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RESUMO 

 

Neste estudo são analisados os livros de contos A caligrafia de Deus (1994), de Márcio 

Souza, e A cidade ilhada (2009), de Milton Hatoum, a fim de verificar como a cidade de 

Manaus é representada pelos dois escritores amazonenses. As metáforas que 

possibilitam a leitura da urbe são o cristal, a chama e a cidade do rato, conceitos 

sistematizados por Ítalo Calvino (1990) e Renato Cordeiro Gomes (2008), pelos 

mapeamentos propostos por Kevin Lynch (1999) e pelos passos das personagens 

praticantes da urbe sugeridos por Michel de Certeau (2009). As análises empreendidas 

nos contos demonstram haver aproximações e distanciamentos entre Márcio Souza e 

Milton Hatoum na maneira como conferem legibilidade à cidade de Manaus no texto 

literário, pois enquanto o primeiro constrói quadros vivos da cidade de Manaus vista 

pelos diversos sentidos (visual, sensorial, olfativo e paladar), o segundo representa o 

espaço urbano de Manaus evocado pelas memórias dos narradores. 

 

Palavras-chave: Contos, cidade de Manaus, metáforas, Márcio Souza, Milton Hatoum.   
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ABSTRACT 

 

This study analyzes the books of short stories The handwriting of God (1994), Marcio 

Souza, and Islanded city (2009), Milton Hatoum, to see how the city of Manaus is 

represented by two Amazonian writers. The metaphors that enable reading of the town 

are the crystal, the flame and the city mouse, systematized concepts by Italo Calvino 

(1990) and Renato Gomes Cordeiro (2008), the mappings proposed by Kevin Lynch 

(1999) and the steps practitioners of the characters of the town suggested by Michel de 

Certeau (2009). The analyzes undertaken in stories demonstrate that there similarities 

and differences between Márcio Souza and Milton Hatoum provide readability in the 

way the city of Manaus in the literary text, for while the former builds tableaux of 

Manaus seen by various senses (visual, sensory, olfactory and taste), the second 

represents the urban area of Manaus evoked by memories of the narrators. 

 

 

Keywords: Tales, Manaus, metaphors, Márcio Souza, Milton Hatoum. 
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INTRODUÇÃO  

 

A relação entre experiência urbana e literatura tem suscitado pesquisas em 

diversos campos do saber, principalmente com o advento da modernidade no século 

XIX a partir da Revolução Industrial, quando houve o crescimento acentuado e 

desordenado dos núcleos urbanos. O seu sistema de produção fundado em novas fontes 

de energia e a mecanização implicaram a materialização de novos modelos de 

povoamento e de cidade numa mobilidade sem precedentes, proporcionando a captação 

da mudança. 

Mudanças ocorridas na estrutura social, econômica e política em várias 

partes do mundo, o que impulsionou o capitalismo e diversas massas humanas oriundas 

do campo convergiram para as cidades atrás de emprego e de melhores condições de 

vida. Como ressaltou Raymond Williams na obra O campo e cidade na história e na 

literatura (1989), as nascentes cidades industriais anunciavam o novo caráter e as novas 

relações entre campo e cidade; na Europa, o adensamento das cidades, caracterizadas 

por uma aglomeração, uma heterogeneidade e uma variedade novas, era um 

acontecimento sem precedentes (WILLIAMS, 1989, p. 213-215).  

No final do século XIX, as cidades já alcançavam seu ápice populacional, se 

faziam conhecidas como metrópoles, a exemplo de Paris e Londres. Este aumento 

populacional também transformou as cidades num verdadeiro caos, pois as urbes não 

conseguiam oferecer boas condições de vida e de dignidade aos que migravam para o 

espaço urbano. 

A literatura surgida nesse final de século é tipicamente citadina, 

inicialmente com o romance romântico, apesar de o campo ainda ser concebido como 

lugar ideal. Em seguida, os realistas afastam-se desta concepção, concentrando sua 

atenção, primordialmente na vida da cidade. Nesse contexto, surge o escritor Charles 

Baudelaire com uma poesia que enfoca a moderna cidade de Paris, captando o 

transitório e o fortuito. O escritor aparece como o criador de um paradigma da cidade 

moderna ao olhar criticamente para a urbe como o repositório de todas as tensões de que 

a modernidade é agregadora e, ao mesmo tempo, também, como fonte inesgotável de 

material poético.  
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Do final do XIX às primeiras décadas do século XX, os temas da 

industrialização e da própria cidade passam cada vez mais a constituir objeto teórico e 

poético, recorrentes nas representações visuais do mundo moderno. A cidade não é mais 

cenário, passando a ser personagem principal de muitas narrativas ou de muitos poemas. 

Assim, é Paris para Baudelaire, Londres para Dickens, Buenos Aires para Borges, 

Lisboa para Eça de Queiros e o Rio de Janeiro para Machado de Assis e Lima Barreto.  

O crescente interesse em torno do fenômeno urbano no decorrer do século 

XX fomentou a ideia de que a cidade é resultado da industrialização, sendo esta a sua 

marca caracterizadora definitiva. A aproximação entre literatura e experiência urbana 

torna-se mais visível acerca desse fenômeno novo dimensionado na metrópole. A urbe 

toma conta do espaço literário, visto ter a capacidade de produzir significados. A cidade 

é tomada como uma cidade simbólica construída pelo imaginário humano. Essa cidade 

feita de pessoas, pedras, prédios, casas, da mesma forma que a cena urbana registrada 

nos textos literários, apresenta tantas interpretações quanto forem seus leitores, e as 

diferenças vão criando leituras variadas do espaço urbano, em especial, porque cada 

leitor a interpreta de uma forma particular.  

Nesse século, o Brasil assiste a um processo de urbanização de maneira 

rápida e desordenada com a grande migração da população que trocou o meio rural 

pelas novas oportunidades oferecidas pelas cidades. Entretanto, esse processo não 

ocorreu da mesma forma em todo país. Algumas regiões brasileiras se urbanizaram mais 

do que outras em razão do comércio, facilidades de escoamento de mercadorias, das 

políticas públicas que incentivaram determinadas áreas e outras não. Nesse contexto, a 

região Sudeste desponta devido ao desenvolvimento industrial, sendo a cidade de São 

Paulo concebida como centro potencial do progresso humano e econômico. 

Marcadamente na segunda metade do século XX, as representações 

literárias do urbano se intensificam na literatura brasileira, seja pela forte migração do 

homem do campo para as grandes cidades, seja pela profusão de temáticas que a urbe 

inspira. A temática do urbano prevalece na literatura da região que mais cresce no país, 

a Sudeste, cuja produção no conto, crônica ou romance enfoca a relação do homem com 

a cidade, no entanto, a cidade passa a ser motivo também da literatura da região Norte.  
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O Norte tem como uma das referências de desenvolvimento urbano a cidade 

de Manaus
1
, desde o final do século XIX, período em que presenciou o crescimento 

populacional em decorrência da atrativa economia advinda da extração da borracha. Os 

“Barões do Látex” investiam seus lucros na transformação do espaço físico urbano com 

construções arquitetônicas aos moldes da cidade de Paris, bem como contribuíam para a 

criação de uma cena cultural intensa, importando artistas europeus para apresentações 

musicais e teatrais grandiosas no Teatro Amazonas. A cidade de Manaus vivia os 

arroubos da belle époque
2
, assim como o Rio de Janeiro. 

Posteriormente, Manaus viveu ainda o ritmo acelerado de urbanização e 

modernização com o advento da “era desenvolvimentista” empreendida pelo presidente 

Juscelino Kubitschek de Oliveira, na década de 1950. Pretendendo alavancar o 

desenvolvimento no Norte do Brasil, o então presidente propôs projetos para a 

Amazônia, sendo um deles concretizado na criação da Zona Franca de Manaus (ZF)
3
, 

uma área de livre comércio. Mais uma vez o contingente humano oriundo do interior, 

outras regiões do país e do exterior, provocou a expansão da cidade.  

A partir da contextualização acima e pensando a cidade de Manaus como 

um campo discursivo a ser explorado, esta pesquisa tem como objeto de estudo a 

problemática da urbe, especificamente da cidade de Manaus e, como objetivo, verificar 

de que maneira a legibilidade dessa cidade, escrita em tinta e papel, é enunciada na 

forma literária por dois escritores amazonenses. Uma vez que a relação do sujeito com o 

espaço urbano de Manaus tornou-se temática na ficção produzida em diversos gêneros 

literários, tanto por autores nativos quanto por alguns radicados no Sudeste.  

Para desenvolver essa leitura, compõem o corpus dessa dissertação os livros 

de contos A caligrafia de Deus (1994), de Márcio Souza e A cidade ilhada (2009), de 

Milton Hatoum. A seleção das obras deu-se em virtude de Márcio Souza ter reunido em 

                                                 
1 Segundo dados do Censo 2010 realizado pelo IBGE, Manaus conta com uma população de 1.802.525 

habitantes, o que significa que a cidade concentra mais de 50% do contingente população do Estado do 

Amazonas. Ou seja, passou a ser a sétima cidade mais populosa da região amazônica, tendo 158,06 

hab/Km².  

2Acerca da Manaus da belle époque, consultar a obra de Ana Maria Daou, Descobrindo o Brasil, A Belle 

Époque Amazônica. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2000. 

3 A Zona Franca de Manaus (ZF) foi criada pelo Decreto-lei 288/67, em 28 de fevereiro de 1967, um dos 

últimos e importantes atos da administração Castello Branco - inspirador e defensor da ideia. A ZF foi 

organizada em torno de três polos principais – comercial, industrial e agropecuário.  

 

http://empresasefinancas.hsw.uol.com.br/framed.htm?parent=zona-franca.htm&url=http://www.aladi.org/nsfaladi/zonasfrancas.nsf/zonafrancaweb/BECAC645564AF59203256DF2005364FF
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um só volume contos escritos nas décadas de 1970 e 1990, época da implantação e 

sedimentação da ZF, cujas mudanças urbanas foram representadas nos contos ao 

construir quadros vivos da cidade de Manaus, lida pelos diversos sentidos (visual, 

sensorial, olfativo e paladar). Também porque o livro de contos de Milton Hatoum 

agrupou textos escritos em vários momentos de sua vida, mas como que na sequência 

dos contos de Márcio Souza, entre os anos de 1992 a 2008, em que Manaus é percebida 

por meio da memória de seus narradores.  

A escolha pelo estudo de contos de dois escritores paradigmáticos da 

literatura amazonense se justifica ao observar que há poucas pesquisas ligadas aos 

estudos literários sobre a representação de Manaus na contística desses escritores, pois 

as já realizadas discutem essa temática principalmente a partir dos romances. Além 

disso, os contos parecem singulares na representação da experiência urbana 

contemporânea ao situarem as ações dos personagens na metrópole – no caso de nossa 

pesquisa, a cidade de Manaus; apresentam ora uma percepção mais subjetiva, ora mais 

agressiva da realidade urbana, tanto no nível temático quanto no nível formal, por meio 

das vivências dos personagens; fazem referência à urbe do período áureo da extração da 

borracha e da instalação da ZF.  

Assim, pretende-se buscar a legibilidade da cidade de Manaus a partir das 

imagens construídas, das personagens com seus sentimentos de atração e repulsa pelo 

espaço, das formas de sociabilidade, de costumes e tradições e, sobretudo, do 

imaginário social. Manaus será lida a partir das metáforas do cristal, da chama e da 

cidade do rato, conceitos sistematizados por Ítalo Calvino, em Seis propostas para o 

próximo milênio (1990) e As cidades invisíveis (2003), e por Renato Cordeiro Gomes 

em Todas as cidades, a cidade: literatura e experiência urbana (2008), ao 

problematizarem a leitura e escrita da cidade moderna pela literatura. Também pelos 

mapeamentos, como propôs Kevin Lynch em A imagem da cidade (2006) e pelos 

passos das personagens praticantes da urbe, conforme sugere Michel de Certeau em A 

invenção do cotidiano: artes de fazer (2009). A fim de cumprir o objetivo proposto, este 

trabalho se organizará em três momentos. 

No primeiro capítulo, “Manaus: a cidade e seu discurso”, tomando por base 

a crítica literária, traça-se um esboço sobre a configuração da cidade moderna a partir de 



15 

 

 

O Campo e a Cidade na história e na literatura de Raymond Williams (1989), o ensaio 

“A cidade segundo o pensamento europeu – de Voltaire e Spengler” de Carl Schorske 

(1989) e O que é cidade de Raquel Rolnik (1988). Para compreender a emergência do 

gênero conto vinculado à experiência urbana, destacam-se as obras Conto brasileiro 

contemporâneo de Antonio Hohlfeldt (1981), Do Barroco ao moderno: vozes da 

Literatura Brasileira de Fábio Lucas (1989), Valise de Cronópio de Júlio Cortázar 

(2008) e o artigo “Tese sobre o conto” de Ricardo Piglia (1994).   

Na sequência, o trabalho direciona-se a uma teorização sobre a legibilidade 

da cidade no discurso literário, tendo como aporte o ensaio “O narrador: considerações 

sobre a obra de Nikolai Leskov” de Walter Benjamin (1985), a obra Tudo que é sólido 

desmancha no ar de Marshall Berman (1997), Fisiognomia da metrópole moderna: 

representação da história em Walter Benjamin, de Willi Bölle (2000), bem como 

aponta-se as metáforas visuais a serem utilizadas para a leitura de Manaus.   

Como a cidade de Manaus e dois autores amazonenses são focos nesta 

dissertação, faz-se ainda nesse capítulo uma breve abordagem do contexto de formação 

da literatura brasileira do Amazonas através de A expressão amazonense: do 

Colonialismo ao Neocolonialismo de Márcio Souza (1977), a tese de doutorado 

“Amazônia revisitada: de Carvajal a Márcio Souza” de João Carlos de Carvalho (2001), 

o ensaio de “Amazônia, das travessias lusitanas à literatura até agora” de Amarilis 

Tupiassú (2005), História concisa da literatura brasileira de Alfredo Bosi (2006) e o 

artigo “Amazônia: entre memórias e narrativas de um paraíso perdido no tempo” de 

Vânia Maria Torres Costa (2007).  

No segundo capítulo, intitulado “A caligrafia de Deus: caminhos e 

(des)caminhos”, enfoca-se a fortuna crítica do autor, bem como são analisados cinco 

contos do livro A caligrafia de Deus de Márcio Souza (1994), a fim de verificar de que 

maneira a leitura da cidade de Manaus é empreendida pelo contista, a partir do que em 

seus estudos Alfredo Bosi (1994) intitulou como “literatura brutalista”, posto ser 

perceptível nos contos que os percursos dos personagens evidenciam uma urbe moderna 

como o reverso da concepção de cidade como espaço potencializador de futuro e de 

emancipação material e humana, ou mesmo um espaço urbano violento que nega ou 

impede a integração efetiva do sujeito. Nesse sentido, os estudos de Eveline Maria 
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Damasceno do Nascimento e Iraildes Caldas Torres (2009), Maria Cláudia Mesquita 

(2008), Mateus Epifânio Marques (s/d), Francisco Foot Hardman (2005), Carlos 

Alexandre Baumgarten (2000), Randal Johnson (2005), Afrânio Coutinho (1986), Tânia 

Pellegrini (2002) e Benedito Nunes (1993), embasam as discussões. 

No terceiro capítulo, “A cidade ilhada: memória e sutilezas” traça-se um 

quadro da fortuna crítica do escritor, bem como serão analisados doze contos da obra A 

cidade ilhada de Milton Hatoum (2009) para examinar de que modo o contista realiza a 

leitura da cidade de Manaus nas respectivas narrativas. Percebe-se que nos contos as 

personagens estão ilhadas no espaço urbano manauara, ou em constante movimento à 

origem, ou têm-no como porto de partida e chegada, espaço urbano evocado pela 

memória dos narradores. Para tanto, os estudos de Walter Benjamin (1994), Jacques Le 

Goff (1990) e Michael Pollak (1989) sobre memória são os pontos-chave para as 

discussões empreendidas, como também Stefania Chiarelli (2007), Sylvia Telarolli 

(2007), Ademar Leão (2005) e Alfredo Bosi (2006) fundamentam as discussões sobre o 

autor e sua obra.  

Embora a crítica já tenha assinalado a importância da produção literária de 

Márcio Souza e Milton Hatoum, esta pesquisa poderá contribuir para a fortuna crítica 

sobre a obra dos escritores por dedicar-se ao estudo de seus contos – ambos os autores 

são pouco estudados nesse gênero – numa perspectiva comparatista, assinalando 

aspectos importantes da experiência individual e coletiva dos suas personagens no 

contexto contemporâneo da cidade de Manaus, no qual se ampliam os modos de vida 

regidos pela sociedade industrial e de consumo. 

A cidade e seu discurso na forma literária podem ser lidos de várias 

maneiras. Percorrer os espaços das ruas, vielas, praças, avenidas, teatro, igarapés e rios 

da cidade de Manaus pela contística de Márcio Souza e Milton Hatoum, percebendo os 

modos como os habitantes escrevem e leem essa urbe, possibilita traçar uma 

aproximação entre o literário e o contexto urbano.  
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1. MANAUS: A CIDADE E SEU DISCURSO  

 

A cidade é um discurso, e esse discurso é 

verdadeiramente uma linguagem: a cidade 

fala aos seus habitantes, nós falamos a nossa 

cidade. 

Roland Barthes (1987) 

Certamente a Amazônia, como prova a sua 

própria história, é uma região acostumada 

com a modernidade. 

Márcio Souza (2002) 

 

1.1 A cidade moderna: história, literatura e narrativa curta 

O discurso literário estabelece um interminável jogo de relações entre o 

texto e o contexto, sem ignorar que os bens culturais e simbólicos são partes de um todo 

social, e não puro reflexo dele. Em certa medida, a história das civilizações pode ser 

traduzida pela história de suas cidades. Basta resgatar do passado Atenas, Roma e 

Babilônia e, do presente, Paris, Londres e Nova York ou São Paulo e Rio de Janeiro, 

cidades que representam mais que espaços geográficos, uma vez que são compreendidas 

como mitos do imaginário humano. Sem dúvida, a cidade é o espaço denotativo da ação 

humana no mundo, esteja ela em ruínas ou em construção. 

A cidade surgiu de uma necessidade histórica, conforme aborda a arquiteta 

Raquel Rolnik em O que é cidade (1988, p. 9), e escrevê-la é uma forma de 

materialização da sua história. Certo é que as cidades não são iguais, pois suas relações 

com a história e a cultura dão-se de maneira específica, diferenciada. No entanto, é 

possível notar a existência de uma base comum a elas, quando se instauram como 

cidades modernas ocidentais, ou seja, são geradas a partir do capitalismo burguês. 

Com a instauração do capitalismo, o processo de urbanização se acentua e, 

como consequência, novas questões são impostas pela industrialização à cidade. A 
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indústria torna-se ao mesmo tempo para a urbe “seu espetáculo e seu inferno” 

(ROLNIK, 1988, p. 28), uma vez que suscita o desenvolvimento econômico, o labirinto 

de ruas e das construções prediais que se repetem com homogeneidade, bem como o 

caos provocado pelo aumento da população marcada pela heterogeneidade, 

principalmente advinda do campo, impelida pela perspectiva de melhores condições de 

vida. 

