa curiosa capacidade de visão dupla, pode

ser apontado como metáfora da posição fronteiriça dos narradores de Hatoum.

Seja  essa  posição  considerada  em relação  à  família,  à  casa,  à  cidade.  A

narradora do Relato de um certo Oriente é adotada. É tratada como da família,

participa de todas as ações, mas não consegue se livrar da sensação de não

pertencimento. 

Os  filhos  do  casal  basilar  do  romance  (Emilie  e  o  patriarca,

personagem não nomeado)  viverão  experiências  de dualidades religiosas e

linguísticas, por exemplo. No espaço familiar falava-se português, mas também

a língua árabe. Hakim narra em certo momento, sobre a estranheza causada

pela língua dos pais: “Já estava me habituando àquela fala estranha, mas por

algum tempo pensei tratar-se de uma linguagem só falada pelos mais idosos,

ou seja, pensava que os adultos não falavam como as crianças” (HATOUM,

1989, p. 49). 
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Em outro trecho ele fala da relação com a língua nos espaços externos

à  casa:  “Desde  pequeno  convivi  com um idioma na  escola  e  nas  ruas  da

cidade, e com um outro na Parisiense. E às vezes tinha a impressão de viver

vidas distintas” (HATOUM, 1989, p. 52). 

Dentro  da  narrativa  do  Relato há  um “certo”  Oriente.  Um misto  de

culturas,  uma  loja  na  Amazônia,  mais  precisamente  em  Manaus:  “A

Parisiense”,  administrada  por  descendentes  de  libaneses.  Por  morarem  e

trabalharem na loja,  os limites entre casa e mundo se fundiam. Ao mesmo

tempo em que era um espaço doméstico, era também o espaço para manter as

tradições das origens, que não conseguia, contudo, manter-se impermeável à

cultura local. 

A Parisiense pode ser apontada, assim, como a representação de um

terceiro espaço, que, emprestado de Guimarães Rosa, podemos chamar de

terceira  margem: nem Manaus,  nem Trípoli,  mas um espaço resultante das

trocas e transferências das duas realidades, com suas negociações culturais e

religiosas. Na loja, além do comércio, também se praticavam rituais da cultura

libanesa. 

O patriarca da família, marido de Emilie, por exemplo, se refugiava na

loja sempre que queria silêncio para suas orações muçulmanas. Não sendo

nem  a  casa  (reduto  libanês)  nem  a  cidade  de  Manaus,  revela-se  muito

apropriado a escolha de um terceiro nome – a Parisiense –, um espaço externo

ao ambiente doméstico e da cidade, um espaço híbrido, nem somente Oriente,

nem somente Ocidente, mas uma grande alegoria das metrópoles (Paris) que

abarcam todos esses espaços.

É válido abordar a relevância do espaço e o quanto ele é afetado pela

construção das memórias afetivas e também afeta as identidades. Os espaços

podem carregar em si características sociais e políticas que se metaforizam

pelas personagens que neles transitam. No entanto, além dos espaços físicos

do romance, há os espaços que são apenas lembrados ou “narrados”.

Assim,  não  se  pode  deixar  de  notar  que  o teor  polifônico que se

aprofunda na linguagem invade o elemento espacial de acordo com a mudança

de  narrador.  Dessa  forma,  a  narradora-protagonista  precisa  lidar  com  a

provável realidade de que no mundo pós-colonial as experiências só podem ser
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transmitidas de modo fragmentado. O resultado disso é o surgimento de um

espaço híbrido.

Esses espaços, junção dos imaginados e enunciados por tantas vozes,

nos levam a esse “certo Oriente” no qual a narrativa se insere. Esse “certo”,

que é o encontro dos dois orientes: de um lado o Líbano, a terra de origem,

aquela que aparece nas memórias afetivas, e por isso mesmo tem uma cor

especial;  de  outro,  Manaus,  sufocada  em  meio  à  Selva  Amazônica.  Esse

espaço  que  nasce  da  junção  de  outros,  reais  ou  imaginários,  é  o  espaço

estranho-familiar que levará a narradora a organizar sua identidade. Para Homi

Bhabha:

O ato de “rememoração” transforma o presente da enunciação
narrativa  no  memorial  obsessivo  do  que  foi  excluído,
amputado, despejado,  e que por esta mesma razão se torna
um espaço  Unheimlich para a negociação da identidade e da
história. (BHABHA, 2010, p. 316)

O  conceito  de  Unheimlich,  trabalhado  primeiramente  por  Sigmund

Freud (2010) e retomado por Homi Bhabha (2013), se baseia na ideia de algo

familiar que se torna estranho, ou ainda “estranhamento por não se sentir em

casa”, que denota um sentido de deslocamento, inadequação. Para Bhabha,

compreender o outro como um “estranho” é uma “condição colonial e pós-

colonial” padrão.

3.2 Narrador fragmentado

Uma leitura  atenta  aos aspectos  estruturais  de  Relato  de um certo

Oriente  evidenciará o processo de construção em que o foco narrativo flutua,

transita,  entre diversos personagens ao longo do romance, fazendo surgir o

que  chamaremos  de  mosaico  de  narradores,  ou,  na  citação  da  própria

personagem narradora  principal,  “um coral  de  vozes  dispersas”  (HATOUM,

1989, p. 166).

No  capítulo  1,  temos  a  narradora  (de  nome  não  revelado),

organizadora do relato; no capítulo 2 e parte do 5, essa narradora é substituída
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pela voz de seu tio Hakim; no capítulo 3 e parte do 5, o dono da voz é Dorner,

o fotógrafo alemão amigo de longa data da família representada no romance;

no  capítulo  4,  passa-se  a  ouvir  a  história  do  marido  de  Emilie,  avô  da

narradora, a partir de anotações de cadernos de Dorner. Como dito, Dorner

retoma o controle do foco narrativo em parte do capítulo 5, seguido por Hakim.

No  capítulo  6,  a  narradora  anônima  retoma  o  controle  da  enunciação.  No

capítulo 7, temos a voz de Hindié Conceição, amiga mais próxima de Emilie,

que  a  acompanha  até  a  morte.  No  oitavo  e  último  capítulo,  a  narradora-

organizadora  retoma  a  voz  e  conclui(?)  sua  saga.  A  interrogação  entre

parênteses  na  frase  anterior  se  justifica  porque  defendemos,  em  nosso

posicionamento, que a narradora não logra concluir propriamente sua saga, se

entendermos que essa saga consiste na busca da própria identidade e que

esta é uma missão fadada ao fracasso pelo sujeito do romance moderno.

Essa preocupação se revela mesmo na escolha do título. O vocábulo

relato denota o ato de contar,  recontar,  retomar uma história,  e  tem íntima

ligação  com  a  memória,  mola-mestra  do  romance,  que  funciona  como  um

gatilho  para  os  deslocamentos  temporais  e  espaciais  na  narrativa,  mas

servindo  também para  representar  o  ato  de  contar  uma história  em várias

vozes. 

Relatar subentende contar a outro(s), mas também contar por outros,

numa  relação  de  troca  de  experiências,  movimento  que  a  narradora-

protagonista realiza nesta obra. Ela colhe os relatos dos demais personagens,

mas é por meio dela, orquestradora das histórias contadas, que essas vozes

chegam até nós. No trecho a seguir, vê-se a explicação da narradora para o

seu processo de organização da narrativa:

Quantas vezes recomecei a ordenação de episódios, e quantas
vezes  me  surpreendi  ao  esbarrar  no  mesmo  início,  ou  no
vaivém  vertiginoso  de  capítulos  entrelaçados,  formados  de
páginas e páginas numeradas de forma caótica. Também me
deparei  com  um  outro  problema:  como  transcrever  a  fala
engrolada de uns e o sotaque de outros? Tantas confidências
de várias pessoas em tão poucos dias ressoavam como  um
coral  de  vozes  dispersas.  Restava  então  recorrer  à  minha
própria voz, que planaria como um pássaro gigantesco e frágil
sobre as outras vozes.  Assim, os depoimentos gravados,  os
incidentes,  e  tudo  que  era  audível  e  visível  passou  a  ser
norteado por uma única voz, que se debatia entre a hesitação e
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os murmúrios do passado. (grifos nossos) (HATOUM, 1989, p.
166)

Do trecho anterior,  é  possível  também verificar  que a  narradora  do

Relato  de  um certo  Oriente tem perfil  tateante,  hesitante,  como se  vê  nos

trechos destacados a seguir: [quantas vezes  recomecei (...); (...) um pássaro

gigantesco e frágil (...); (...) que se debatia entre a hesitação e os murmúrios do

passado]. 