Entretanto, as concepções elaboradas sobre o campo, assim como aquelas 

que se referem à cidade, devem ser analisadas e discutidas dentro de cada contexto em 

que são construídas, em face dos fatores históricos, ideológicos e/ou estéticos, que 

regem cada percepção e/ou experiência (WILLIAMS, 1989, p. 11-12). Como argumenta 

o crítico inglês na obra O Campo e a Cidade na história e na literatura (1989), a 

emergência das cidades como espaço em que se projeta a noção de progresso e de futuro 

é uma das criações mais difundidas e introjetadas no imaginário do homem moderno.  

O campo passou a ser associado a uma forma natural de vida – de paz, 

inocência e virtude simples. A cidade associou-se à ideia de centro de 

realizações – de saber, comunicações, luz. Também constelaram-se 

poderosas associações negativas: a cidade como lugar de barulho, 

mundanidade e ambição; o campo como lugar de atraso, ignorância e 

limitação. O contraste entre campo e cidade, enquanto formas de vida 

fundamentais, remonta à Antiguidade clássica (Ibidem, p. 11).   

A metrópole aparece como lugar ideal para a emancipação material e 

humana. Em contrapartida, em alguns casos, o campo ou mesmo as cidades pequenas, 

passam a ser vistos como espaço em que estão ausentes as possibilidades 

emancipatórias fomentadas pela metrópole ou nela projetadas. Contraste percebido nos 

contos “A caligrafia de Deus” de Márcio Souza e em “Dançarinos da última noite” de 

Milton Hatoum. 

No ensaio “A cidade segundo o pensamento europeu – de Voltaire e 

Spengler”, de 1989, Carl Schorske registra que, a partir do século XVIII, as cidades são 

definidas segundo três conceitos: a cidade como virtude, a cidade como vício, e a cidade 

além do bem e do mal. A cada uma delas correspondeu um determinado contexto 

histórico, porém elas sobreviveram umas às outras, embora sua vitalidade e seu brilho 

tenham sido modificados por causa das sucessões. No século XVIII, a filosofia 
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iluminista desenvolveu o conceito de cidade como uma civilizada virtude, abrindo 

caminho para o progresso cultural e industrial. Entretanto, o século XIX, no encalço da 

industrialização, fez-se portador da visão antagônica: a cidade como vício. “A cidade 

simbolizava, em tijolos, sujeira e miséria, o crime social da época” (SCHORSKE, 1989, 

p. 51). 

Resultado de uma cultura subjetivista e de uma atitude intelectual de 

contestação explícita à validade da moral tradicional, ao pensamento social e à arte no 

final do século XIX, o terceiro conceito desponta: a cidade entre o bem e o mal. “A 

prioridade da razão humana, a estrutura racional da natureza e a significação da história 

foram colocadas frente ao tribunal psicológico individual”, o que “inevitavelmente tirou 

a cidade de seu trilho” (ibidem, p. 54). Dessa forma, os intelectuais que redefiniram os 

valores do que é moderno deram um novo rumo à questão e entre as verdades 

encontradas estava a cidade. 

Segundo Schorske (1989), o espaço visual da cidade configura-se pelas 

relações associativas no espírito da cidade, permitindo ao homem identificar-se como 

seu cidadão, assim como uma língua pode identificá-lo como pertencente a um 

determinado lugar. Nesse contexto, o espaço visual da cidade representa pontos de 

referência afetivos ou habituais, formando uma rede de imagens mnemônicas capazes 

de referendar e dar sentido de pertença a seus habitantes. 

Nos contos de Márcio Souza, estudados no segundo capítulo desta 

dissertação, percebe-se que o espaço visual da cidade é desagregador e, de certa 

maneira, pertencer àquele lugar não se efetiva nas personagens, pois estão deslocadas 

pelos labirintos da urbe. Já os narradores de Milton Hatoum apresentam-se ligados de 

alguma forma a alguns pontos de referência afetiva da cidade de Manaus em todos os 

contos analisados no terceiro capítulo deste trabalho. Essa relação não é com a urbe do 

presente vivido, mas a de um passado que habita as lembranças.  

Fica patente que a apreensão e a representação da cidade em constante 

movimento trouxeram à tona os sentimentos de atração, repulsa, dissociação, 

descontinuidade temporal, fragmentação, contraste, transitoriedade e anonimato. 

Respostas ambivalentes alimentadas pela condição de um mundo em transição e pelas 
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próprias forças conflituosas da vida moderna, em que cada geração tenta solucionar os 

problemas encontrados, valendo-se de um arsenal de conceitos que se renova no tempo. 

A cidade, por um lado, é um lugar de atração pelo que ela tem de 

modernidade, pelo progresso e pela sua praticidade, o que à primeira vista 

pode parecer mais interessante do que oferecia a vida no campo; e, por 

outro, é também um lugar de repulsa pelos vários sintomas contemporâneos 

que fazem das megalópoles um lugar onde o ser humano não mais se 

encontra, antes, é envolvido pela dualidade que o impossibilita de ver e se 

comunicar com o outro. Sintomas que geram o caos urbano moderno e 

contemporâneo. (MIRANDA, 2009, p. 409 – grifos nosso)  

A partir da segunda metade do século XIX na Europa, as cidades sofrem 

reformulações em sua arquitetura, amparadas em conceitos estéticos modernistas. Paris, 

tantas vezes abordada nos textos literários, tem significativas mudanças no seu traçado 

urbano, a fim de se conformar às demandas do moderno, de acordo com o que afirma 

Márcia Senra, em seu artigo “A cidade moderna: história, memória e literatura – Paris, 

Belo-Horizonte” (2011): 

É a Paris haussmaniana de Charles Baudelaire e de Émile Zola, cujo alcance 

das intervenções foi tão grande que o fenômeno ganhou o mundo – de Paris 

para o mundo, como modelo acabado da metrópole do século XIX. Numa 

tentativa de racionalização do espaço, a haussmanização de Paris foi, antes de 

tudo, uma resposta às demandas múltiplas que agitavam a cidade desde o 

início do século XIX: crescimento demográfico, pressão econômica, 

especulação do mercado imobiliário, medo social, doenças e a revolta. 

(SENRA, 2011, p. 68) 

O resultado das intervenções urbanas feitas por Haussman em Paris fixou 

uma imagem visual de cidade moderna e acabou por consolidar o mito de Paris como a 

metrópole do século XIX. Modelo que foi seguido por inúmeras cidades pelo mundo 

afora. As transformações observadas no desenvolvimento das cidades eram conjugadas 

com a imposição de certos modelos culturais e no remodelamento do espaço urbano 

através da destruição ou preservação da memória. Nesse processo, nem sempre se 

considerou os reais interesses coletivos, mas visou-se, quase sempre, à sobrevivência do 

capitalismo e o seu controle sobre todas as atividades humanas. 

Nas últimas décadas do século XIX, o Brasil assistia ao nascimento da 

República e os fluxos migratórios caracterizaram-se como um problema social. Na 

região Norte, atraídas pela produção da borracha, milhares de pessoas provocaram o 
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inchaço da cidade de Manaus. Despertou-se o interesse por dotar a cidade manauara de 

equipamentos urbanos à altura dos anseios de parcela da sociedade local, a qual 

conquistara poder aquisitivo com a extração e comercialização da borracha. Desse 

modo, a capital do Amazonas foi alçada à condição de centro de grande importância 

internacional.  

Assim, a cidade de Manaus passou pelo “aformoseamento” empreendido 

pelo governador Eduardo Ribeiro (1892-1896), período de remodelação que direcionara 

novos olhares para a urbe manauara. Também a cidade de Belém foi remodelada 

durante o governo do intendente Antônio Lemos, quando empreendera um 

planejamento urbano, entre os anos de 1897-1902. O mesmo ocorrera na região Sudeste 

com a cidade do Rio de Janeiro, sob o comando do prefeito Pereira Passos, 

transformando-a na “metrópole-modelo” brasileira. As cidades brasileiras viveriam a 

belle époque em seu esplendor máximo.  

Nesse período, os ingleses tiveram significativa participação nas melhorias 

na cidade de Manaus como construção de rede de esgotos, água encanada, luz elétrica, 

bondes elétricos, pontes, que contribuiriam para o desenvolvimento da cidade, sob a 

égide das riquezas obtidas pelos “barões da borracha”. Tanto que, em 08 de setembro de 

1902, foi firmado contrato com uma firma inglesa, a Manáos Harbor Limited, para a 

construção do porto de Manaus. Ícone da modernidade manauara por onde entravam do 

interior e de outros estados, os visitantes e os trabalhadores ou ancoravam navios 

estrangeiros com suas linhas para Nova Iorque, Manchester, Havre ou Liverpool. 

Ressalte-se que muitos desses serviços sequer existiam no restante do 

Brasil. Tempo de luxo para a elite amazonense, em que comerciantes enviavam seus 

filhos para estudarem na Europa. É a “cidade do Fausto”, do poder, da harmonia, do 

imaginário da elite extrativista. Segundo Márcio Souza (1977),  

Uma cidade que não é verdadeiramente cidade, mas decoração, cenografia, 

palco ideal para a reificação colonialista. Copiando diretamente a arquitetura, 

a pompa e os costumes, os coronéis de barranco não eram propensos, no 

entanto, ao liberalismo, ou ao bom humor burguês que levantavam indústrias 

e feiras industriais como monumentos à vitória do progresso. (SOUZA, 1977, 

p. 37) 
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No decorrer do século XX, a civilização industrial e urbana, pragmática e 

desencantada, expande-se pelo mundo inteiro. As relações do homem com a natureza 

são alteradas, tradições rompidas, populações inteiras deslocam de um lugar para outro, 

novas formas de trabalho e produção material são desenvolvidas, traduzidas em uma 

linguagem e percepções sociais novas. O espaço urbano passa a ser o palco privilegiado 

da dissolução da ideia tradicional de identidade. É a cidade – e não mais a nação – o 

repositório para as articulações das diversas representações sociais. 

A literatura sendo, sobretudo, “um discurso privilegiado de acesso ao 

imaginário das diferentes épocas”, apesar de que, “a verdade da ficção literária não está, 

pois, em revelar a existência real de personagens e fatos narrados, mas em possibilitar a 

leitura das questões em jogo numa temporalidade dada” (PESAVENTO
4
, p. 2006, p. 3; 

8), passou a tematizar a urbe na ficção.  

A cidade da modernidade, porém, locus do efêmero, transitório e 

contingente, exigiu da literatura uma nova maneira de representar o homem e seu meio, 

a fim de que pudesse captar a vida cada vez mais caótica, fragmentada e fluida no 

espaço urbano. Era preciso, para mostrar a “fisiognomia” da grande cidade, dar conta de 

suas facetas múltiplas e condensar, num instantâneo, a sua complexa simultaneidade 

(BÖLLE
5
, 2000). 

Então a arte literária, vinculada historicamente a um tempo e lugar, com a 

chegada da modernidade volveu seu olhar para o espaço urbano a fim de retratar o 

conflito do homem na dureza do espaço concreto, pois “o que a literatura lega sobre as 

cidades faz parte de nosso imaginário, assim, antes de existir como „pedra‟, a cidade já 

existe como representação” (RAMOS
6
, 2006, p. 22). Representação essa que permite 

uma leitura do imaginário humano sobre uma época, cujas “cidades devem ser 

                                                 
4 PESAVENTO, Sandra Jatahy. História e literatura: uma velha-nova história. Nuevo Mundo Mundos 

Nuevos. Debates, 2006. 28/01/2006. Disponível em: <http://nuevomundo.revues.org/1560>. Acesso em: 

20 maio 2010. 

5 BÖLLE, Willi. Fisiognomia da metrópole moderna: representação da História em Walter Benjamin. 

2ª ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2000. 

6 RAMOS, Marilúcia Mendes. A afirmação do gênero conto no século XX e a temática das cidades: 

representações de Villa Boa de Goyaz por Cora Coralina. Signótica, Goiânia, v. especial, 2006, p. 17-42. 

http://nuevomundo.revues.org/1560


23 

 

 

apreendidas pela imaginação, pelo pensamento e pela reflexão e consiste numa travessia 

interior” (MORAIS
7
, 2009, p. 40). 

Na literatura, a cidade passa a ser representada não só em descrições de 

espaços citadinos, mas também em mentalidades, comportamentos, modos de agir, 

pensar e se relacionar com a urbe e com os valores que ela difunde. No que toca à 

literatura brasileira, alguns aspectos de sua formação urbana e do sujeito de enunciação 

de alguns textos, podem ser percebidos na relação ou percepção da urbe que se 

evidencia a partir de gêneros literários variados, desde o Brasil-Colônia, como se aponta 

a seguir. 

A primeira das imagens citadinas na literatura colonial a ser lembrada aqui é 

o célebre poema de Gregório de Matos, “À cidade da Bahia”. Nele há marcas do 

advento e a constatação de valores ligados à cidade, como a economia baseada no 

comércio e a percepção de um sujeito que se vê desintegrado de seu espaço. Alfredo 

Bosi (1992) em Dialética da colonização assinala que, no referido poema, o eu lírico 

inicialmente estabelece um “senso de empatia com a sua terra”, que se revela no 

contraste temporal passado (da abundância) e presente (pobreza). Porém, com a 

mudança ocorrida com o espaço e o sujeito, altera o tom da enunciação: a “passagem do 

lírico sofrido ao satírico encrespado”, o qual sentencia que “no trato com o negociante, 

não soube a cidade permutar com siso o seu ouro branco em pó” (BOSI, 1992, p. 95-

97). A cidade, de vítima, torna-se ré aos olhos do eu lírico, que a condena. 

Outro registro literário da cidade, no Brasil Colonial, está no poema “A 

fábula do Ribeirão do Carmo”, de Cláudio Manuel da Costa, que ressalta “a decadência 

do Ribeirão devido à procura de ouro em suas águas pelos homens que estavam 

fundando a cidade” (RIBEIRO, 2007, p. 19)
 8

. Uma referência às cidades que foram 

desenvolvidas a partir da extração e do comércio de ouro no Brasil do século XVIII. 

 

                                                 
7 MORAIS, Kamila Lopes. Representações da cidade de Goiânia em contos de meados do século 

XX: imagens e discursos [manuscrito]. 167f. Dissertação (Mestrado em Estudos Literários) – 

Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Letras, 2009. 

8 RIBEIRO, Joana Darc. Vozes em ruínas: experiência urbana e narrativa curta em João Antônio e 

Rubem Fonseca. 2007. 238f. Tese (Doutorado em Letras) - Faculdade de Ciências e Letras de Assis, 

Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Assis, 2007.   
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Com a literatura romântica e realista-naturalista, os registros da urbe tornam-

se abundantes na literatura brasileira. Nesse cenário, surge ficcionalizada a cidade do 

Rio de Janeiro, que figurou desde meados do século XIX até as primeiras décadas do 

século XX como metrópole-modelo. Não se trata, no caso do Brasil, de metrópole aos 

moldes de uma capital de império colonial, ou de um poderoso centro de expansão 

mercantil e industrial, mas de uma metrópole periférica, desigual, em certa medida 

atrasada, como não poderia deixar de ser em razão do seu tempo de existência. No texto 

ficcional a cidade do Rio de Janeiro desponta a sua face de Corte ou de Capital federal 

da República, o frenesi da belle époque e os subúrbios retratados nos romances, contos 

e crônicas de Machado de Assis, Aluísio Azevedo, Lima Barreto e João do Rio 

(RIBEIRO, 2007, p. 19). 

Ressalta-se, conforme Afrânio Coutinho (1997, p. 47) em A Literatura no 

Brasil: relações e perspectivas, que o escritor Machado de Assis foi o nome a fixar as 

bases do conto brasileiro. Não só cronologicamente como também como estatuto 

literário, ao estabelecer, desde as suas primeiras produções, a partir de 1860, algumas 

das principais diretrizes do conto brasileiro, as quais vigoraram durante meio século. 

Como “a cidade começava a despertar interesses, com seus dramas”, de acordo com 

Antonio Hohlfedt em Conto brasileiro contemporâneo (1981, p. 35), é justamente nesse 

espaço urbano que o referido contista conjugou a maioria das ações de suas 

personagens.  

Ao longo do século XX, a relação entre a experiência urbana e os impactos 

da modernização na vida do sujeito brasileiro, no texto ficcional, não só se fortalece 

como traduz de forma mais abrangente a representação da cidade, ganhando destaque o 

gênero conto ao lado do romance. Olhar para as cidades, no Brasil, conforme Robert 

Moses Pechman
9
 (2007, p. 32) significava “vislumbrar o mundo, (...). A cidade era, 

pois, a promessa de civilização”. Então, a cidade de São Paulo passa a referenciar os 

“tempos modernos” e o “desejo nacional” de desenvolvimento na ficção de Monteiro 

Lobato e Mário de Andrade.  

 

                                                 
9 PECHMAN, Robert Moses. “Desconstruindo a cidade: cenários para a nova literatura”. Revista Rio de 

Janeiro, n. 20-21, jan-dez, 2007, p. 31-40. 
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Consoante os críticos Fábio Lucas na obra Do Barroco ao Moderno: vozes 

da literatura brasileira (1989, p. 126-132) e Alfredo Bosi em O conto brasileiro 

contemporâneo (1994, p. 15), a década de 1940 trouxe para o conto brasileiro 

contribuições definitivas, em que práticas que ficavam no terreno da experimentação se 

estabilizaram. Práticas essas aprofundadas cada vez mais, quando o país passou a viver 

uma nova explosão do capitalismo, tempo de massas e de renovadas opressões, nos anos 

de 1960.  

Nessa década, de acordo com Tânia Pellegrini (2002) no ensaio “A ficção 

brasileira hoje: os caminhos da cidade”, a industrialização crescente deu força à “ficção 

centrada na vida nos grandes centros urbanos, que incham e se deterioram, daí a ênfase 

na solidão e angústia relacionadas a todos os problemas sociais e existenciais que se 

colocam desde então” (PELLEGRINI, 2002, p. 358). Nessa corrente literária brasileira, 

pode-se incluir o sucesso de escritores como Rubem Fonseca e João Antonio.  

Em virtude do desenvolvimento do Brasil como uma nação capitalista e 

moderna, feita de extremas desigualdades sociais, devido ao crescimento econômico, as 

cidades atraem milhares de trabalhadores rurais em busca de melhores condições de 

vida. O país assiste à passagem derradeira de uma sociedade patriarcal, agrária e seus 

valores estabelecidos para uma sociedade fincada em novos pilares éticos e 

comportamentos associados diretamente ao urbano e ao capitalismo, como o 

significativo culto ao dinheiro e à fruição de bens de consumo. Como postula Renato 

Cordeiro Gomes (2000) em seu artigo “Representações da cidade na narrativa pós-

moderna: esgotamento da cena moderna?”:  

A narrativa urbana dirige seu foco central justamente para o agora, para o 

espaço citadino que revela, de maneira mais aguda, os impasses da crise que 

atravessa a sociedade brasileira. Esta, hoje eminentemente urbana (mais de 

80% da população vivem em cidades), em processo acelerado de 

massificação e pauperização, vê-se refletida no mundo caótico e violento das 

grandes cidades. Os relatos dramatizam a crise da cidade e suas marcas 

sociais e culturais.  (GOMES, 2000, p. 67) 

Com o agravamento da realidade urbana nas décadas de 1970, 1980 e 1990, 

porque as taxas de crescimento da economia despencam e, em consequência, os 

miseráveis nas grandes cidades aumentam, aprofunda-se ainda mais a impossibilidade 

de uma integração efetiva das camadas pobres na sociedade. A antiga ordem desaba e 
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um mundo inseguro ocupa seu lugar. Pautados em tais transformações, os escritores 

captam uma cidade ligada à experiência do esfacelamento e pulverização da realidade. 

A imagem da urbe ligada à noção de futuro, de integração e autonomia do indivíduo, 

torna-se pouco frequente na ficção brasileira a partir desse momento. Aspecto 

perceptível nos contos de Márcio Souza de A caligrafia de Deus (1994) ao focalizar o 

período pós-instalação da ZF em Manaus. 

É fato que a representação do espaço urbano propaga-se no texto ficcional 

da literatura brasileira, em especial no gênero conto como apontado acima. Entretanto, é 

preciso reportar às raízes dessa espécie narrativa que de tão proteiforme escapa a uma 

definição mais rigorosa, pois se esquiva das definições, dos rótulos, dos limites, das 

regras e preceitos inventados para dar conta de suas peculiaridades e especificidades. 

De modo geral, o conto como gênero literário tem sido estudado por 

diversos teóricos e críticos em relação ao seu contexto de produção. De acordo com o 

estudo Formas Simples (1978), de André Jolles, as raízes matriciais do conto 

reportariam às formas simples da cultura ocidental. Desta forma, o estatuto literário do 

gênero remontaria ao século XVI. Sem dúvida, uma das formas narrativas mais antigas 

cultivadas na transmissão de mitos, fábulas e lendas pela oralidade, presente em 

diferentes povos e culturas. 

Entretanto, desde Edgar Allan Poe, apesar de inúmeras e variadas teorias 

sobre o conto moderno, um dado comum é perceptível: a forma narrativa densa, 

condensada, com concentração espaço-temporal e economia de meios – característica 

que o contista norte-americano sintetizou na teoria da unidade de efeito. Poe enuncia a 

relação entre a extensão do conto e o efeito que ele deve causar no leitor, em que todos 

os elementos do conto (brevidade, unidade e intensidade) são incorporados tendo em 

vista o “efeito único”. Isto é, manter o interesse do leitor até o desfecho final da 

narrativa. 

 Essas convenções estruturais dariam ao gênero conto estabilidade ao longo 

de sua história, singularizando-o ou diferenciando-o de outras formas narrativas 

modernas, como o romance. Evidentemente, o elemento vital no conto seria a brevidade 

da narrativa, como prenunciado pelo autor de “O homem das multidões” – texto 
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emblemático para a compreensão de algumas temáticas da relação do homem com o 

espaço urbano, como a figura do flâneur, do detetive, da multidão e a solidão na 

metrópole.  

Nesse conto, Edgar Allan Poe revela que a multidão não pode ser lida em 

seu aspecto generalizante, já que o olhar de cima, “das andorinhas em voo”, é 

incompatível para a leitura da multidão, por isso a necessidade de fragmentá-la em 

pormenores. Esta estratégia usada por Poe pode ser aplicada para a leitura da cidade, 

visto que não se apreende o espaço urbano em sua totalidade, mas deve ser lido por 

meio de seus fragmentos. 

Cabe aqui ainda, a expressão de Júlio Cortázar em Valise de Cronópio 

(2008) ao afirmar que, enquanto o romance está para o cinema, o conto analogicamente 

se aproxima da fotografia, posto consistir na “arte de recortar um fragmento da 

realidade, fixando-lhe determinados limites, mas de tal modo que esse recorte atue 

como uma explosão que abra de par em par uma realidade muito mais ampla, como uma 

visão dinâmica que transcende espiritualmente o campo abrangido pela câmera” 

(CORTÁZAR, 2008, p. 151). Segundo o autor, o conto e a fotografia instauram uma 

sensibilidade no leitor para além da história narrada. 

Outro estudioso que trouxe contribuições pertinentes sobre algumas 

peculiaridades formais do conto foi o crítico argentino Ricardo Piglia (1994). No ensaio 

“Teses sobre o conto”, publicado em O laboratório do escritor estabeleceu duas teses:  

Primeira tese: um conto sempre conta duas histórias. (...) O conto clássico 

(...) narra em primeiro plano a história 1 (...) e constrói em segredo a história 

2. A arte do contista consiste em saber criar a história 2 nos interstícios da 

história1. Um relato visível esconde um relato secreto, elíptico e 

fragmentário.  

O efeito de surpresa se produz quando o final da história secreta aparece na 

superfície. (PIGLIA, 2004, p. 89-90) 

Piglia fixa seus estudos naquilo que se esconde por trás da história aparente, 

uma vez que “um conto sempre conta duas histórias” (PIGLIA, 2004, p.89). Os 

elementos fundamentais de um conto têm dupla função e são usados de modo 

diferenciados nas duas histórias. Trata-se, desta forma, de uma história contada de 

maneira enigmática, em que o autor, valendo-se do próprio relato, coloca a serviço 
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dessa narração cifrada as estratégicas para construção da outra história, assim 

estabelecia a segunda tese do conto, ou seja, “a história secreta é a chave da forma do 

conto e de suas variantes” (PIGLIA, 2004, p. 91). Técnica utilizada pelos escritores 

amazonenses Márcio Souza e Milton Hatoum nos contos analisados nos próximos 

capítulos desta dissertação. 

O conto ascende entre escritores e público, passando a absorver aspectos 

estruturais de outras formas de expressão, no decorrer do século XX. Fatores externos, 

como a ampliação do público leitor e dos meios de difusão do gênero, bem como a 

rarefação da experiência do homem moderno, cada vez mais aguda no contexto 

contemporâneo da sociedade urbano-industrial e de consumo, passam a ser 

formalizados no bojo das narrativas curtas.  

Para refletir sobre esse ponto, é necessário recorrer ao ensaio “O narrador: 

considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”, de Walter Benjamin (1985). Embora o 

crítico alemão não trate nesse texto especificamente do conto, sua breve observação 

sobre essa forma literária continua pertinente no contexto da modernidade. Talvez tenha 

sido o primeiro estudioso das formas literárias modernas que estabeleceu a relação entre 

a estrutura condensada do conto com o esvaziamento da experiência do narrador, a 

aceleração do tempo nas sociedades urbano-industriais e a fragmentação da vida urbana 

em todos os sentidos. Benjamin (1985) observa que, 

com efeito, ele [o homem de hoje] conseguiu abreviar até a narrativa. 

Assistimos em nossos dias ao nascimento da short story, que se emancipou 

da tradição oral e não mais permite essa lenta superposição de camadas finas 

e translúcidas, que representa a melhor imagem do processo pelo qual a 

narrativa perfeita vem à luz do dia, como coroamento das várias camadas 

constituídas pelas narrações sucessivas. (BENJAMIN, 1985, p. 206 – grifos 

do autor)  

Desse modo, o que se pode apreender a partir das considerações de 

Benjamin é que o conto brasileiro contemporâneo, particularmente em sua face urbana, 

indica na sua própria estrutura alguns elementos próprios do romance: a experiência 

solitária do narrador (isolamento, abreviação da experiência, perda ou ausência de 

relações orgânicas entre o eu e o mundo), a rarefação da memória (perda de seu 

significado como o de duração e o de imperecibilidade) e fragmentação entre o 

indivíduo e sociedade (desenraizamento e desfamiliarização com a realidade 
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circundante). Para Walter Benjamin (1985), o indivíduo citadino é um empobrecido em 

sua experiência vital, dado o ritmo da vida cotidiana, sendo incapaz de guardar 

lembranças e significados. 

Na representação da relação do homem com o espaço urbano moderno 

passam a ser exprimidas, a marginalização social, a violência, o sentimento de 

anonimato e de não pertencimento, a incomunicabilidade, a visão fragmentária, a 

desagregação da identidade do sujeito e do espaço onde vive e/ou transita. Pode-se dizer 

que a narrativa do fenômeno urbano no Brasil, aqui sem adoção de postura linear e 

rígida em sua abordagem, foi aos poucos se impondo como dominante em decorrência 

natural do seu processo histórico-social. Como atestam as obras de Márcio Souza e 

Milton Hatoum selecionadas e estudadas adiante. 

Dar legibilidade ao espaço urbano moderno na forma literária tem se 

configurado como matéria prima de inúmeras narrativas, desde o final do século XIX, 

na literatura brasileira por meio de obras de variados escritores, em especial nos 

contistas. Como sugere Ítalo Calvino (2003) em suas cidades invisíveis pensadas no 

plural, cada vez mais os campos de saber procuram estabelecer novas metodologias para 

penetrar no universo da cidade e suas representações. Em virtude disso, surgem 

inúmeras “metáforas visuais” como formas possíveis de leitura do urbano nos textos 

literários que o representam. 

 

1.2 Alegorias e metáforas visuais: formas de ler a cidade 

Como se discutiu acima, a cidade é por excelência o lugar privilegiado em 

que se insere a maioria da população na contemporaneidade. Milhões de pessoas vivem 

no mundo urbano, circulando diariamente pelas ruas, avenidas e becos, se beneficiando 

do que ele pode lhes oferecer. Com seus contornos e repertórios visuais oriundos do 

capitalismo, a cidade tornou-se um acúmulo de imagens, de códigos e de formas 

sobrepostas. A cidade torna-se “objeto de múltiplos discursos e olhares, que não se 

hierarquizam, mas que se justapõem, compõem ou se contradizem, sem, por isso, serem 

uns mais verdadeiros ou importantes que os outros”, a partir dos quais emergem um 
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imaginário social sobre as cidades, conforme afirma Sandra Jatahy Pesavento (2002, p. 

09), em O imaginário da cidade: visões literárias do urbano. 

Um imaginário traduzido pela mímesis, um processo básico do fazer 

artístico que revela um mundo através de um discurso que não o copia, mas o recria, 

conforme assevera Roland Barthes (2004) em sua obra O rumor da língua. Por isso, 

vários escritores apuraram o olhar com o intuito de captar e representar essa experiência 

urbana no texto ficcional. Nesse contexto, inserem-se os escritores Márcio Souza e 

Milton Hatoum, os quais têm focalizado nas suas produções literárias o espaço urbano 

de Manaus de modos diversos como será explicitado nos próximos capítulos. 

A tentativa de traduzir a urbe transformou-a num desenho indecifrável e 

para compreendê-la estratégias têm sido elaboradas para dar-lhe legibilidade. Assim, 

uma rede paradoxal de metáforas é estabelecida a fim de desvendar esse espaço 

moderno, não somente em sua descrição física, mas também como cidade simbólica. 

Primeiramente, destacam-se os diversos estudos realizados pelo teórico Walter 

Benjamin sobre a modernidade e a obra do poeta parisiense Charles Baudelaire, 

tematizando a experiência moderna, entendida como experiência vivida do choque. 

Benjamin faz surgir uma figura alegórica para ler a cidade – o flâneur. Este é mais que 

um simples vagante do labirinto urbano, pois seu olhar caleidoscópio apreende e retrata 

a fisionomia da cidade, reunindo em si as contradições de um tempo ou mesmo da 

existência. É alguém que não se sente seguro em sua própria sociedade, um abandonado 

na multidão. Para Walter Benjamin, o flâneur de Baudelaire lê a cidade como um 

mundo instantâneo e fugaz.  

Nas palavras de Marshall Berman (1997), em seu livro Tudo que é sólido 

desmancha no ar: a aventura da modernidade, a modernidade consiste nessa 

experiência de tempo e espaço, de si mesmo e dos outros, somada às possibilidades, às 

aventuras e aos perigos vivenciados pelo mundo de hoje. As pessoas devem estar 

permanentemente abertas às inovações, enquadrando-se, assim, aos novos projetos de 

desenvolvimento. 

A experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras 

geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, de religião e ideologia: nesse 

sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana. Porém, é 

uma unidade paradoxal, uma unidade na desunidade: ela nos despeja a todos 

num turbilhão de permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, 
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de ambiguidade e angústia. Ser moderno é fazer parte de um universo no 

qual, como disse Marx, “tudo o que é sólido desmancha no ar”. (BERMAN, 

1997, p. 15) 

Segundo Berman (1997), Baudelaire no contexto político, econômico e 

social do século XIX, foi o que mais trouxe contribuições, a fim de dotar seus 

contemporâneos da consciência de si mesmos como homens modernos. O herói 

moderno baudelaireano abre um caminho que vai além da representação imagética 

tradicional da cidade, como virtude ou como vício. Ele, ao romper com a tradição 

literária, acabou projetando um novo modelo de cidade moderna, que corresponde 

justamente à imagem da cidade, além do bem e do mal. Dando a ver, ainda, a figura do 

flâneur que cultiva o ócio e lê o espaço público para compreender a alma das ruas. 

Pensamento também conjugado em Fisiognomia da metrópole moderna: 

representação da história em Walter Benjamin, pelo crítico Willi Bölle (2000) ao 

analisar “A Paris do Segundo Império em Baudelaire”. Ele ressalta que o flâneur é 

identificado como um tipo social do século XIX que registra as sensações urbanas como 

escritor. Ele representa e relata a cidade como o poeta transeunte que compreende o 

urbano como um discurso: “O flâneur corresponde na medida em que sente a rua como 

parte de sua morada. Cria-se assim uma enorme fantasmagoria: uma coexistência 

harmoniosa entre a esfera particular burguesa e o mundo da rua” (BÖLLE, 2000, p. 79). 

A face de Paris, que se revela, é caótica e opressora, apresentando claramente aquele 

caráter dicotômico, que aponta para a atração e a repulsa.  

Dando continuidade à elucidação das senhas para se acessar a cidade 

moderna no texto ficcional, destaca-se o trabalho do escritor Ítalo Calvino que propõe 

como um princípio basilar para se desvendar a urbe o uso das metáforas. Em seu estudo, 

Seis propostas para o próximo milênio (1990), cita a metáfora do cristal e da chama no 

ensaio “Exatidão”, as quais se articulam na trama do texto literário As cidades invisíveis 

(2003). De acordo com Calvino, a chama é a matéria viva, pulsante, o emaranhado das 

existências humanas, enquanto o cristal, a tentativa de racionalizar a experiência do 

indivíduo e, dessa forma, tentar compreendê-la.  

A cidade seria um símbolo que exprimiria essa tensão entre o cristal e a 

chama: “Outro símbolo, ainda mais complexo, que me permitiu maiores possibilidades 
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de exprimir a tensão entre racionalidade geométrica e emaranhado das existências 

humanas, foi o da cidade” (CALVINO, 1990, p. 85). O indivíduo envolvido por essa 

tensão que o discurso de uma grande cidade emana, absorve a experiência, que se 

enquadra entre a tentativa de compreensão do entorno e de si mesmo - aquilo que é 

racionalizado - e o impulso de vida, o efêmero, que corresponde à existência humana:  

Num desses livros que costumo meter o nariz à procura de estímulos para a 

imaginação, aconteceu-me ler recentemente que os modelos para o processo 

de formação dos seres vivos são de um lado o cristal (imagem de invariância 

e de regularidade das estruturas específicas), e de outro a chama (imagem da 

constância de uma forma global exterior da incessante agitação interna). 

(CALVINO, 2003, p. 84-85). 

O discurso de Calvino (2003) é caracterizado pelas metáforas que penetram 

os labirintos, que se referem às cidades visitadas e relatadas por Marco Polo a Kublai 

Khan. Ou seja, para apreender as cidades deve-se, primeiramente, detectar o fio 

condutor de seu discurso, seus códigos e suas regras. Se tudo na cidade é simbólico, o 

olhar percorre as ruas como se fossem páginas escritas. A cidade é um enigma a ser 

decifrado e para a leitura da imagem construída dessa urbe é preciso repousar o olhar no 

ser humano (chama) e no concreto (cristal), os quais estão em conflitos constantes. 

Metáforas evidenciadas nos contos em estudo de Márcio Souza e Milton Hatoum. 

Nessa mesma direção segue Renato Cordeiro Gomes (2008, p. 30) com seu 

livro Todas as cidades, a cidade: literatura e experiência urbana, no qual assevera que  

A cidade escrita é, então, resultado da leitura, construção do sujeito que a lê, 

enquanto espaço físico e mito cultural, pensando-a como condensação 

simbólica e material e cenário de mudança, em busca de significação. 

Escrever, portanto, a cidade é também lê-la, mesmo que ela se mostre ilegível 

à primeira vista; é engendrar uma forma para essa realidade sempre móvel. 

Mapear seus sentidos múltiplos e suas múltiplas vozes e grafias é uma 

operação poética que procura apreender a escrita da cidade e a cidade como 

escrita, num jogo aberto à complexidade. (GOMES, 1990, p. 24) 

A cidade construída pelo discurso possibilita visões diversas, dependendo 

do ângulo do olhar escolhido pelo sujeito que percebe essa urbe. Portanto, o princípio 

fundamental de ler a cidade é a duplicidade. 

O cristal, com seu facetado preciso e sua capacidade de refratar a luz, é a 

imagem da invariância e da regularidade, ao passo que a chama é a imagem 
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da constância de uma forma global, apesar da incessante agitação interna (...). 

O cristal conota definição geométrica, que é solidez: transparência revelando 

uma forma: exatidão. A chama conota vivência, que é efêmera: pulsão 

forjando uma forma: fluidez. (GOMES, 2008, p. 42) 

Se ler a cidade é desvendar a metáfora que a escreve, outras metáforas 

espaciais somam-se à do cristal e à da chama, como as imagens do labirinto e da Babel. 

Desde o século XIX, o labirinto passou a ser uma imagem comumente utilizada na 

representação da cidade moderna, esta urbe geometrizante, que “desorienta os sentidos 

com sua arquitetura sem fim. A monumentalidade pela monumentalidade” (GOMES, 

2008, p. 25). Feito para confundir os homens, o labirinto converge para a ilegibilidade 

da urbe.  

O labirinto evoca simbolicamente a perplexidade e o assombro, a 

complicação do plano e a dificuldade do percurso. Reflete a cidade a partir de suas 

inúmeras vias, lugar estranho àqueles não habituados à circulação urbana, onde o maior 

medo é o de perder-se.  Nele o homem dessa cidade está à deriva, indeciso e hesitante, 

não sabe qual caminho seguir. Conforme Gomes (2008), esse labirinto não consiste na 

trilha para se chegar ao centro, 

é, antes, a marca da dispersão. (...) O signo do progresso transforma a 

urbanização em movimento centrífugo, gerando a metrópole que se dispersa. 

Assim, o citadino – homem à deriva – está na cidade como em labirinto, não 

pode sair dela sem cair em outra, idêntica ainda que seja distinta (GOMES, 

2008, p. 68).  

Essa metrópole labiríntica tumultuada de imagens conduz à outra metáfora 

capaz de ler a cidade - a ótica da Babel, materializada como símbolo da “confusão, 

esfacelamento da comunidade, não-comunicação, individualidade exacerbada, 

indiferença” (GOMES, 2008, p. 84). O mito da Babel se aplica à metrópole moderna 

tomando-a por cidade fragmentada, desmesurada, descontínua, que não se pode medir. 