Walter Benjamin, em diversas passagens de sua obra, especialmente

no seu clássico ensaio  O narrador,  aponta a “falência”, na modernidade, do

narrador “senhor de tudo”, aquele narrador onisciente, consciente de todo o

desenrolar da história. Nesse sentido o crítico aponta o fenômeno dos soldados

que iam às guerras e “voltavam mudos do campo de batalha, não mais ricos, e

sim mais pobres em experiência comunicável” (BENJAMIN, 1987, p. 198).

O narrador moderno, ferido por seus traumas (de guerra, de vida), não

mais se coloca como um soberano da história, mas, como a narradora anônima

do Relato de um certo Oriente, é um “pássaro frágil”, com “uma voz que se

debatia entre a hesitação e os murmúrios do passado.

Sobre a dificuldade de narrar, a narradora anônima confessa ao irmão,

que ao saber que ela retornaria a Manaus, pediu que anotasse e relatasse

tudo:

O teu presságio me deu trabalho. Gravei várias fitas, enchi de
anotações  uma  dezena  de  cadernos,  mas  fui  incapaz  de
ordenar  coisa  com coisa.  Confesso  que  as  tentativas  foram
inúmeras e todas exaustivas, mas ao final de cada passagem,
de  cada  depoimento,  tudo  se  embaralhava  em  desconexas
constelações de episódios, rumores de todos os cantos, fatos
medíocres, datas e dados em abundância. Quando conseguia
organizar os episódios em desordem ou encadear vozes, então
surgia  uma  lacuna  onde  habitavam  o  esquecimento  e  a
hesitação: um espaço morto que minava a sequência de ideias.
 (HATOUM, 1989, p. 165)

Essa  confusão  de  ideias,  essa  incapacidade  de  narrar

“soberanamente” é uma característica do narrador do romance moderno, tal

como apontado por Anatol  Rosenfeld,  em suas  Reflexões sobre o romance

moderno. Aqui o ensaísta aborda o caráter mais volátil do narrador moderno:



57

Quer o mundo se dissolva na consciência, quer a consciência
no mundo, tragada pela vaga da realidade coletiva, em ambos
os casos o narrador se confessa incapaz ou desautorizado a
manter-se  na  posição  distanciada  e  superior  do  narrador
“realista”  que  projeta  um  mundo  de  ilusão  a  partir  da  sua
posição privilegiada. (ROSENFELD, 1969, p. 96)

Essa  representação,  de  um  sujeito  tateante,  típico  das  narrativas

modernas, é um recurso explorado em Relato de um certo Oriente, e denota o

processo pelo  qual  a  narradora-organizadora  elabora  seu  relato  dirigido  ao

irmão distante (“imaginei como estarias em Barcelona, entre a Sagrada Família

e  o  Mediterrâneo...”),  (HATOUM,  1989,  p.  12).  Esse  processo  narrativo  é

representativo  da  própria  construção  do  romance.  O  movimento  que  a

narradora-protagonista faz para arquitetar seu relato ao irmão é mimético do

movimento que o autor Milton Hatoum realiza para construir o romance. 

É nítida na narradora do Relato de um certo Oriente a característica de

instabilidade  emocional,  representativa  da  crise  de  identidade  do  sujeito

moderno. Nossa narradora é uma pessoa emocionalmente instável, que, em

crise de identidade diante das ruínas espaciais e pessoais que encontra em

seu retorno a Manaus, recorre à rememoração, em busca de entender fatos e

situações do passado. Nesse processo, ela altera a percepção tanto do seu eu

passado quanto do momento presente. É essa busca de identidade ancorada

nas memórias e com reflexo no presente que norteia todo o romance.