Não há formas delimitadas, mas um todo caótico, a urbe é o lugar da transitoriedade 

permanente, emblemática da situação de descentramento do sujeito contemporâneo. É 

possível perceber que a cidade não é somente símbolo da riqueza, mas, muitas vezes 

materializa o mal do mundo, o caos instalado nas grandes cidades.  

Além das figuras alegóricas e das metáforas acima reveladas como 

estratégias para se apreender a urbe, ressaltam-se as pesquisas do historiador francês 
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Michel de Certeau (2009), em A invenção do cotidiano: artes de fazer. Do seu 

escritório, no 110º andar, o historiador analisa a gigantesca massa que se imobiliza no 

olhar distante do observador. Nesse sentido, põe em evidência uma oposição entre 

observadores e caminhantes. Para Certeau (2009), a possibilidade para se abarcar a 

imagem da urbe é à distância, vista do alto, porque nela o observador não se perde no 

labirinto, pois na visão de perto há uma convergência para a ilegibilidade.  

Mas “embaixo” (down), a partir dos limites onde cessa a visibilidade, vivem 

os praticantes ordinários da cidade. Forma elementar dessa experiência, eles 

são caminhantes, pedestres, cujo corpo obedece aos cheiros e vazios de um 

“texto” urbano que escrevem sem poder lê-lo. Esses praticantes jogam com 

espaços que não se veem. (CERTEAU, 2009, p. 171) 

O urbanista Kevin Lynch (2006) também sugere em seu livro A imagem da 

cidade formas para a apreensão da cidade. Seus estudos centram-se no design urbano e 

nos vários elementos visuais capazes de estruturar a urbe: as vias, os limites, os marcos 

e os pontos nodais. O autor afirma que a cidade é “uma organização mutável e 

polivalente, um espaço com muitas funções, erguido por muitas mãos num período de 

tempo relativamente rápido” (LYNCH, 2006, p. 101). São as subjetividades praticantes 

desse espaço seus agentes de transformação, cuja forma resultante dá-se de acordo com 

o que é possível a cada um. À medida que caminham, recriam o espaço urbano da 

melhor maneira, mapeiam-no, constroem-no com a ajuda de todos os moradores que 

parecem seguir seus próprios anseios, sendo impossível traduzir a totalidade da cidade.  

Kevin Lynch (2006, p. 9-14) reforça que a imagem construída da cidade tem 

muito de seus leitores, pois ela depende dos pontos de referência que eles escolhem para 

articular seus discursos. Por isso, o objeto deve ter uma significação afetiva para o 

observador, exigindo uma interação entre o observador e a coisa observada, a fim de 

que uma imagem se torne viável, comunicativa ou legível. 

Diferentemente de Michel de Certeau (2009), Kevin Lynch (2006) destaca 

que a visão de baixo dá-se numa perspectiva que vem da relação corpo-a-corpo com o 

espaço da cidade, configurando-se em uma imagem, um discurso, uma perspectiva do 

sujeito que anda pelas ruas. É uma retórica do caminhar em que o sujeito, atento aos 

detalhes do cristal, que aos olhos de muitos podem parecer insignificantes, apreende a 

chama que mantém viva a cidade. 
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Essas diferentes perspectivas para se ler a cidade, do alto e de baixo, para 

Gomes (2008) se desdobram nos seguintes conceitos: a cidade do rato, em que a 

apreensão da urbe dá-se pelo contato direto, por olhares que colhem a multiplicidade e o 

fragmento. Em contraponto a essa visão, a cidade da andorinha, em que o olhar do alto 

se caracteriza como uma visão extremamente panorâmica, que, devido à maior 

visibilidade daquele que olha a cidade, apreende-a num simulacro do todo. Ressalte-se 

que esta urbe apreendida pelo “voo da andorinha” é um conceito teórico apenas 

contraponto ao “olhar do rato”, pois nos contos de Márcio Souza e Milton Hatoum 

explicitados nos próximos capítulos, não aparece essa perspectiva de apreensão da 

cidade de Manaus. 

Inúmeros são os recursos utilizados pelos diversos grupos sociais que 

constituem a cidade para lê-la e escrevê-la em suas representações simbólicas. Diversas 

são as tentativas de ler o ilegível, de apreender o todo que se move incessantemente. Por 

isso, o campo de abordagem é vasto e as discussões são inúmeras, visto que a cidade 

permite as mais variadas combinações e inscrições de textos em seu bojo. Como num 

jogo de espelhos deformantes, “a cidade sob o signo da mudança em sua historicidade, é 

feita, desfeita e refeita, para aí inscrever o sonho do sujeito” (GOMES, 2008, p. 15).  

Imaginação e memória se conjugam com a finalidade de construir um 

núcleo de significados na dispersão dos fragmentos da cidade. Estes tomam novas 

formas a partir do olho que vê e observa a urbe, pois, a representação do imaginário 

humano e social acerca da cidade tem recorrência em várias formas literárias de 

diversas culturas. Tudo em permanente mudança a alterar não apenas o cenário, mas a 

própria construção do imaginário da cidade. 

Como o objeto de estudo desta dissertação diz respeito à representação 

desse imaginário humano e social sobre a cidade de Manaus por dois de seus autores 

paradigmáticos, a fim de localizar dentro da historiografia local os dois escritores, tece-

se a seguir um quadro da produção literária feita no Amazonas, a qual tem trazido para a 

ficção desde a revisitação de acontecimentos históricos, o resgate das tradições 

indígenas e a representação do espaço urbano de Manaus, com referências recorrentes 

aos efeitos da instalação da ZF, entre outras tantas temáticas. 
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1.3 Literatura no Amazonas: breve trajetória 

A produção literária do Amazonas, historicamente, remete aos relatos feitos 

pelos primeiros cronistas e missionários, no século XVI, que chegaram à região. Entre 

eles, Frei Gaspar Carvajal, Cristobal de Acuña, João Daniel, Simão Estácio da Silveira e 

padre Antônio Vieira (SOUZA, 2008, p. 2). Estes eternizaram os trâmites da 

dominação, o pasmo, o alumbramento, a exaltação, o horror ante a outra gente, que 

viram a região como inferior, exótica, pobre e atrasada.  

Em seu ensaio A expressão amazonense: do Colonialismo ao 

Neocolonialismo, Márcio Souza (1977, p. 62) afirma que “o espírito simulador da 

literatura colonial legou o velho e gasto conceito da „Amazônia, celeiro do mundo‟”, 

ficando bem distante do cotidiano e dos conflitos locais. Segundo o ensaísta, a 

Amazônia passa a ser tratada pelo restante do país como se fosse uma colônia 

estrangeira, que deve ser desvendada, desmistificada e guardada como investimento 

para o futuro. De acordo com Márcio Souza (2008, p. 14), foi somente no século XVIII 

que surgiu o primeiro autor nativo Bento Figueiredo Tenreiro Aranha a registrar aquela 

região, seguido por Inglês de Sousa que, apesar de ter vivido longe de sua terra natal, 

desponta no cenário literário com uma obra que reflete a Amazônia com “aguda 

vivência e forte capacidade de observação crítica”, o romance O missionário (1891). 

Esse olhar sobre a região está cristalizado na memória coletiva, a qual ainda 

hoje, em certa medida, tem a Amazônia como referência a uma terra que necessita ser 

ocupada. Um discurso repleto de “semelhanças com os relatos da época do Brasil-

colônia, onde, inicialmente, o novo era visto como temeroso e, surpreendentemente, 

assustador”, conforme afirma Vânia Maria Torres Costa em seu artigo “Amazônia: entre 

memórias e narrativas de um paraíso perdido no tempo” (2007, p. 129-130). De certa 

forma, a região torna-se visível aos olhos do Brasil e do mundo apenas porque a floresta 

sofre ameaças, relegando à invisibilidade os dados que refletem a diversidade local, ou 

mesmo as cidades com seus conflitos e prioridades a serem atendidos.  

No entanto, segundo Amarilis Tupiassú (2005) no artigo “Amazônia, das 

travessias lusitanas à literatura de até agora”, é possível perceber que, nem sempre, essa 

ideia está presente na ficção produzida sobre essa região. Isto porque os relatos dos 
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primeiros viajantes também deixaram aflorar nas entrelinhas as cenas de resistência do 

dominado, o que de certa maneira desmente a ideia da passividade do índio face o 

desmantelamento de seu universo. Segundo a autora, daí boa parte da ficção produzida 

nos estados do Amazonas e do Pará, a partir do século XIX, revelar uma região que 

sobreviveu àquelas investidas. 

Ademar Leão
10 

(2005) também ressalta que as “obras literárias inspiradas 

nas sugestões do universo amazônico representam, em seu conjunto, um aspecto 

interessante no panorama da literatura brasileira em função dos traços de originalidade 

que as circunscrevem” (LEÃO, 2005, p. 8). Pois, assim como diversos escritores do 

mundo inteiro exploraram/exploram os aspectos econômicos, culturais e sociais de seus 

países através da prosa e da poesia, no Brasil e na literatura do Amazonas, não é 

diferente.  

A partir do início do século XX, os escritores amazonenses desenvolveram 

uma literatura regionalista voltada para o Ciclo da Borracha
11

.
 
É perceptível que 

significativo número de autores e de obras seguia essa tendência de tematização do 

período extrativista na Amazônia em meio à atmosfera modernista que já se instalava no 

país, sendo que a produção literária nesse momento encontrou sua realização plena no 

realismo documentário presente na obra A Selva (1926), de Ferreira de Castro.  Segundo 

Tânia Pellegrini (2007, p. 127), no ensaio “Milton Hatoum e o regionalismo revisitado”, 

ao longo desse processo, a região amazônica deu vários exemplos de textos 

regionalistas, cuja especificidade se revela nos títulos das obras de Peregrino Júnior, 

Abguar Bastos, Raimundo de Morais e Dalcídio Jurandir. 

Ressalta-se que, consoante Alfredo Bosi (2006, p. 426), o romance Chove 

nos campos de Cachoeira (1940), de Dalcídio Jurandir, está entre as produções 

literárias que, com “um inegável valor documental”, contribuíram com o regionalismo 

na literatura brasileira. Amarilis Tupiassú (2005, p. 309) também acredita que o “clímax 

na prosa estética se dá primeiro com Dalcídio Jurandir”, tanto que o autor fora premiado 

                                                 
10 LEÃO, Ademar. Dois Irmãos: um romance às margens do Negro. 2005. 61 f. Dissertação (Mestrado 

em Estudos Literários) – Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, 2005.  
11 É importante registrar que as modificações geográficas e sociais levadas a termo por ocasião do ciclo 

da borracha implicariam na dizimação total da numerosa população indígena, cujo nome deu origem à 

cidade de Manaus, a tribo Manaó. 
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pela crítica nacional. Com ele Haroldo Maranhão, autor de vasta obra em crônicas, 

contos, novelas e romances, o qual ganhou destaque com as recriações históricas, como 

Memorial do Fim (1991), em que revisita ficcionalmente o ambiente que cercava o 

escritor Machado de Assis às vésperas da morte em 1908. Tupiassú (2005) afirma ainda 

que  

Tanto como em Dalcídio Jurandir e Haroldo Maranhão, a ausculta nos 

sombrios da Amazônia associa-se aos temas gerais da arte com os 

amazonenses Milton Hatoum e Márcio Souza e paraense como Eneida de 

Morais, Lindanor Celina, Benedicto Monteiro, Vicente Cecim, Maria Lúcia 

Medeiros. Estes são alguns, dentre os que acometem o discurso e vão a imo 

do tempo, um tempo sem datação, em busca de compreender o destino e a 

ascensão do ser. (TUPIASSÚ, 2005, p. 311 – grifos nosso) 

Na década de 1950, o Amazonas assistiu ao surgimento de um movimento 

único a fazer frente à estagnação cultural vigente: o Clube da Madrugada
12

, o qual 

contribuiu para a formação política, ideológica e cultural de Manaus. Fizeram parte dele 

um conjunto expressivo de poetas, com reconhecimento nacional, como Thiago de 

Mello, Elson Farias, Jorge Tufic, Farias de Carvalho, Alcides Werk, Luiz Bacellar e 

Aldísio Filgueiras, cujas produções transitam em diversas direções ao representar a 

região da Amazônia.  

Na literatura do Amazonas observa-se certa vocação dos escritores pelo 

documental, desde o século XVI, perscrutando os seus mistérios, fruto de uma estrutura 

social “ruralizada” e tradicional outrora predominante na Amazônia. Um panorama 

sobre esse diálogo entre a literatura e os relatos de viagem que notadamente marcam a 

trajetória literária na região até o presente momento foi traçado por Neide Gondim 

(1994), em seu livro A invenção da Amazônia. A autora evidencia essa relação por meio 

de um levantamento de obras teóricas, narrativas de viajantes – desde a redigida pelo 

dominicano frei Gaspar de Carvajal até os relatos naturalistas do século XIX, assim 

                                                 
12 O Clube da Madrugada foi criado a 02 de novembro de 1954, na praça Heliodoro Balbi, mais 

conhecida como Praça da Polícia, por um grupo de jovens, cujo objetivo principal era movimentar a cena 

cultural na cidade de Manaus, como lançamento de livros, exposições de pintura e produção de filmes. 

Dentre aqueles que fizeram parte de sua história desde a fundação ou que a ele se filiou mais tarde, alguns 

nomes se tornaram referência da poesia e da prosa produzida no Amazonas, como: Farias de Carvalho, 

Luiz Bacellar, Jorge Tufic, Arthur Engrácio, Astrid Cabral, Alcides Werk, Thiago de Mello, entre outros. 

Sobre o Clube da Madrugada vale consultar a obra: TUFIC, Jorge. Clube da Madrugada: 30 de anos. 

Manaus: Imprensa Oficial, 1984. 
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como ficcionais – A jangada de Júlio Verne, O mundo perdido de Conan Doyle e A 

árvore que chora de Vicki Baum. 

Nessa direção, também João Carlos de Carvalho (2001), refazendo o 

percurso de Neide Gondim e de outros estudiosos do assunto, amplia seu objeto de 

estudo para além dos europeus e amazônidas, propriamente ditos na sua tese de 

doutorado, intitulada “Amazônia revisitada: de Carvajal e Márcio Souza”
13.

 O ensaísta 

tece um perfil amplo e evolutivo dos diversos olhares sobre a região, cotejando 

narrativas de viagem de clérigos e de naturalistas, trabalhos etnográficos, antropológicos 

e históricos e, também, obras de ficção. Carvalho (2001) afirma que essa tradição 

literária construiu, a despeito da dicotomia reducionista paraíso/inferno, “uma 

Amazônia nos interstícios de muitos rótulos”, cuja escrita de Márcio Souza é vista como 

herdeira direta de toda essa tradição.  

No entanto, o tema tem perdido cada vez mais importância, ou pelos menos, 

tem dividido seu espaço com uma literatura mais urbana que só agora ganha mais 

atenção na cena literária. As condições materiais de existência, em constante 

urbanização, passam a ser traduzidas pelos escritores. Os temas típicos de grandes 

metrópoles são evocados na forma literária. Como o processo de urbanização no 

desenvolvimento do país foi desigual, tardio, dependente e combinado, portanto, as 

estruturas modernas convivem de forma ora tensa e ora harmônica com o tradicional. A 

mesma tensão ocorre nessa região com a cultura cabocla dividindo espaço com formas 

culturais e econômicas racionalizadas.  

A nova literatura amazonense começou a mostrar essa outra face no pleno 

exercício de uma ficção literária pós-madrugada ou contemporânea, em que despontam 

outras maneiras de visitação ao regionalismo amazonense. Essa mudança acontece a 

partir do momento em que os autores problematizam a narrativa panorâmica e iniciam a 

busca por aspectos mais complexos dentro do emaranhado de vidas a crescerem dentro 

da floresta por meio de seus dramas particulares, muitas vezes, vividos no espaço 

urbano.  

                                                 
13 CARVALHO, João Carlos de. Amazônia revisitada: de Carvajal a Márcio Souza. 2001. 282f. Tese 

(Doutorado em Teoria Literária) – Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, Universidade 

Estadual Paulista, São José do Rio Preto, 2001. 
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 Nesse contexto surge o escritor Márcio Souza, com o romance Galvez, o 

imperador do Acre (1976), segundo Carvalho (2001, p. 204), “um dos melhores 

romances brasileiros escritos no século XX, amplamente reconhecido pela crítica 

especializada como também pelos trabalhos acadêmicos que se vão proliferando” acerca 

dele. Também na esteira da renovação literária amazonense se insere o escritor Milton 

Hatoum com a publicação de Relato de um certo Oriente (1989), sobre o qual comenta 

Bosi (2006), 

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 (1989), 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 do nosso melhor 

romance introspectivo. (BOSI, 2006, p. 437) 

Os escritores amazonenses têm buscado lançar luz sobre espaços à margem, 

lugares que os visitantes pouco conhecem, entre eles a cidade de Manaus e seus graves 

problemas sociais advindos da modernização descontrolada, os efeitos do capitalismo 

selvagem, o desenraizamento do sujeito e a destruição da memória dessa cidade. Basta 

recordar o que Roland Barthes (1987) assevera: “a cidade é um discurso, e esse discurso 

é verdadeiramente uma linguagem: a cidade fala aos seus habitantes, nós falamos a 

nossa cidade”. Nesse contexto, inserem-se Márcio Souza e Milton Hatoum, lendo 

Manaus para além do espaço geográfico da floresta, dos rios e dos igarapés, mas, em 

especial, o espaço urbano e suas problemáticas nos mais variados aspectos. 
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2. A CALIGRAFIA DE DEUS: CAMINHOS E (DES)CAMINHOS 

 

Manaus dos últimos acenos de gentileza em 

meio ao alarido arrivista. 

Márcio Souza (1994) 

A cidade moderna promove antes a dispersão 

do que a agregação dos indivíduos.  

 Ademar Leão (2005) 

 

Muitos têm sido os olhares, as imagens e os discursos construídos sobre a 

urbe, desde que a cidade passou a ser foco de observação e análise com o advento da 

modernidade. Olhares que lançados sobre esse espaço urbano buscam o que pode ser 

reconhecido: lugares, pessoas, lembranças, tentando percebê-la e torná-la legível, seja 

pela geografia, pela história e, em especial, pela literatura. Vários autores, cada um a 

seu modo, representou e tem representado esse espaço mais habitado na atualidade. 

Entre os vários nomes da literatura contemporânea que elegem o espaço urbano para as 

ações de suas personagens figura o do escritor amazonense Márcio Souza, com sua 

coletânea de contos A caligrafia de Deus, publicada em 1994, cujas narrativas dão 

visibilidade à cidade de Manaus, tornando-a passível de leitura.  

Neste capítulo, primeiramente, traça-se um esboço da fortuna crítica de 

Márcio Souza com o intuito de situá-lo no cenário da literatura brasileira. Segundo, a 

fim de verificar como são elaboradas as representações da cidade de Manaus pelo 

respectivo escritor, os contos de sua coletânea são analisados com base em algumas das 

metáforas discutidas no capítulo anterior, como cristal e chama, cidade do rato, labirinto 

e pela oposição capital/interior, destacando-se ora o fascínio/atração que move as 

personagens para a metrópole, ora o de aversão/repulsa, pois nos contos as personagens 

ora se alegram e ora se frustram com a vida na cidade grande. 
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2.1 Breve interlúdio sobre autor e obra 

No cenário da literatura brasileira, o nome de Márcio Souza já figura entre 

os mais representativos de nossa melhor literatura e sua trajetória parece consolidada 

pela crítica, tendo o autor como referência indelével a região amazônica, apreendida em 

diversos enfoques, conforme se buscará registrar aqui.  