A narradora principal de Relato de um certo Oriente é frequentemente

retratada  ao  longo  do  romance  como  uma  mulher  insegura,  hesitante,  em

busca de sua identidade (o propósito mesmo do relato que organiza). Percebe-

se nela um sujeito esfacelado, fragmentado, incerto de suas raízes, que não

conseguiu se estabelecer na região sudeste, após o movimento de êxodo da

casa da família em Manaus. Essa falta de raízes se explica pela origem incerta

da personagem. Adotada, assim como o irmão com quem se corresponde nas

cartas que elabora,  pelo casal  libanês que são as âncoras da casa,  nunca

chega a estar propriamente estabelecida como membro da família:

Desfrutamos os mesmos prazeres e as mesmas regalias dos
filhos, e com eles padecemos as tempestades de cólera e mau
humor de um pai desesperado e de uma mãe aflita.  Nada e
ninguém nos excluía da família, mas no momento conveniente
ele  fez  questão  de  esclarecer  quem  éramos  e  de  onde
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vínhamos,  contando  tudo  com  poucas  palavras  que  nada
tinham de comiseração ou drama. (HATOUM, 1989, p. 20)

Mesmo a acolhida sincera não era suficiente para trazer o sentimento de

pertencimento à família. Via-se assim, estranha, não pertencendo, nem dentro,

nem  fora,  à  margem,  embora  incluída  na  família.  Em  outro  momento,  a

narradora retoma uma mágoa com a mãe biológica, uma “mulher que nunca

pronunciou meu nome” (HATOUM, 1989, p. 163). Lembremos que não nos é

apresentado o nome da narradora. 

Há, então, esse grande vazio de identidade, desde a origem, em relação

à narradora principal. E disso ela padece durante toda a narrativa. O relato que

organiza,  embora afirme ao irmão destinatário,  apenas na última página do

romance,  ter  como  finalidade  “revelar  (numa  carta  que  seria  a  compilação

abreviada de uma vida) que Emilie se foi para sempre” (HATOUM, 1989, p.

166),  tem,  também  –  ou  essencialmente  –,  o  propósito,  mesmo  que

inconsciente,  de  fazê-la  se  reconhecer  e  se  encontrar  naquele  espaço,  no

retorno a Manaus e às ruínas (físicas e simbólicas) da casa e das vidas de sua

infância.

Esse  perfil  fragmentado,  fragilizado,  psicologicamente  instável  da

narradora, é representado em diversas passagens, a exemplo da seguinte, em

que relata um período de reclusão em uma clínica psiquiátrica:

O tempo que permaneci na clínica, ora procurava o pátio para
ficar com as outras, ora me confinava no quarto, cuja janela se
abria  para  dois  mundos.  Do  mundo da desordem,  ofuscado
pela atmosfera suja do movimento vertiginoso da cidade que se
expande a cada minuto,  eu  ainda guardava as cicatrizes do
desespero e da impaciência para sobreviver,  dilacerada pela
árdua conquista de prazeres efêmeros, como o delicado relevo
de um caracol na areia da praia, logo apagado pelas águas do
mar. (grifos nossos) (HATOUM, 1989, p. 162)

Em outro trecho fica explícito o perfil fragilizado, de sujeito em confusão

com a própria identidade, com suas raízes (ou com a falta delas) e seu lugar no

mundo:

[...]  tudo se mesclava:  fragmentos das tuas cartas e do meu
diário, a descrição da minha chegada a São Paulo, um sonho
antigo resgatado pela memória, o assassinato de uma freira, o
tumulto do centro da cidade, uma tempestade de granizos, uma
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flor  esmigalhada pela  mão de uma criança e a voz de uma
mulher que nunca pronunciou meu nome. Pensei em te enviar
uma cópia, mas sem saber por que rasquei o original, e fiz do
papel picado uma colagem; entre a textura de letras e palavras
colei  os lenços com bordados abstratos:  a mistura  do papel
como tecido, das cores com o preto da tinta e com o branco do
papel,  não  me  desagradou.  O  desenho  acabado  não
representa  nada,  mas  quem  o  observa  com  atenção  pode
associá-lo  vagamente  a  um  rosto  informe. Sim,  um  rosto
informe  ou  estilhaçado,  talvez  uma  busca  impossível  nesse
desejo  súbito  de  viajar  para  Manaus  depois  de  uma  longa
ausência. (grifos nossos) (HATOUM, 1989, p. 163)

Como vemos, a narradora é uma pessoa em grave crise de identidade,

que não se identifica com o seu eu no presente, e, no retorno a Manaus, na

tentativa de volta às raízes,  encontra apenas ruínas, tanto físicas, da casa,

quanto emocionais,  com os laços familiares desfeitos. Ela precisa,  portanto,

recorrer ao passado, à rememoração, e esse processo será útil para reconstruir

um presente mais palatável, que lhe possibilite encontrar um solo fundador no

passado, a fim de poder se sustentar no presente. Nesse sentido é pertinente a

lição de Mircea Eliade, que aponta ser o tempo passado um importante recurso

na construção de um presente mais aceitável:

O  passado  assim  revelado  é  mais  que  o  antecedente  do
presente:  é a sua fonte.  Ao remontar a ele,  a rememoração
procura,  não  situar  os  eventos  num  quadro  temporal,  mas
atingir as profundezas do ser, descobrir o original, a realidade
primordial  da  qual  proveio  o  cosmo,  e  que  permite
compreender o devir em sua totalidade. (ELIADE, 2000, p. 108)

As lacunas do presente são (ou tenta-se que sejam) preenchidas nas

rememorações, colhidas nos relatos dos demais personagens que assumem o

foco narrativo. Em certo ponto, a narradora principal defende: "a vida começa

verdadeiramente com a memória". (HATOUM, 1989, p. 22)

O recurso da rememoração possibilita  empreender  uma “viagem no

tempo”, abre portais, diante das lacunas, que permitem a distensão temporal.

Anatol  Rosenfeld  aponta  como  traço  do  romance  moderno  essa  distensão

temporal, o abandono da linearidade temporal na narrativa:

O processo dessa atualização (...)  não só modifica não só a
estrutura do romance, mas até a da frase que, ao acolher o
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denso tecido das associações com sua carga de emoções, se
estende,  decompõe  e  amorfiza  ao  extremo,  confundindo  e
misturando, como no próprio fluxo da consciência, fragmentos
atuais  de objetos  ou pessoas presentes e  agora  percebidos
como desejos  e  angústias  abarcando  ou  ainda  experiências
vividas  há  muito  tempo  e  se  impondo  talvez  com  força  e
realidade maiores do que as percepções “reais”.  A narração
torna-se assim padrão plano em cujas linhas se funde, como
simultaneidade, a distensão temporal.  (ROSENFELD, 1969, p.
83)

Defendemos ao longo do presente capítulo (e da dissertação como um

todo) que a narradora busca, mais que relatar ao irmão distante a morte da

matriarca da família, encontrar sua identidade, identificar-se como sujeito nas

lacunas do espaço-tempo presente e da do passado, imprimindo essa busca

por meio da memória, uma vez que se vê e se encontra com a personalidade

em  fragmentos,  em  estilhaços,  um  traço  típico  do  romance  moderno.  As

rememorações, as diversas incursões ao passado, têm o objetivo de preencher

os desvãos  do presente,  todo  ruínas,  físicas  e  emocionais.  Tal  objetivo  foi

alcançado? 

Nossa  leitura  aponta  no  sentido  negativo.  No  sentido  de  que  essa

busca mostrou-se infrutífera desde o início. O mergulho no espaço-tempo da

memória não tem o poder de preencher as lacunas do presente. A narradora é,

em  nosso  entendimento,  um  típico  exemplar  do  sujeito  estilhaçado,

fragmentado,  das  narrativas  modernas,  a  ponto  de  encerrar  o  relato

identificando-se como um pássaro frágil,  debatendo,  entre  esquecimentos  e

hesitações, para ordenar e organizar os relatos caóticos que colhe junto aos

demais personagens. Com personagens e narrativas repletas de lacunas, de

segredos e silêncios,  também o relato final,  a  carta  ao irmão,  termina sem

diversas respostas. A narradora não conseguiu rever Emilie ainda viva, como

não teve coragem de visitar a mãe biológica, sentiu-se uma estrangeira em

Manaus,  enfim,  continuou,  ao  fim do  relato,  uma personalidade  marginal  e

lacunar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscamos,  no  decorrer  da  presente  dissertação,  desenvolver  uma

análise  teórico-crítica  de  aspectos  relevantes  no  tecido  textual  do  romance

Relato de um certo Oriente, de Milton Hatoum.