Márcio Gonçalves Bentes de Souza nasceu em Manaus (1946) e é 

consagrado romancista, ensaísta, dramaturgo, cineasta e jornalista, cujas inúmeras 

publicações se inserem no contexto sociocultural da Amazônia. Iniciou sua trajetória 

intelectual aos catorze anos, quando escreveu seu primeiro texto como crítico de cinema 

para o Jornal O Trabalhista, do qual seu pai era sócio.  

Como o próprio escritor afirmou em diversas oportunidades, o seu projeto 

original era ser diretor de cinema, porque sempre tivera paixão por essa arte. Por causa 

dessa paixão, busca formação teórica para trabalhar com o cinema, ingressando no curso 

de Ciências Sociais, na Universidade de Brasília, transferindo-se depois para a 

Universidade de São Paulo. Nesse período, nos anos 60, desenvolveu seus primeiros 

curtas-metragens, de caráter experimental: Irreal, Rapsódia Incoerente e Prelúdio Azul. 

Essas e outras experiências possibilitam a ele lançar seu primeiro livro de crítica 

cinematográfica O mostrador de sombras (1967).  

Trilhou esse caminho da produção cinematográfica até o ano de 1975, como 

roteirista, assistente de produção e diretor na extinta Servicine, onde era roteirista de 

filmes da Boca do Lixo, que era como, criticamente, o pessoal que fazia cinema em São 

Paulo chamava a sua produção entre os anos 60 e começo da década de 80, anos de 

Ditadura Militar, deixando clara a falta de investimento. Era como diz o título de um 

documentário sobre essa importante filmografia brasileira, a “Boca do Lixo: a 

Bollywood brasileira”. Márcio Souza fez parte do grupo, conforme lembrou em 

entrevista ao programa de televisão Roda Viva (1990): 

Bom, quando eu morava aqui em São Paulo, estudava aqui, trabalhei muito 

como roteirista da Boca do Lixo que era muito família naquela época. Boca 

do Lixo produzia filmes de cangaceiros, comédias caipiras. A censura era 

muito rigorosa, não tinha essa liberação dos costumes que é hoje o típico da 

Boca do Lixo, o que era uma pena, inclusive, porque poderíamos ter uma 
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diversidade maior de roteiros naquela época, naquela oportunidade, não 

talvez de posições, mas pelo menos de temas. (SOUZA, 1990) 

Junto a sua paixão e luta pelo cinema se dedica à literatura e ao teatro. Em 

1968, escreveu sua primeira peça teatral, Zona Franca, meu amor. Cinco anos depois, 

em virtude de problemas com o regime militar, voltou a residir em Manaus e estreou o 

Teatro Experimental do Sesc Amazonas (TESC). O grupo discute temas ligados à 

cultura local e com ele Márcio Souza mantém uma parceria sólida até hoje, tendo como 

foco principal nas peças
14 

apresentadas o universo dos mitos indígenas da Amazônia.  

Como ensaísta, seus textos A expressão amazonense: do colonialismo ao 

neocolonialismo (1977) e Breve História da Amazônia (1994) são referências para a 

discussão e compreensão da realidade amazônica. Em sua obra ensaística compreende 

alguns dos passos decisivos para um encontro radical e dialógico com as suas raízes, 

buscando relativizar sua região não apenas como ornamento de qualquer interesse 

imediatista como os que foram construídos ao longo de mais de quatro séculos.  

A sua estreia como ficcionista aconteceu, em 1976, com a publicação do 

romance Galvez, o imperador do Acre, o qual, em princípio, é imaginado como roteiro 

de um filme. Para Carvalho (2001, p. 206; 190), trata-se, sem dúvida, do 

“desencadeador fundamental de seu grande mergulho na tradição cultural e discursiva 

da Amazônia”, além de ser “o grande deboche de um momento particularmente 

precioso a fim de se entender como se deu, e ainda se dá, a relação do Brasil com as 

suas periferias”. A obra foi bem recebida pela crítica e tornou-se sua apresentação para 

um público maior, ainda na década de 70. Além disso, facultou ao escritor o 

pioneirismo na redefinição das fronteiras do romance histórico brasileiro, segundo 

Carlos Alexandre Baumgarten (2000), em seu ensaio “O novo romance histórico”.  

É, contudo, com Galvez, Imperador do Acre (1975), do amazonense Márcio 

Souza, que, pioneiramente, o romance histórico brasileiro tem suas fronteiras 

redefinidas. Valendo-se do episódio da anexação do território do Acre pelo 

Brasil, na virada do século XIX, o autor constrói uma narrativa então 

                                                 
14 Márcio Souza em sua produção teatral transita pelo universo amazônico em textos voltados tanto para 

o público infantil, como A maravilhosa história do sapo Tarô-Buquê (1975), assim como a mais 

emblemática Dessana, Dessana (1975), escrita em parceria com Aldísio Filgueiras, que já foi montada e 

encenada inúmeras vezes pelo TESC, na qual o autor faz o resgate do mito da criação da etnia Dessana do 

Alto Xingu. A esse respeito, consultar o ensaio “O princípio do velho mundo – Dessana, Dessana:  

história, cosmogonia e indigenismo”, de Lúcia Sá (2005). 
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inovadora, uma vez que afinada com o que de mais recente podia ser 

encontrado no âmbito do romance histórico latino-americano. Mais do que 

isso, a obra de Márcio Souza transita pelos dois caminhos anteriormente 

referidos, pois, simultaneamente, focaliza fato da história do País e 

desenvolve ampla reflexão sobre o processo literário nacional. 

(BAUMGARTEN, 2000, p. 171) 

Na década de 80, é que Márcio Souza apresenta em pleno vigor de sua 

produção ficcional romanesca. Mais seguro de um caminho até então razoavelmente 

bem trilhado, publica o romance Mad Maria (1980), em que retoma um enfoque 

naturalista, resultado de “três anos de viagens e contatos com uma documentação 

bastante escassa, (...) é uma alquimia de quadros e enfoques, cujo narrador assume 

despudoramente o olhar irônico sobre a história” da construção da ferrovia Madeira-

Mamoré (CARVALHO, 2001, p. 207; 225).  

Em seguida, lançou A resistível ascensão do Boto Tucuxi (1982), cujo 

investimento é no ataque às artimanhas políticas do seu Estado, além de A ordem do dia 

(1983) e A condolência (1984), em que traz novamente para cena outro confronto do 

período de transição do regime militar. E o mais emblemático de seus romances: O fim 

do Terceiro Mundo (1990), um romance satírico-fantástico, no qual o autor discute 

tanto a condição amazônica como a condição subdesenvolvida de um país latino-

americano. 

De acordo com José Alonso Torres Freire (2006), em sua tese de doutorado, 

intitulada “Entre construções e ruínas: uma leitura do espaço amazônico em romances 

de Dalcídio Jurandir e Milton Hatoum”, o foco principal de Márcio Souza em todos 

esses romances recai sobre   

os espaços públicos e privados da cidade de Manaus [que] são recriados com 

o intuito de criticar ou satirizar a interpenetração e os significados 

intercambiáveis dessas duas instâncias, com integração mais ou menos 

homogênea desse elemento no todo da narrativa, como, por exemplo, em A 

resistível ascensão do Boto Tucuxi, de 1982. (FREIRE, 2006, p. 159) 

É também nesse período que Márcio Souza publicou seu único livro de 

contos A caligrafia de Deus (1994), que segundo Carvalho (2001), traz um panorama da 

periferia da cidade de Manaus e seus habitantes. 
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O grande cenário é Manaus, a cidade odiada, depauperada, explorada, 

universo onde transitará todas as personagens, que se encontram sempre ao 

acaso, sem nada a ver aparentemente umas com as outras. A periferia da 

grande cidade e seus habitantes, o garimpeiro, os estrangeiros, os índios 

aculturados, a ecologista em crise, a fábrica poluente e seus donos e 

operários, todos se reúnem num esforço de traduzir a angústia de um 

ambiente, o sufoco de buscar a sua própria expressão em torno das várias 

máscaras que aquele universo urbano impõe com as sobras da vida selvática. 

(CARVALHO, 2001, p. 156) 

A partir da década de 90, inspirado em O tempo e o vento de Érico 

Veríssimo, iniciou como um projeto de longo prazo a sua tetralogia Crônicas do Grão-

Pará e Rio Negro, publicando Lealdade (1997), Desordem (2001), Revolta (2005) e 

Derrota (ainda inédito). Márcio Souza apresenta em cada volume uma “releitura crítica 

dos acontecimentos da região, narrando episódios pouco privilegiados pela 

historiografia tradicional, dando a oportunidade de relermos este fato histórico sob a 

ótica de personagens que a história consideraria secundários” (MESQUITA
15

, 2008, p. 

312). 

É perceptível no decorrer da trajetória de Márcio Souza uma articulação 

entre a sua produção literária e a sua veia de ensaísta, dramaturgo e cineasta. Tanto que, 

ao analisar a relação entre literatura e cinema no respectivo autor a partir do romance 

Operação silêncio (1979), no ensaio “Operação cinema” (2005, p. 118), Randal 

Johnson afirma que “o estilo do romance é altamente cinematográfico, caracterizado 

pela descontinuidade espacial e temporal, pela fragmentação e pela simultaneidade de 

ações”. Aspecto que pode também ser aplicado a outros romances de Márcio Souza. 

Desataque-se, ainda, no conjunto das narrativas de A caligrafia de Deus 

(1994), o diálogo da estrutura dos contos com a técnica cinematográfica, observada na 

composição das narrativas com o jogo de imagens, sons e cores que se movimentam 

diante dos olhos do leitor. Tais marcas estilísticas, com um posicionamento crítico dos 

narradores de Márcio Souza, parecem resultar do seu trabalhado durante vários anos 

com o cinema, seja como roteirista, produtor ou diretor na engajada Servicine, em São 

Paulo.   

                                                 
15 MESQUITA, Maria Cláudia. A trajetória do herói nas Crônicas do Grão-Pará e Rio Negro de Márcio 

Souza. Anais do Seta, v. 2, 2008, p. 311-314. 
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Hoje, no cenário literário brasileiro é considerado um dos maiores 

romancistas vivos e, pode-se afirmar, já faz parte do cânone nacional pela qualidade de 

sua produção literária. Em sua obra o enfoque tem sido o documentário histórico, 

socioeconômico e humano, em especial, o romance folhetinesco, em que, no geral, 

sobressai o tom irônico e sagaz, pois se utiliza dos fatos históricos amazônicos, dando-

lhes tons piadistas, parodísticos e críticos. Ironia e crítica perceptíveis nos enredos dos 

contos em análise adiante, quando, o autor reflete sobre o espaço urbano de Manaus em 

completo desajustamento físico e humano como uma consequência da ZF.  

Suas obras ficcionais estão sempre fundamentadas em pesquisas históricas 

que trazem ao conhecimento peculiaridades outrora desconhecidas, aspectos para os 

quais a historiografia oficial não dera ênfase. Márcio Souza volta seu olhar para a região 

Amazônica, ressaltando desde aspectos culturais e linguísticos até a revisão de fatos 

históricos importantes para a região, como atesta Tânia Pellegrini
16 

(2002) ao discutir 

sobre os caminhos da literatura brasileira hoje. 

Exemplo interessante é o do escritor amazonense Márcio Souza: já em 

Galvez, imperador do Acre (977), por meio da estrutura da novela picaresca, 

ele desenvolve uma visão crítico-paródica da realidade nacional (como 

convinha aos tempos da censura), narrando o episódio da incorporação do 

território do Acre ao Brasil. Em seu último romance, também histórico, 

Lealdade (1997), ele muda de tom: abandona a veia mordaz para retomar, 

com conotações épicas e uma certa dramaticidade, o episódio da anexação da 

Amazônia (então Reino do Grão-Pará) ao território brasileiro, no início do 

século XIX. (PELLEGRINI, 2002, p. 365) 

Entretanto, apesar da crítica situá-lo como um escritor regionalista, Márcio 

Souza combate de modo veemente esse rótulo, por entendê-lo sem tradição na região 

amazônica. Para ele o mais importante é que “existem valores maiores do que o próprio 

„regionalismo‟, digamos assim, indica. Não se deve temer o universal. Então, o que eu 

quero dizer é que o objetivo maior da nossa proposta é tirar esse rótulo de primitivo, de 

exótico que nos impuseram” (SOUZA, 2005, p. 34).  

                                                 
16  PELLEGRINI, Tânia. A ficção brasileira hoje: os caminhos da cidade. Revista de Filologia 

Românica. 2002, n. 19, p. 355-370. 
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O que, de certa forma, é um pensamento também defendido pelo crítico 

Benedito Nunes
17 

(1993), que afirma ser Márcio Souza e o paraense Benedito Monteiro 

“exemplos enfáticos de uma literatura não-regionalista, embora feita com matéria-prima 

da região”. O crítico rebate a denominação de literatura regionalista, ressaltando que, 

não faz mais sentido pensar, hoje, em literatura regionalista. O regionalismo 

tem data certa: nasceu romântico, foi batizado pelo naturalismo e foi 

crismado em 30, pelos modernistas. Depois, se tornou crônico e, por fim, 

anacrônico. (...) Essa distinção entre literatura regionalista e não-regionalista 

é muito importante para entendermos a produção contemporânea, do 

contrário continuamos presos a velhos mitos e nos cegamos. A literatura 

regionalista, hoje, não tem mais força na Amazônia. Basta pensar em Márcio 

Souza e também em Milton Hatoum. (NUNES, 1993 – grifos nosso). 

De acordo com o crítico Francisco Foot Hardman (2005), no ensaio 

“Revolta – Na planície do esquecimento: a grande falha amazônica”, não se pode 

ignorar ao abordar a produção ficcional do autor amazonense Márcio Souza que 

Sua ficção (...) não se sustenta por si só, como forma discursiva 

independente, mas permanece estruturalmente caudatária de suas, por igual 

decisivas, experiências nos campos do cinema, do teatro e do ensaísmo 

político, histórico e cultural. (...) Sua obra veio à tona e se consolidou como 

manifestação literária a mais representativa dos impasses históricos e 

contemporâneos da Amazônia brasileira, pelo menos desde o instante em que 

o grande romancista marajoara Dalcídio Jurandir (1909-1979) publicou, em 

1978, Ribanceira, décimo e derradeiro romance desse extensíssimo ciclo 

ficcional do Extremo Norte, começado havia quase 40 anos, em 1941, com 

Chove nos campos de Cachoeira. (HARDMAN, 2005, p. 99) 

Na fortuna crítica de Márcio Souza fica patente, diante de seu percurso 

intelectual, a sua filiação a uma herança discursiva anteriormente construída sobre a 

região amazônica. Mas, que ele vai decompondo de forma crítica nas (re)leituras que 

empreende sobre essa região. Uma ficção que, sem dúvida, se insere no melhor da 

produção literária brasileira das últimas décadas do século XX.  

 

 

 

                                                 
17 NUNES, Benedito. Benedito Nunes ensina o caminho de volta. Caderno 2. O Estado de S. Paulo. 

Disponível em: < http://www.jornaldepoesia.jor.br/castel06.html>. Acesso em 30 julho 2012. 

http://www.jornaldepoesia.jor.br/castel06.html
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2.2 “Manaus”: primeiros traços grafados 

A escolha dos contos de A caligrafia de Deus para análise do modo como a 

cidade de Manaus é lida e representada pauta-se em alguns critérios: apresentam a 

metrópole como espaço privilegiado em que se desenvolve a narrativa; tematizam o 

imaginário urbano da época da enunciação; foram produzidos por um escritor 

amazonense; é o único livro do autor que se dedica ao gênero conto, tendo sido escritos 

entre 1970 e 1990. 

Embora cada narrativa tenha relativa autonomia com relação às demais, 

pode-se afirmar que alguns aspectos estilísticos, temáticos e de visão de mundo das 

personagens trazem à tona certa unidade ao livro. Essa unidade pode ser apreendida 

através dos percursos das personagens, que vão evidenciando uma metrópole contrária à 

concepção de cidade como espaço potencializador de futuro e de emancipação material 

e humana, assim como a gama de personagens oriundos de setores sociais que, de 

algum modo, situam-se nas esferas marginalizadas e/ou pouco privilegiadas pela ótica 

da sociedade capitalista.  

A leitura dos contos permite observar que as narrativas são estruturadas 

como se fossem de romances em miniatura, em que mais do que fidelidade aos fatos, 

interessa ao autor registrar as impressões e sensações causadas pelo contato de suas 

personagens com a realidade cotidiana. 

O livro A caligrafia de Deus pode ser inserido no que Alfredo Bosi (1994, 

p. 18), em seus estudos em O conto brasileiro contemporâneo, intitulou de literatura 

“brutalista”. Vertente literária em voga a partir da década de 60, da qual fazem parte, 

entre outros escritores, João Antonio, Rubem Fonseca, Vander Pirolli, Marçal Aquino, 

Marcelino Freire, André San‟Anna, cujo enfoque da representação da cidade recai ora 

sobre a violência extrema, oriunda da exclusão social, ora cede espaço para a 

melancolia diante dos problemas da relação entre o sujeito e a urbe.  

Talvez essa possível filiação de Márcio Souza à referida vertente literária, 

contribua para compreender a presença de narradores em terceira pessoa na maioria nos 

contos, evidenciando-se que esse aspecto estilístico-formal tem implicação ideológica, 



49 

 

 

pois resulta numa representação não idealizada, caricatural ou pitoresca da sociedade 

manauara, conforme destacado com mais profundidade na leitura dos contos adiante.  

Em termos gerais, pode-se afirmar que a representação da cidade de Manaus 

é iniciada pelo escritor desde a concepção gráfica da capa do livro A caligrafia de Deus, 

ampliando as relações textuais por meio do que, segundo Gérard Genette
18  

(2005), 

denomina-se paratextualidade. Esta se reporta diretamente a elementos como título, 

subtítulo, prefácio, posfácio, notas de rodapé, epígrafes, entre outros acessórios que 

possam remeter, explicitamente ou não, ao conjunto formado pela obra literária, 

podendo ser verbais ou não, e não ser vistos como pertencendo ao texto, mas é fato que 

o circundam e ampliam, chamando a atenção do público leitor.  

Essa relação paratextual aparece na articulação, na capa do livro, entre o 

título e o nome do autor que são grafados em letras que lembram a caligrafia (monotipe 

corsiva) em uma folha de caderno envelhecida, amarelada pelo tempo, dialogando com 

uma ilustração colorida que enfoca uma vista parcial da cidade Manaus a partir do rio 

(Anexo 1). Evidencia-se ainda que esse tipo de escrita bem elaborada (manuscrita) 

também está presente em todo o primeiro texto, intitulado “Manaus”, bem como no 

título de cada um dos cinco contos que compõem a obra. Há ainda antes do início de 

cada um dos contos ilustrações que remetem ao conteúdo narrado, as quais foram 

cedidas por Moacir Andrade
19

, um artista plástico natural de Manaus, cujo trabalho 

representa o vasto universo amazônico (Anexo 2).  

Esses detalhes mencionados marcam o posicionamento do autor em relação 

a uma Manaus que já não existe mais (envelhecida), pois seus contos serão marcados 

pela repulsão a essa urbe largada, sem infraestrutura adequada para receber os 

migrantes. O que outrora fora construído na cidade com maestria e elaboração 

minuciosa nos áureos anos propiciados pela economia gomífera, no presente vivido está 

destruído ou em ruínas em nome do capitalismo selvagem e uma urbanização sem 

                                                 
18 GENETTE, Gérard. Palimpsestos: a literatura de segunda mão. Tradução Luciene Guimarães e Maria 

Antônia Ramos Coutinho. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.  

19 Moacir Andrade nasceu no dia 17 de março de 1927, na Santa Casa de Misericórdia de Manaus. 

Começou aos cinco anos sua produção de desenhos e, nesse ano de 2012, comemorou 85 anos de idade e 

80 de carreira artística sólida, cujos quadros estão espalhados pelo mundo em casas de amigos, bem como 

nos acervos de muitos museus e pinacotecas. Publicou também diversas obras literárias. Disponível em 

<http://famaamazonica.com/gerais/397-biografia-de-moacyr-andrade.html>. Acesso em: 01 maio 2012. 

http://famaamazonica.com/gerais/397-biografia-de-moacyr-andrade.html
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planejamento. Aspecto criticado pelo escritor Márcio Souza em seus contos. 

A linguagem utilizada na representação da urbe é caracterizada pelo humor 

satírico, uma vez que vai depreciando coisas, lugares e pessoas. Em certos momentos, o 

leitor depara-se com a perspectiva do contista em representar a cidade de Manaus como 

espaço que nega e impede a integração efetiva do sujeito na ordem urbana em críticas 

mordazes a problemas crônicos da cidade: arquitetura irregular, bairros sem urbanização 

e igarapés poluídos. 

Na loucura da Zona Franca o povo era tão afável na sua ironia que chamava 

aquilo de bairro. (...)  

... para dar lugar a um conjunto habitacional da BNH e às adesões provocadas 

pela iniciativa particular dos ribeirinhos que chegavam com a anual subida 

das águas. (SOUZA, 1994, p. 15; 16) 

O igarapé de São Raimundo está morto há mais de trinta anos porque tudo 

quanto é serraria, olaria e s moradores jogam lixo no igarapé. (SOUZA, 1994, 

p. 152) 

Os aspectos gerais da obra permitem já notar haver desde a capa uma 

antecipação de como é representada a cidade de Manaus pelo autor: uma urbe grafada 

de maneira tão caprichosa, bela e organizada, porém, “por linhas tortas” foi e está sendo 

transformada pelo capitalismo desenfreado. Na obra A caligrafia de Deus, Manaus é 

delineada tanto pelos aspectos físicos quanto pelas existências humanas.  

O autor Márcio Souza abre A caligrafia de Deus com uma apresentação da 

obra ao leitor, em um texto intitulado “Manaus”, no qual o autor/narrador enuncia que 

as “histórias que seguem acontecem todas em tal cenário” (SOUZA, 1994, p. 12), a 

cidade de Manaus. O texto é mais que somente uma apresentação, pois indicia a 

representação da metrópole marcada por um passado glorioso vivido nos tempos do 

fausto propiciados pela extração da borracha, rememorado aqui com certo saudosismo: 

“Houve um tempo em que Manaus tinha calçadas, largos passeios e, mármore de Liós
20

, 

aqui e ali os canteiros de fícus-benjamim distribuindo sombra aos transeuntes” 

(SOUZA, 1994, p. 11). Para, em seguida, explicitar seu ponto de vista sobre a cidade 

moderna do presente, em que tudo fora destruído em nome do progresso capitalista, 

                                                 
20 O mármore de liós é uma rocha ornamental de alto custo, principalmente se a pedra não tiver 

rachaduras. Esse tipo de pedra foi muito utilizado nas construções no final do século XIX no Brasil da 

belle époque. 
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parecendo obra inacabada, um caos:  

Uma cidade onde o tecido urbano foi destruído e não há uma rua, uma artéria 

intata. Atravessa-se a cidade e tem-se a impressão de que quase todas as 

edificações estão inacabadas. Tijolos à mostra, é o paraíso da arquitetura 

espontânea. Uma cidade que foi demolida pela ganância imobiliária e ficou 

sem capital para a reconstrução.  

O terremoto do milagre econômico varreu do mapa a orgulhosa cidade dos 

Barões do Látex. Mudou o original traçado urbano geométrico pelos 

labirintos medievais das ocupações e pôs, no lugar dos palacetes, o tabique, o 

cimento e a grade de ferro. As fachadas de ladrilho de banheiro. (SOUZA, 

1994, p. 11-12).  

Reforçando mais o seu descontentamento diante da atual configuração da 

cidade de Manaus, o autor/narrador evidencia que esse espaço urbano é cruel e somente 

uma ilusão para aqueles que nela chegam, passando a ser “odiada talvez por não 

cumprir com o que promete. Engana as gentes das barrancas, os inocentes dos rios. 

Engana os que chegam de muito mais longe. Carregados de misérias e pesadelos” 

(SOUZA, 1994, p. 12). Esse discurso negativo parece se assentar na ideia de que a 

instalação da ZF na cidade de Manaus, na década de 60, não resultou de um desejo do 

povo amazônico, mas sim fez parte das medidas que pretendia alavancar o 

desenvolvimento na Região Amazônica, propostas por Juscelino Kubitschek
21

.  

Discurso também observado de maneira mais contundente na análise do conto 

“Dançarinos na última noite” do escritor Milton Hatoum. 

Com a implantação da ZF de fato surgiram alguns problemas, como o 

crescimento populacional desordenado, o aumento do número de bairros periféricos e 

favelas, a violência desencadeada em função das precárias condições de vida e o 

convívio no espaço urbano passou a perturbar a população, consoante o que afirmam 

Eveline Maria Damasceno do Nascimento e Iraildes Caldas Torres (2009), no artigo 

“As modificações da cidade de Manaus provocadas por movimentos migratórios”. Essas 

modificações, como se buscará comprovar nos contos, parecem representar para o 

autor/narrador uma modernidade não desejada, que se contrapõe à Manaus do passado, 

do final do século XIX, e que hoje se traduz em uma “Manaus dos últimos acenos de 

                                                 
21 Vale mencionar que a partir de 1955 o Brasil abriu as portas ao capital estrangeiro, pois o governo de 

Juscelino Kubitschek de Oliveira ofereceu um pacote de estímulos com o lema de campanha 50 anos em 

cinco, JK, com a intenção de alavancar o desenvolvimento do país, tanto que esse período ficou 

conhecido como “era desenvolvimentista”. E uma das medidas previstas por esse governo era a criação da 

Zona Franca de Manaus, uma área de livre comércio com isenção fiscal.   
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gentileza em meio ao alarido arrivista” (SOUZA, 1994, p. 12).  

Diante do que é apresentado no texto inicial “Manaus”, fica latente que nos 

contos a representação da cidade de Manaus revelar-se-á nas contradições entre 

interior/capital, atração/repulsa, novo/antigo, chama/cristal.  

 

2.2 Uma cidade escrita por “linhas tortas” e violência 

Os contos analisados neste subcapítulo apresentam em comum o fato de que 

a cidade representada é Manaus, ora nominada, ora referida por seus locais específicos, 

como nomes de ruas, bairros, avenidas, monumento histórico, a ZF. Além disso, o tom 

usado pelos narradores de Márcio Souza na tessitura das narrativas traz um enfoque 

maior na violência presente nas experiências urbanas das personagens. Cabe ressaltar 

que os três contos em análise foram escritos por Márcio Souza, na década de 70, 

primeiros anos de implantação da ZF, que atraía para a cidade de Manaus grandes 

fluxos migratórios, provocando a ocupação acelerada da região.  

Desse modo, com base em metáforas que permitem a legibilidade da cidade 

em sua representação na forma literária, e à luz dos estudos elencados no primeiro 

capítulo, efetuam-se as leituras, pautadas no que afirmou Gomes (2000, p. 29): 

“ler/escrever a cidade é tentar captá-la nessas dobras; é inventar a metáfora que a 

inscreve, é construir a sua possível leitura”. 

O primeiro conto, “A Caligrafia de Deus”
22

, apresenta uma estrutura 

tecnicamente próxima à arte cinematográfica
23

, dividida em três partes: “Introdução”, 

“O Primeiro Cadáver” e “O Outro Cadáver”. Personagens e espaço urbano vão se 

sucedendo no desenvolvimento da história narrada numa sequência repleta de cortes e 

                                                 
22 Cabe mencionar que o conto “A caligrafia de Deus” de Márcio Souza, em 1977, fez parte da coletânea 

de contos Malditos escritores, organizada pelo ficcionista João Antônio e publicada pela revista Extra. 

Dela fizeram parte também Antônio Torres, Chico Buarque, Marcos Rey, Plínio Marcos e outros. 

(Cadernos de Literatura Brasileira – Márcio Souza, nº 19, 2005).   

23 O referido conto, na análise de Adriana Delgado Santelli em “As estações da caligrafia de Deus”, foi 

vinculado, em termos estruturais, à técnica cinematográfica. A autora aproxima a técnica de construção da 

protagonista Izabel Pimentel com a de O Desconhecido, personagem da peça teatral Rumo a Damasco 

(1898), do sueco Johan August Strindberg, pois ambos vão se construindo à medida que estabelecem 

contato com os outros. 
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de movimentos rápidos feitos pelo narrador onisciente. A duração da narrativa 

corresponde aos momentos finais das “quarenta e oito horas” da ação policial Operação 

Grande Zona, comandada pelo Comissário Frota pelos “becos, terrenos baldios e 

lençóis secando em taquaras”, do bairro Japiim, instalado “na loucura da Zona Franca” 

(SOUZA, 1994, p. 15).  

Dessa condensação temporal e espacial resulta uma tessitura narrativa 

fundada no presente com alternância de acontecimentos futuros (flashfoward) com os 

do passado (flashback), a fim de traduzir a vida das personagens principais Izabel 

Pimentel e Alfredo Silva. Eles vão se construindo aos olhos do leitor a partir dos 

contatos que vão vivenciando durante suas trajetórias. O narrador, por meio do discurso 

indireto livre, desde a primeira linha do conto já surpreende o leitor ao relatar a 

chocante cena de duas pessoas mortas: “havia dois cadáveres atravessados por balas de 

fuzil” (SOUZA, 1994, p. 15).   

A violência e a brutalidade presentes na informação chocam, mas o narrador 

vai apresentando os meandros desse labirinto urbano e descortinando uma cidade 

caótica, “uma loucura”, termo utilizado inúmeras vezes na exposição dos 

acontecimentos, referindo-se ao comportamento das personagens ou às condições 

citadinas. Nota-se que o narrador se vale tanto das metáforas da chama como do cristal 

na representação da cidade Manaus, revelando nas cenas o conflito entre ambas.  

À medida que vai registrando os fragmentos citadinos numa tentativa de 

compreender a sua totalidade, a metrópole Manaus é apreendida na perspectiva do olhar 

do rato, como sugere Kevin Lynch (2006) e Renato Cordeiro Gomes (2008), cujas 

imagens são construídas pela proximidade, numa relação corpo-a-corpo com o espaço 

urbano. O narrador acompanha de perto os passos dos protagonistas pelas vielas, lotes 

baldios e o emaranhado de casas do bairro Japiim, delineando as condições físicas e 

humanas da periferia. Pois, os protagonistas são marginalizados socialmente: prostituta 

e bandido, que moram em um bairro afastado do centro da cidade, de onde somente “era 
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possível ver a gloriosa cúpula do Teatro Amazonas e dois ou três espigões da moderna 

capital dos barés
24

” (SOUZA, 1994, p. 15).  

Izabel e Alfredo moram no bairro Japiim, próximo à ZF, mas não se 

beneficiam do que a metrópole oferece em termos de modernidade, porque moram em 

“uma casa de tábuas cinzentas e retorcidas pela chuva e pelo sol. (...) muito capim-serra, 

urtiga, um pé mamoeiro e uma velha mangueira quase sem folhas. A casa, coberta de 

palha, (...). Um rego de água fedida atravessava os calombos da rua e fazia um mapa 

escuro no barro seco” (SOUZA, 1994, p. 15). Resquícios de uma cidade grande em 

construção sem planejamento, cuja principal preocupação é com o “progresso” a 

qualquer preço.  

Um espaço urbano pouco aprazível em que nada ali poderia ser chamado de 

casa, de rua, de bairro ou de cidade, pois tudo parecia uma paisagem inóspita, uma vez 

que,  

em dez anos, aquelas colinas suaves cortadas por um igarapé viram 

desaparecer os buritizais e a mata quase cerrada, as chácaras e os banhos, 

para dar lugar a um conjunto habitacional do BNH e às adesões provocadas 

pela iniciativa particular dos ribeirinhos que chegavam com a anual subida 

das águas (SOUZA, 1994, p. 15-16).  

A cruel divisão de classes sociais e o contraste entre riqueza e pobreza são 

reforçados pelo narrador ao mostrar que os protagonistas estão longe do centro da 

cidade, pois “daquela rua, que o povo chamava de rua São João, entre as vinte ruas São 

João que há em Manaus, era possível ver a gloriosa cúpula do Teatro Amazonas e dois 

ou três espigões da moderna capital dos barés” (SOUZA, 1994, p. 15). Aos 

protagonistas Izabel e Gilberto cabe a margem, pois o Teatro Amazonas, um dos 

símbolos mais significativos da opulência vivida nos tempos da extração da borracha 

em Manaus, construído no final do século XIX aos moldes das grandes casas de ópera 

que enfeitavam importantes cidades da Europa, e em terreno privilegiado para ser 

avistado de todos os pontos da urbe, é inalcançável. É possível entrever que o narrador 

vai tecendo uma crítica no decorrer da narrativa às relações sociais, cujo fosso e 

                                                 
24 Cabe mencionar que trata de um grupo indígena que habita o Noroeste do estado Amazonas. Estes 

fazem parte da constituição da população da cidade de Manaus e, como outros grupos, se fazem presentes 

nos textos ficcionais e ensaísticos de Márcio Souza sobre a região amazônica. 
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distanciamento entre as classes (riqueza/pobreza) são cada vez maiores na urbe 

moderna.  

No episódio seguinte, “O Primeiro Cadáver” a identidade de uma das 

pessoas mortas pela polícia há “cinco horas” no quarto de sua casa é revelada. A 

descrição da mulher e do local em que está demonstra o quanto é degradante sua vida e 

as relações humanas na cidade grande:  

Devia ter uns vinte anos, estava vestida só com uma calcinha rendada cor de 

limão. O corpo estava de decúbito dorsal, (...) Uma mulher baixa, bem 

cheinha nas ancas, (...) na parede, pendurados numa fileira de pregos, um 

vestido, um sutiã cor de limão, um retrato de Dom Bosco, outro vestido de 

tecido japonês que imitava brocado (SOUZA, 1994, p. 16-17).   

Izabel Pimentel era uma índia ainda adolescente, quando teve os dentes 

arrancados pela missionária estrangeira Madre Lúcia, que a convenceu de que sua 

arcada dentária era horrível. Seu sonho era beijar, mas por causa da prótese, morre sem 

realizá-lo. Morava em Iauareté-Cachoeira, filha de Pedro Pimentel, “um índio baniwa 

que passava o dia bebendo álcool com água e coçando edemas de bicho-de-pé” e batia 

na sua mãe, uma índia tukano, duas vezes por ano: “uma no Natal e outra no dia de 

Nossa Senhora Auxiliadora” (SOUZA, 2007, p. 17-18). Era estudante num lugar, que 

para o narrador, “nem mesmo de cidade podia ser chamado”, de onde a protagonista 

migrara para viver na cidade grande, uma Manaus em transformações agudas 

provocadas pela ZF. Assim como o beijo não realizado, a urbe apresentar-se-á a Izabel 

como um futuro não conquistado pelos estudos nem pelo trabalho assalariado, mas pela 

prostituição e rejeição social.  

No episódio “O Outro Cadáver”, o narrador revela Alfredo Silva, que 

também fora morto pela polícia, o qual tinha “vinte e cinco anos, corpo bem 

proporcionado para a pouca estatura, medroso e astuto, corajoso quando estava sozinho 

e infeliz por lhe terem arranjado o apelido de Catarro” (SOUZA, 1994, p. 26). Apelido 

esse que reforça a ideia de como essa personagem em cena na grande cidade é 

insignificante para a sociedade. Qualquer crime ou roubo que acontecia em Manaus, o 

Comissário Frota atribuía a ele. Alfredo foi simplesmente cuspido nessa selva de pedra 
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e, como muitos outros, suas chances de sobrevivência eram quase nulas, pois trabalhara 

somente em funções desprestigiadas: segurança noturno e carregador no Ceasa. 

Os protagonistas têm um relacionamento amoroso, mas são figuras 

marginalizadas que não possuem voz na sociedade. O autor Márcio Souza ao construir 

uma narrativa em discurso indireto livre e com um narrador onisciente a contar os fatos, 

demonstra isso com eficiência, pois nem mesmo pelo leitor os dois protagonistas do 

conto são ouvidos. À medida que os labirintos da cidade vão sendo percorridos por 

Izabel Pimentel até ser identificada como Índia Potira ou Izabel Pirada também é 

possível identificar mais uma tragédia a ocorrer a partir do jogo homem/sociedade. 

Personagens segregados, marginais, cujo destino trágico também é a morte e/ou solidão, 

única possibilidade de redenção para os que transitam à margem da sociedade: 

Izabel tinha morrido proprietária de um par de brincos redondos e imitando 

marfim, fabricado em Taiwan, uma pulseira de ouro 18 quilates, um relógio 

Seiko com mostrador luminoso, uma medalhinha de latão com a figura de 

São Domingos Sávio, uma corrente de prata suspeita, além do anel de 

fantasia arrebatado pelo policial. Izabel Pimentel morrera muito mais rica que 

todas as moças de Iauareté-Cachoeira juntas (SOUZA, 1994, p. 18). 

Toda experiência passa a ser vista como destruidora, como se o presente e 

os acontecimentos passados se agrupassem para dar forma a um desenho macabro e 

desolador da existência humana na cidade. Os dois assassinatos são apresentados pelo 

narrador, à medida que a narrativa avança, por meio de flashes misturados à história de 

cada personagem. Com uma escrita rápida, o narrador vai realizando a (des)construção 

da cidade de Manaus e da anti-heroína Izabel Pimentel, que vai perdendo todas as suas 

características de formação por uma imposição violenta: a experiência urbana. 

Ambos migraram atraídos pela cidade moderna a fim de viverem em 

melhores condições humanas “na capital dos barés”, mas só viveram os seus dissabores. 

Quanto a Alfredo, desde que chegara a Manaus não conseguira trabalho digno nas 

empresas instaladas na ZF, somente trabalhou “na rampa do Mercado carregando 

banana e depois, no Ceasa, empilhando caixas de laranjas” (SOUZA, 1994, p. 34) ou 

passava os dias “oferecendo fitas de vídeo de sacanagem, canetas Cross falsificadas e 

pomadinhas para passar no cacete [Vick Vaporub] aos turistas que perambulavam pelas 

lojas de importados” (SOUZA, 1994, p. 33). E o melhor que a cidade grande lhe 
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oferecera fora somente “a delícia de se sentar numa mesa de bilharito do bairro do 

Japiim, beber cerveja e ouvir música de zona” (SOUZA, 1994, p. 34). Vive o vazio, a 

decepção e a frustração provocados pela urbe.  