Destaca-se na referida obra literária uma exploração ao mesmo tempo

temática e estrutural dos recursos da linguagem e da memória confluindo em

busca de conferir identidade aos personagens retratados.

Inicialmente,  fizemos  um breve  panorama  da  recepção  de  crítica  e

público ao autor e sua obra, com destaque para a discussão acerca da postura

não reducionista com que o cenário regional é representado em Relato de um

certo Oriente. A discussão em torno de Hatoum e sua obra também não se

resumem a essa polêmica acerca do perfil regionalista ou não regionalista, mas

entendemos relevante para a discussão, que se coloca inclusive como uma

postura  e  uma escolha  deliberada no projeto  literário  do  autor,  com íntima

ligação com as discussões acadêmicas e pós-coloniais.

No capítulo 1, discutimos as questões ligadas à memória, perfazendo

um breve  histórico  do  conceito,  desde  Platão  e  Aristóteles,  discutindo  sua

importância para a própria existência humana, em nível tanto individual quanto

coletivo. Em relação ao romance, discutimos o quanto a memória é utilizada

como recurso temático em Relato de um certo Oriente. É possível apontar uma

intencionalidade de representar a exploração pictórica e sensorial da memória,

em uma dinâmica que aproxima o romance de outros clássicos da literatura, a

exemplo  de  Em  busca  do  tempo  perdido,  grande  obra  paradigmática  da

memória, de Marcel Proust. Também exploramos a intertextualidade verificável

no universo ficcional de Milton Hatoum e outras obras com as quais ele dialoga,

com  destaque  para  o  clássico  árabe  e  universal  As  mil  e  uma  noites.

Defendemos ainda que por determinadas escolhas temáticas o texto de Relato

de um certo  Oriente permite  vislumbrar  uma tentativa  de representação da

sociedade  retratada  no  livro,  por  meio  da  descrição  dos  dramas  e

acontecimentos de uma família em específico. Com o foco fechado em uma
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casa, temos um panorama da coletividade amazonense, uma das linhas de

destaque no projeto literário de Hatoum.

No capítulo 2, discutimos a linguagem no Relato de um certo Oriente,

com  destaque  para  a  apresentação  estrutural  polifônica,  semelhante  ao  já

mencionado clássico  As mil e uma noites. Baseado nos estudos de Tzvetan

Todorov em As estruturas narrativas, especificamente em relação ao conceito

de encaixes,  discutimos as semelhanças das escolhas estruturais  das duas

obras. Nessa seção também discutimos a forte presença da insígnia do silêncio

em  diversas  personagens  do  romance  analisado.  Defendemos  que  essa

escolha  contribui  para  a  criação  das lacunas,  que exigirão  às  viagens aos

espaços  do  passado,  para  que  os  narradores,  ancorados  nas  memórias,

tentem dar novos significados ao momento presente. 

No  capítulo  3,  por  fim,  debatemos  as  questões  de  identidade,

defendendo  a  tese  de  que  a  narradora  anônima  é  um  exemplo  típico  do

narrador moderno, incompleto, incapaz de controlar a narrativa sozinha, razão

pela qual se multiplica em outras vozes, tentando conferir significado às ruínas

físicas e emocionais  com que se  depara  em seu retorno com à cidade da

infância. Sustentamos ainda que esse projeto está fadado ao fracasso desde o

início,  pois  o  passado  é  irrecuperável  e  mesmo  a  tentativa  de  fixá-lo  ao

presente, por meio do registro em fotografias, cadernos, fitas, gravações, se

mostra frustrada. Ao fim, a narradora anônima confessa ao irmão na Espanha a

dificuldade de empreender seu projeto. Ela se descreve como um pássaro frágil

tentando organizar um grande coral, formado por muitas vozes, de diferentes

sotaques, origens e contextos.
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