Izabel Pimentel, ou mesmo, Índia Potira, Diacuí ou Izabel Pirada, foi morar 

em Manaus para trabalhar no “Colégio Salesiano de Manaus” a convite de Madre Lúcia,  

mas de lá fugira e trabalhara de “operária num dos turnos da fábrica de fitas cassete 

Sayonara Eletrônica” (SOUZA, 1994, p. 32). Sentindo-se humilhada em ser revistada 

pelas “mãos nojentas de um guarda qualquer apalpando seu traseiro todos os dias”, 

comprou um “vestido brocado japonês, bem curtinho” e passou a frequentar a boate O 

Selvagem (SOUZA, 1994, p. 32). De indígena, amazonense, interiorana e catequizada, 

segue rumo a sua própria aniquilação.  

O percurso da personagem vai sendo traçado pelo narrador com humor 

mordaz, rascante e irônico, reforçando o traço de uma vida bandida e banida de Izabel 

Pimentel. As marcas da violência e da exclusão ficam mal grafadas no corpo de Índia 

Potira, que fora todo o tempo uma estrangeira em seu meio. A cada contato realizado a 

protagonista descobria o significado de “Deus escrevia certo por linhas tortas” 

(SOUZA, 1994, p. 20), como dissera sua mãe. Sua identidade vai sendo (des)construída 

nas perdas e nas ausências. A falta de dinheiro da família, a mãe agredida e os dedos da 

mão aniquilados pela violência, a morte do pai, os dentes arrancados, a ida para a cidade 

grande, o beijo não realizado, o amor violento do companheiro, a prostituição, por fim, 

a morte abrupta e sem motivo. Diante disso, percebe-se que o autor Márcio Souza 

constrói uma imagem precisa do desenraizamento que paira sobre a Amazônia 

contemporânea. 

Ao final do conto, mais uma vez, o narrador reforça que Deus além de 

escrever por linhas tortas tinha uma péssima caligrafia. Pode-se levantar como hipótese 

a possibilidade da escrita e da caligrafia não serem tão tortas assim. Talvez o problema 

seja a superfície utilizada para sua materialidade: o corpo humano. Ou seja, as curvas e 

as retas do contorno corporal, que dificultam toda e qualquer impressão correta, é o 

suporte para a representação da cidade de Manaus.  

Na chama a escrita é violentamente cruel, apresentando-se com marcas 
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profundas no corpo do sujeito que há muito não existe mais. Na urbe vive-se o choque 

com o desconhecido pelos seus labirintos, que se torna lugar da fragmentação e 

dispersão do sujeito que não mais se reconhece, enlouquecido no caos do espaço 

urbano. As trajetórias de Izabel e Alfredo evidenciam a cidade de Manaus não mais 

como um espaço capaz de propiciar o progresso, a independência e a autonomia para o 

indivíduo no mundo moderno (atração). Mas, revela-se o seu contraponto (repulsa), 

pois não conforma em seu interior esse indivíduo.  

No segundo conto, “No fim da tarde, antes do jantar”
25

, a história é narrada 

pelo narrador-personagem, Inácio, em que a própria estrutura do texto, composta por 

partes aparentemente desconexas, reflete a condição de desequilíbrio e inconstância 

vividos por ele e por sua namorada, que não é nominada na narrativa. Mais uma vez, 

Márcio Souza parece escrever um roteiro de cinema na apresentação dos 

acontecimentos, caracterizado pela descontinuidade espacial e temporal, pela 

fragmentação da cidade e dos sujeitos, pela simultaneidade de ações.  

A linguagem é marcada pela utilização do discurso direto um narrador-

personagem que está em constante bebedeira, impedindo-o de ordenar os fatos de uma 

maneira lógica. As imagens vão se sucedendo rapidamente, trazendo à tona o turbilhão 

em que Inácio e a namorada estão inseridos. Ambos deslocados, não conseguem se 

adaptar à cidade grande. Na tentativa de compreender o espaço urbano, o contista 

privilegia a metáfora da chama na representação da cidade Manaus, revelada por cenas 

de conflito constante com o cristal. A metrópole atrai e torna-se inabitável, mostrando-

se hostil ao desenvolvimento humano. 

O contista ainda lê a cidade por parte e para isso escolhe como ângulo o da 

proximidade, caracterizando a urbe como a “cidade do rato”, conceito estabelecido por 

Gomes (2000). O narrador acompanha de perto cada movimento dos protagonistas, dois 

jovens pobres na periferia de Manaus, que vão colhendo a multiplicidade e o fragmento 

do espaço, decifrando-a com um olhar que vai para além das aparências, no embate 

direto com suas ruas, vias, construções prediais e as relações humanas. Traço 

                                                 
25 No ensaio “Márcio Souza: caminho e des-caminhos de uma caligrafia” de Ataíde José Mescolin 

Veloso (2009), o ensaísta discute a presença do insólito, o qual, segundo ele, ocorre por causa da fratura 

dos eixos, pois com a modernidade desapareceu a possibilidade de orientação tradicional, passando a ser 

ela uma ficção.  
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evidenciado na leitura da cidade manauara também na análise dos contos de Milton 

Hatoum mais adiante, ressaltando-se somente como perspectiva do olhar de quem lê e 

não como uma condição social dos narradores/leitores do espaço urbano, porque 

apresentam condições sociais e econômicas mais favoráveis.    

A narrativa é aberta com a imagem do casal sentado à mesa, na cozinha. Era 

noite, estavam bêbados e a moça tinha tentado o suicídio, cortando os pulsos. Nesse 

momento, o leitor já sente o vazio, a falta, a ausência de perspectiva a perpassar Inácio e 

a namorada, provocados pela cidade grande: “a gente tava sentado à mesa, na cozinha. 

Moramos numa casa de alvenaria, na Cidade Nova. Mas só tem sala, o quarto e a 

cozinha. Daí que a gente vive na cozinha, onde tem mesa e cadeiras” (SOUZA, 1994, p. 

39). A cidade grande, símbolo de prosperidade e futuro, revela sua face oposta ao negar-

lhes a possibilidade de autonomia e emancipação. É o lugar privilegiado da distribuição 

desigual de riquezas, de contradições e de disparidades sociais.   

No percurso dos personagens há constantemente uma interrupção, sem 

razão, de algo importante que se está fazendo. Na noite em que demonstram o interesse 

em parar de beber, de repente, o narrador-personagem faz um corte e passa a apresentar 

os motivos que os levaram a morar naquele lugar. 

A gente tinha vindo morar nessa casa da Cidade Nova não fazia um mês. Não 

pagávamos aluguel, a casa era emprestada e parecia a salvação para o nosso 

velho problema de moradia. A casa era do dono de um depósito de 

mercadorias, que ficava nos fundos do terreno; ele unira quatro unidades da 

urbanização para construir os imóveis. (...) Eu tinha que cuidar do depósito, 

dia e noite, junto com ela. (...) O depósito era clandestino, isso o cara não 

disse pra gente. (...) Morar assim, no início, tinha parecido fácil. Não era bem 

um emprego, mas não deixava de ser uma ocupação. E tinha a casa. 

(SOUZA, 1994, p. 40-41) 

Diante dessas informações do narrador, é possível entrever que a grande 

cidade de Manaus não era o “eldorado” que esperavam os protagonistas, quando vieram 

nela morar. Para quem está à margem do centro urbano, pouco ou quase nada, a urbe 

oferece para a sobrevivência, somente as construções mal planejadas e impróprias para 

a moradia, empregos pouco remunerados e o recolhimento na insignificância social em 

um desagradável “descampado que era o bairro, o chão bruto de barro amarelado, as 
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valas de água podre e a poeira” (SOUZA, 1994, p. 41). A experiência urbana é nada 

aprazível, pois eram dois desafortunados.  

Inácio chegara de Anori a Manaus havia menos de um semestre, ainda 

“estudava e trabalhava” e “fazia o último ano do segundo grau, numa escola noturna, e 

ajudava o tio que consertava relógios” (SOUZA, 1994, p. 42), mas nunca havia clientes. 

O narrador ao enunciar a sua origem simples e interiorana revela uma cidade lida 

através da clássica dicotomia interior e capital. A capital representa as possibilidades de 

uma vida mais digna, de crescimento intelectual, de modernidade e de progresso, 

principalmente aos olhos do pai do narrador, enquanto em contraponto o interior indicia 

as poucas perspectivas de realização humana. No entanto, nota-se que o narrador sente-

se um estranho e deslocado naquela cidade, pois, não desejara viver na cidade grande, 

apenas cumprira uma determinação do pai para não contrariá-lo.  

Meu pai tinha praticamente me expulsado de casa. Quer dizer, eu não queria 

sair de casa, mas não havia outra forma. Para meu pai, não havia futuro para 

mim em Anori. O que ele não sabia é que não há futuro para mim em lugar 

nenhum. A diferença é que Anori é uma merda tranquila, onde a gente pode 

morrer de velhice e de chatice sem saber por que está morrendo. É uma 

cidade, bem, quase uma cidade, perdida na selva. Fica no rio Solimões, vinte 

minutos de barco pelo rio Anori acima. Hoje deve ter uns vinte e cinco mil 

habitantes, tem escolas, inclusive um colégio com segundo grau. Eu poderia 

ter ficado lá, não fazia questão de vir tentar a sorte em Manaus. (SOUZA, 

1994, p. 42) 

O narrador também relata quem era a sua namorada, sem nominá-la, 

informando que a conhecera há menos de três meses, que estudava numa escola 

particular, morava na rua Lobo D‟Almada (centro da cidade), era filha única dos donos 

do melhor comércio de Coari, os quais vieram para Manaus porque queriam que ela 

tivesse um bom casamento na cidade grande.   

Quando ela completou quatorze anos, pediu pra ir estudar em Manaus. 

Queria ser veterinária, cuidar dos animais, tinha uma vocação. Os pais, é 

claro, ficaram felizes. Em Manaus, ela teria mais chances de arranjar um 

casamento melhor. Em Coari, não havia muitas opções, um ou dois 

candidatos, mas os pais dela torciam o nariz para ambos. Como podiam 

imaginar ver aquela beleza de moça, tão fina e culta, casada com o filho dos 

Mangabeiras, um analfabeto, ou com o filho dos Oliveiras, um bom garoto 

mas de miolo meio mole, fruto de um casamento entre primos-irmão 

(SOUZA,1994, p. 51). 
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Ao enunciar a condição de migrantes e seus desejos, o narrador focaliza, 

primeiramente, o poder de atração exercido pela cidade de Manaus no imaginário dos 

habitantes das pequenas cidades do interior amazônico. A urbe é representada como um 

“eldorado” a possibilitar a emancipação e realizações humanas, algo que seus espaços 

de origem não pode lhes oferecer, ou pelo distanciamento que estão da capital ou por 

falta de investimentos dos governos em políticas públicas para a população. Detecta-se 

ainda que certos pensamentos e tradições ligadas ao provincianismo são carreados para 

a cidade de Manaus, como a de que a mulher deve casar e ter filhos para se sentir 

realizada.   

Quanto à representação da cidade de Manaus indicia-se que não era 

receptiva ao estrangeiro, ao migrante, principalmente àqueles vindos das cidades 

interioranas e, por isso, torna-se símbolo de repulsão. As paredes estragadas e o 

vandalismo da depredação do colégio denunciam a falta de perspectiva dos 

protagonistas na cidade grande, pois nem mesmo pela educação podem transformar a 

condição de marginalizados.  

À noite, eu estudava. Um colégio público. O prédio estava caindo. Não tinha 

cinco anos e já estava caindo. As paredes grafitadas, os banheiros sem vasos 

e as pias arrancadas. (...) Uns ladrões de merda tinham entrado e roubado 

todos os mantimentos da merenda escolar. Depois quebrado todas as vidraças 

que restavam, todos os copos, lâmpadas, enfim, tudo o que fosse quebrável, 

inclusive a cabeça do vigia (SOUZA, 1994, 44). 

O narrador-personagem por meio das ruínas do colégio e dos objetos 

quebrados revela a perda de valores da “orgulhosa capital dos Barões do Látex”, que 

não preserva suas instituições e nem sua cultura, assim como evidencia a condição dos 

protagonistas que também se desintegram, fragmentam, esfacelam, perdem suas 

identidades no espaço urbano. Nem sempre, entretanto, os sonhos são realizados.  

Naquela mesma semana, ela tentou se matar. Tomou um monte de 

comprimidos para dormir, mas a mãe descobriu e ela ficou internada numa 

clínica particular durante dois dias. Tentei falar com ela, menti para a família 

dizendo que era um colega de escola, mas eles nem ligaram, ficaram dizendo 

que por ordem médica ela estava proibida de receber visitas. (SOUZA, 1994, 

p. 55-56) 
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Inácio, o narrador-protagonista, preso inocentemente acusado de um crime, 

no último lance da narrativa declara com ironia que, em Manaus, a jovem conhecera um 

rapaz e dele ficara grávida: “sabe como é, o cara da cidade grande encontra a garota 

ingênua do interior. A velha história” (SOUZA, 1994, p. 63). Ao explicitar esse fato, o 

narrador elucida porque a moça abandonara a casa dos pais, tornara-se desequilibrada e, 

tantas vezes, tentara se suicidar. A inadaptação e a ausência de identidade desse sujeito 

com o espaço citadino é tão intenso e violento, que enxerga como redenção possível 

apenas a morte.  

Talvez por isso ela tenha saído de casa, naquela tarde, e caminhado para o 

lado onde a galera do pedaço jogava futebol. Ali se reunia tudo o que não 

prestava, um bando de vagabundos pra ninguém botar defeito. 

Parece que foram mais de cinco caras. Eles fazem isto o tempo todo com as 

meninas do bairro. Arrastam pra dentro de um carro, levam para um local 

ermo e curram. 

Depois, vão embora. 

Às vezes, batem, torturam suas vítimas.  

Não sei o que os levou a matar. Ela não estava numa boa, quem sabe ainda 

estava um pouco tonta e disse coisas que os caras não suportavam. 

E os caras esfaquearam ela na poça de lama, depois de muita maldade, 

murros e pontapés.  

Ela que era tão delicada! (SOUZA, 1994, p. 63-64) 

A jovem encontra a morte de uma forma trágica e violenta. Consoante o 

relato do narrador, o autor Márcio Souza denuncia um dos graves problemas da cidade 

de Manaus: a violência urbana. Esta crescia nos bairros periféricos, onde se concentrava 

a maior parte da população de baixa renda e mão de obra barata que chegava à cidade 

de Manaus, migrando do interior amazônico ou de outras partes do país, em busca de 

trabalho na ZF.  

Na sua trajetória entediante, o narrador Inácio denuncia a sua falta de 

interação e integração social com a urbe por dois motivos: por um lado, o pai, que 

sonhara vê-lo no futuro um doutor, entrega-o à própria sorte ao descobrir que ele 

abandonara os estudos e, por outro, está desempregado. À noite ou de dia, em muitos 

momentos, o narrador-protagonista perambulou pela cidade e no seu trajeto foi 

registrando o que percebia: as ruas do centro; olhava as vitrines cheias de aparelhos 

eletrônicos, televisões enormes, máquinas fotográficas; subia ou descia a ladeira Lobo 

D‟Almada, “cheia de moradias em meio ao comércio” (SOUZA, 1994, p. 48); passava 

pela Biblioteca Pública e pelo Cine Chaplin; andava na Rua Joaquim Nabuco e pela 

Praça dos Remédios. 
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A legibilidade do espaço urbano dá-se pelo mapeamento que o narrador-

protagonista faz do percurso por onde recolhe fragmentos da constituição física de uma 

cidade grande impossível de ser apreendida em sua totalidade. Portanto, não consegue 

estabelecer um vínculo com esse espaço, pois o “vasto sistema de referências, um 

organizador das atividades, da crença ou do conhecimento”, conforme apontara o 

urbanista Kevin Lynch (2006, p. 5) sobre a cidade em A imagem da cidade, não se 

realiza em Inácio. O narrador está desorientado por causa de tantas imagens veiculadas 

pela urbe, não se reconhece pertencente ao espaço por onde transita. Ao contrário, o 

centro urbano não lhe pertence. 

Ler a cidade simbólica é detectar o fio condutor de seu discurso, descobrir 

seus códigos e suas regras (Calvino, 2003). Nesse sentido, o olhar do narrador percorre 

as ruas como páginas escritas e a colher objetos, repousando-se no cristal, nesse 

facetado preciso, geométrico, revelando a fixidez, a permanência de “um mundo de 

coisas que só os turistas podem pagar” (SOUZA, 1994, p. 48). O protagonista, porém, 

descobre que havia gente pior nas ruas e becos daquela urbe.  

No final da rua, descendo a ladeira, depois do fim do asfalto, tem um terreno 

onde uma galera fez um campo e joga bola todos os dias, da manhã até a 

noite. Atrás do campo, tem duas construções abandonadas onde funcionam as 

bocas de fumo do Manuelão. É lá que esses caras ficam, na tremedeira deles, 

pondo no corpo o der. (SOUZA, 1994, 46) 

A imagem da cidade de Manaus que surge nos caminhos percorridos por 

Inácio deixa entrever as diferenças sociais através dos aspectos físicos e as existências 

humanas, diferenças cada vez mais acentuadas como consequência de um capitalismo 

exacerbado e cruel na cidade grande. Na tessitura do conto em tela, a face de Manaus 

apresenta no caráter dicotômico, que aponta para a atração e a repulsa presente nas 

trajetórias percorridas pelos personagens protagonistas que vivem um mundo de 

enganos.  

Há uma ruptura com o equilíbrio, o eixo de orientação da existência, tanto 

de Inácio quanto de sua namorada, pois ambos perdem a centralidade e a existência 

passa a ser completamente anárquica. São subjetividades esvaziadas de sentido, 

constantemente ameaçadas pelo fracasso, enlouquecimento ou mesmo a morte. 
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Consomem-se em bebidas alcoólicas simplesmente para ser atendida uma necessidade 

de preencher o espaço deixado pelo esvaziamento de identidade: “Meu organismo 

pedia, não era bem sede, era vontade de me encharcar novamente na insensibilidade 

deliciosa que o álcool produz na gente, e nada é tão grave, ou sério, que mereça a nossa 

atenção” (SOUZA, 1994, p. 48).  

A história de dois jovens do interior que tentam prosperar em Manaus é 

construída de maneira a trazer à tona a decadência urbana, conduzindo-os a uma 

existência humana sem qualquer perspectiva, metáforas desse crescimento desordenado 

da cidade, provocado pela instalação da ZF. Na escritura de Márcio Souza fica 

manifesto que caminhos e (des)caminhos se encontram em constante tensão, isto é, o 

humano buscando ter equilíbrio na cidade moderna símbolo da dispersão e contradição 

social fundamental, preconizada na cidade para entre o bem e o mal (SCHORSKE, 

1989) e na experiência da modernidade, em que nada é permanente, tudo é mutável 

(BERMAN, 1997).   

Nessa mesma direção, o terceiro conto, “Sete horas na noite de uma 

cidade”
26

,  apresenta a história de um garimpeiro que se hospeda num hotel no centro de 

Manaus. O conto apresenta dois narradores: um deles narrador-personagem, o 

recepcionista do hotel, e o outro, um narrador observador que expõe a vida do hóspede e 

das demais personagens. Numa mistura de fantástico com real, revela-se o desprestígio 

da cultura indígena frente aos avanços da medicina e o modo como se dá a interação de 

índios com habitantes de Manaus.  

Márcio Souza consegue armar uma história envolvendo essas personagens 

sem cair nos clichês tão comuns nesse tipo de narrativa. Novamente, o autor parece 

lançar mão da técnica cinematográfica para a estruturação narrativa, em que cortes são 

realizados e as cenas são passadas diante dos olhos do leitor em lances rápidos. E, em 

movimentos digressivos e progressivos, as personagens vão revelando a urbe praticada 

num ambiente de degradação arquitetônica, humana e cultural. Em discurso direto e 

indireto, às vezes, chocante e mordaz no uso de expressões coloquiais. 

                                                 
26 No ensaio “Márcio Souza: caminho e des-caminhos de uma caligrafia” de Ataíde José Mescolin 

Veloso (2009), o ensaísta discute a presença do insólito no referido conto, o qual, segundo ele, ocorre por 

causa da fratura dos eixos, pois com a modernidade desapareceu a possibilidade de orientação tradicional, 

passando a ser ela uma ficção.  
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Os fatos narrados transcorrem por sete horas mensuradas pelo narrador-

personagem - “18:30”; “21:00”; “22:00”; “22:30”; “22:40”; “23:45” e “24:15” – 

indicando numa sequência lógica e verossímil os acontecimentos e dividindo a estrutura 

do conto em partes. Entretanto, o narrador em terceira pessoa, observador, vai também 

desvendando as outras personagens que aparecem na trama: o chinês dono do hotel, a 

mulher que se dizia amiga de Ricardo, o índio kumu chamado para fazer pajelança para 

o garimpeiro doente, como também dando indícios sobre outros espaços externos ao 

hotel, como da cidade de São Gabriel da Cachoeira. Desse modo, o tempo de duração da 

narração e o tempo da fabulação são diferentes. O primeiro é curto, algumas horas e, o 

segundo, dias e semanas. 

 A narrativa é iniciada com o narrador-personagem, recepcionista de um 

hotel na Rua Joaquim Nabuco (centro da cidade de Manaus), descrevendo o local onde 

trabalha e que acabava de receber um hóspede.  

Um local bem sujo e caro, o buraco predileto dos garimpeiros. O prédio era 

metido à besta, um antigo casarão do tempo da borracha, que devia ter sido a 

residência de alguma família rica e capaz de manter tantos quartos. Mas não 

era exatamente uma casa bonita, e agora estava ainda mais feia com a 

fachada deformada por uma viga de cimento armado que diminuía as janelas 

pela metade e formava um mezanino. Para piorar, a escada de mármore vivia 

encardida e suja de escarros, e o vestíbulo tinha sido transformado numa 

apertada recepção, fedendo a urina, cerveja choca e suor. (SOUZA, 1994, p. 

68).  

Mais uma vez a leitura do espaço urbano é feita pela visão de baixo, uma 

estratégia para ler a cidade conforme propôs Certeau (2009), fazendo emergir uma urbe 

em profunda decadência através da deterioração/ruína de sua arquitetura construída nos 

tempos dos Barões do Látex. Apesar de a cidade de Manaus do presente estar inserida 

no mundo de modernidade e progresso vislumbrado, naquele momento como uma 

consequência da ZF, ela não consegue esconder sua decadência. É a fixidez do concreto, 

se deteriorando, apodrecendo, denunciando o contraste entre o velho/novo, 

antigo/moderno, lado a lado no espaço urbano manauara. 

E o narrador-personagem continua acessando essa cidade passadista por 

meio das descrições das características físicas de Ricardo, um garimpeiro do Paraná, 

que costumava se hospedar naquele hotel, assim como, nos detalhes do espaço 
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fronteiriço entre a recepção do hotel e a rua. 

Era branquelo, os cabelos de um louro sujo, baixo e entroncado, o rosto 

comprido e marcado pelo nariz adunco perpendicular à boca de lábios 

grossos. Devia ter uns trinta anos, mas estava desgastado, quase sem dentes e 

a pele esburacada por uma antiga varíola. Os olhos amarelados revelavam os 

muitos surtos de malárias. (SOUZA, 1994, p. 69-70)  

 

A tarde foi se acabando rapidamente e num segundo era só o lusco-fusco da 

entrada da noite. Liguei as luzes do hotel. Do lado de fora, acendeu uma 

luminosos de acrílico deformado pelo calor e enegrecido pela fumaça dos 

carros. Na recepção, um par de lâmpadas de neon tremeluzia com um 

zumbido quase imperceptível, mas persistente. (SOUZA, 1994, p. 70) 

Dessa maneira, nas metáforas do cristal e da chama, símbolos capazes “de 

exprimir a tensão entre a racionalidade geométrica e o emaranhado das existências 

humanas” (CALVINO, 1990), a cidade é apreendida, decifrada na duplicidade do 

permanente e do efêmero na pulsão entre o exato e o fluido.  

Os relatos do narrador-personagem, o recepcionista do hotel no decorrer dos 

fatos, evidencia que a cidade está doente, pois, constantemente, sofria com o surto de 

doenças, principalmente a malária. A maioria dos hóspedes do hotel era garimpeiros, 

portanto, era proibido aceitar doentes; no entanto, “o problema é que quase todos os 

dias chegava garimpeiro doente, com febre, com os olhos afetados pela oncocercose ou 

com feridas horríveis provocadas pela leishmaniose
27

” (SOUZA, 1994, p. 81). De certo 

modo, o autor Márcio Souza traz à tona mais um dos problemas crônicos da cidade de 

Manaus, a precariedade de investimentos governamentais em saúde pública de 

qualidade.  

O garimpeiro Ricardo fica hospedado “no quarto do segundo andar, com 

janela para o quintal” e com a melhor vista para “o aglomerado de prédios do centro de 

Manaus. Também não havia o cheiro constante de creolina e nem o ruído de carros 

passando na avenida Joaquim Nabuco. As paredes tinham sido pintadas de cor-de-rosa e 

os móveis eram novos, embora não combinassem entre si” (SOUZA, 1994. p. 68; 73).  

Uma cidade que maqueia-se de modernidade, mas vive o caos próprio do urbano: 

                                                 
27 São doenças parasitárias crônicas, exclusivas de humanos e que, quase sempre, acometem milhões de 

pessoas das classes sociais menos favorecidas. Elas são neglicenciadas pelas políticas públicas e pelas 

indústrias de remédios, pois o lucro gerado é insatisfatório. Além disso, também são relativamente pouco 

conhecidas pela população em geral, assim como pelos profissionais de saúde.  
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trânsito intenso, barulho dos automóveis e a ambivalência do antigo/novo nas 

construções prediais.  

Pode-se afirmar que Manaus é caracterizada como a cidade do rato, 

metáfora definida por Gomes (2000), visto que as personagens e os narradores se 

aproximam sem medo dos marginalizados, dos doentes, centram-se no plano daquilo 

que vê. Suas visões são caracterizadas pela proximidade com o espaço urbano, 

apreendendo os locais imundos, a vida sofrida dos garimpeiros e dos trabalhadores nos 

decadentes prédios neoclássicos no centro da cidade pós-ZF. Portanto, são praticantes 

do espaço urbano, obedecem “aos cheiros e vazios de um „texto‟ urbano que escrevem 

sem poder lê-lo”, conforme sugere Certeau (2009, p. 171) 

Os transtornos se instalam no hotel. Ricardo tem diarreia e febre, fazendo-o 

emagrecer a olhos vistos em menos de uma semana. O hóspede resolve ir ao médico em 

São Gabriel da Cachoeira e lá visita uma amiga, que 

morava numa casa por trás do quartel do Exército (...) de vez em quando 

viajava para o Rio de Janeiro (...) e era uma das poucas pessoas nativas da 

cidade que lograva ir tão longe, quando a ambição da maioria era escapar 

para Manaus e tentar a vida na Zona Franca. Por isso, sua amiga era quase 

uma lenda em São Gabriel, uma mulher já na casa dos trinta, bem conservada 

para seu tipo indígena, que costumeiramente envelhece aos vinte e cinco 

anos. (SOUZA, 1994, p. 76) 

Ressalte-se que os problemas eram de toda ordem, além do isolamento da 

cidade de Manaus dos grandes centros urbanos do sul do país e as condições precárias 

de trabalho dos garimpeiros, são evidenciadas nas descrições/reflexões realizadas pelo 

narrador observador: 

Quatro dias depois dos primeiros sintomas, ele deixou a frente do garimpo e 

desceu as corredeiras até São Gabriel da Cachoeira. Chegou numa sexta-feira 

e foi logo procurando um avião que estivesse indo para Manaus. Mas 

nenhum avião estava programado para Manaus, além dos voos regulares da 

FAB, a que ele, como civil e branco, tinha poucas chances de ter acesso. A 

falta de avião era sintoma das dificuldades criadas pelo governo, fechando as 

terras do Catrimani para o garimpo, tornando difícil a vida de todo mundo. 

Estava longe a época em que se podia tentar a sorte bamburrando, tirando o 

ouro da lama, quando levantavam voo mais de dez aviões por dia de Manaus, 

e o aeroporto de São Gabriel mais parecia um enxame de abelhas com tantos 

Pipers e Bandeirantes subindo e descendo. Agora era uma tristeza, com os 

garimpeiros sendo perseguidos como foras-da-lei e se espalhando pelas terras 

do Araricoera, do Pandauari, com suas tralhas amarradas em balsas precárias 

e fundeadas em trapiches perdidos nos confins do Uaupé e do Orenoco. 

(SOUZA, 1994, p. 75-76) 
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O olhar do narrador dá indícios de uma cidade manauara dicotômica. Ora é 

o “eldorado” para os migrantes ambiciosos por dinheiro e qualidade de vida melhor 

longe das pequenas cidades do interior amazônico, ora a urbe mostra a sua face mais 

cruel a condená-los, expulsá-los para a periferia, à margem onde poucos podem sonhar 

e alçar voos mais longos e prósperos. Uma cidade dita moderna, mas de difícil acesso 

para aos descendentes indígenas, a cidade entre o bem e o mal, como afirma Shorske 

(1989), captada em sua complexa simultaneidade, “uma unidade paradoxal, uma 

unidade na desunidade”, permanente mudança, segundo Berman (1997, p. 15). 

Não bastassem as contradições urbanas reveladas pela arquitetura irregular, 

mal acabada (cristal) e o humano envelhecido, doente (chama), a degradação da cidade 

ainda se revela nas relações culturais entre o homem citadino e a tradição indígena dos 

povos amazônicos, revelando uma Manaus pluricultural. A amiga de Ricardo ao 

encontrá-lo doente, diz-lhe que aquilo era “coisa feita, era feitiço” e o aconselha a 

procurar um pajé, mas ele desdenha. Assim como ele, o dono do hotel também prefere 

que ele vá para o hospital em Manaus, a fim de tratar-se da “doença misteriosa”.  

Os narradores explicitam que a mulher é insistente e os motivos causadores 

da possível doença do garimpeiro Ricardo, possivelmente relacionado à ação de seus 

amigos de garimpo, são aventados: haviam estuprado uma índia tukano casada. Fato 

que nas tradições indígenas é imperdoável, conforme a mulher explica e, para não 

morrer, era preciso que um pajé kumu tirasse o feitiço e o narrador deixa claro que “a 

mulher realmente acreditava no poder da sabedoria dos selvagens” (SOUZA, 1994, p. 

88). Após esse relato, fica evidente na fala do narrador-personagem um comportamento 

preconceituoso e desconfiado, quando a mulher volta com o pajé, “um velho caboclo, 

um sujeito muito mirrado, que nem parecia aguentar firme de pé. Vestia uma camisa 

velha, encardida, e um boné enterrado na cabeça. Se aquele era um bom kumu, fiquei 

imaginando como seriam os mais medíocres” (SOUZA, 1994, p. 89).   

A fala do narrador-personagem destaca o descrédito do homem citadino e 

moderno ao homem indígena e tradicional, revelando um velado conflito contínuo no 

espaço urbano de Manaus, como já fora ressaltado nos contos anteriores. Entretanto, a 

pajelança não é suficiente para curar o garimpeiro Ricardo. Nesse momento, o autor 

Márcio Souza faz emergir do interior da narrativa o elemento fantástico, insólito, 
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através do olhar do narrador-personagem, o recepcionista do hotel. A narrativa em 

primeira pessoa reforça o caráter de verossimilhança do narrado, deixando o leitor 

também em situação de hesitação, característica fundamental para que o fantástico puro 

se instale. 

Sobre a cama, ao lado do corpo do garimpeiro, em meio à fumaça, eu vi uma 

onça-pintada. Era enorme, os olhos faiscantes me observando. Aquilo não era 

possível e, no entanto, lá estava ela, mostrando as presas para mim, e até 

mesmo a catinga que chegava ao meu nariz era de onça. (SOUZA, 1994, p. 

97) 

O narrador-personagem encerra o conto revelando o destino de cada 

personagem e o quanto o desconhecido é capaz de causar estranhamento, medo, mas 

também que mesmo os céticos acabaram acreditando que algo anormal ocorrera ali. E as 

duas Manaus, a da modernidade e a das tradições indígenas confluem e, nesse momento, 

não mais conflitam.  

O velho curandeiro nunca mais foi visto. O meu patrão [o chinês] levou três 

dias desacordado no hospital e a mulher ficou em estado grave, com 

lacerações corporais profundas, sendo mais tarde internada no hospício, 

louquinha de atar. Eu, não sei por que, não tive nada, mas passado todo esse 

tempo, ainda sinto arrepios quando penso naquela noite. Em poucas horas, 

um homem definhou e morreu.  

Naquela noite eu tive um encontro com alguma coisa terrível. Algo 

desconhecido.  

Naquela noite eu conheci o medo. (SOUZA, 1994, p. 97) 

A urbe manauara é o local privilegiado de mesclas de culturas: índios, 

chineses, árabes, migrantes. Os narradores lançam luz e iluminam uma parte da cidade 

pouco conhecida. Ao iluminar essa faceta de Manaus, permitem que se conheça um 

espaço urbano multicultural, tentando conciliar a variedade de modos de relacionamento 

com o mundo. O hospital é a imagem do que é moderno, da ciência e a pajelança é a 

imagem da resistência de um mundo tradicional, insistindo em não desaparecer. 

Curiosamente, o narrador descreve a moça com o corpo dilacerado como que por uma 

onça (de fumaça) e, como está no espaço da urbe, é enviada para um hospício, fato que 

não ocorreria nas aldeias, onde o “sobrenatural” é o natural.  

A legibilidade da cidade no conto dá-se por meio das metáforas da chama e 

do cristal ao ressaltar a coexistência no espaço urbano das tradições indígenas 
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(pajelança) - muito comuns na região amazônica que tem a maior concentração de tribos 

de índios do país - e que parece não ter mais lugar na cidade de Manaus com a 

modernidade da medicina marcada no hospital. Ao enunciar a sociedade moderna são 

abordadas as contradições, o que faz lembrar a definição de Berman (1997, p. 15), sobre 

a modernidade: “ser moderno é viver em constante paradoxo e contradição”. Esse conto 

revela uma Manaus mais profunda, pois o seu traço identitário da pluralidade, seja de 

religiões, de local de procedência, de dados da modernidade, é destacado ao serem 

colocados em coexistência. Uma cidade cosmopolita que também é evidenciada nos 

contos de Milton Hatoum adiante analisados. 

O discurso que lê a cidade de Manaus detém-se em um espaço urbano 

moderno, no final do século XX, onde se constata a existência de crenças e tradições 

indígenas. Uma urbe em que doenças/epidemias, típicas de áreas que sofrem problemas 

de abastecimento de água tratada, a sujeira e os esgotos a céu aberto a aterrorizar a 

numerosa população, convivem ao lado de outras doenças misteriosas ligadas ao 

sobrenatural.  

Nos contos analisados a imagem da cidade de Manaus construída pelos 

narradores através das experiências urbanas das personagens é o reflexo das mudanças 

provocadas na urbe logo após a implantação da ZF. Explicitada na fluidez das 

existências humanas/chama, vivenciando a fixidez racional/cristal, cujos protagonistas 

das narrativas estão na cidade de Manaus, mas são de outros lugares do país - o 

garimpeiro Ricardo (Paraná), ou de pequenas cidades do interior do Amazonas – Izabel 

(Iauereté-Cachoeira), Alfredo (Cambixe), Inácio (Anori) e sua namorada (Coari), 

movidas pelo sentimento de atração, visando melhores condições de vida, estudo, 

oportunidades de trabalho e de casamento. No entanto, depois de certo período na urbe, 

verifica-se que tais personagens sentiram-se corrompidas, vencidas ou, definitivamente, 

eliminadas pela cidade grande, gerando neles o sentimento de repulsa. Uma cidade 

construída no discurso literário pelo olhar de quem lê/escreve com pinceladas vívidas de 

tinta no papel, em que história e ficção se mesclam.  
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2.3 Ecos de melancolia na urbe “caligrafada”  

Nos dois últimos contos do livro A caligrafia de Deus a representação de 

um dado momento da cidade de Manaus permite supor que tenham sido escritos no final 

dos anos de 1990, quando esta já está consolidada a ZF, isto é, não mais se centram no 

alarido dos primeiros anos após de sua instalação, mas em outros pontos: a presença de 

estrangeiros na cidade e a questão ambiental na perspectiva dos dois lados - 

ambientalistas e empresários. Além disso, há o abrandamento no tom, certa melancolia 

na representação do espaço urbano pelo autor Márcio Souza, tanto no que diz respeito 

ao espaço físico quanto às relações humanas.  

O quarto conto, “Aquele pobre diabo”, apresenta narradores distintos, um 

onisciente, que vai conduzindo o enredo, e outras personagens que, à medida que 

ganham voz, expõem suas respectivas dificuldades e desejos de solucioná-las através de 

versões diferentes que relatam sobre a personagem principal. Como observado nos 

contos anteriores, sua estrutura narrativa lembra a técnica de montagem do cinema, 

conforme o que salientou em seus estudos Fábio Lucas (1989, p. 141), pois apresenta 

discurso fragmentado e sucessão de fatos.  

O conto é dividido em cinco partes numeradas por algarismos romanos e, em 

cada uma, um narrador diferente apresenta a sua versão a respeito do protagonista Jean 

Pierre Pagnol, um estrangeiro que desperta curiosidade nas pessoas. Ao retratarem o 

protagonista espelham seu próprio enredo de vida, filete retirado do dia-a-dia de cada 

um. Apesar de a cidade não ser nomeada desde o início do conto pelos narradores, é 

possível afirmar que seja Manaus devido a citações específicas como nome de bairros, 

ruas, praças, rios, técnica que vai revelando a cidade pelas suas partes ao leitor.  

O primeiro a narrar é o narrador onisciente que, como se portasse uma 

câmera, vai descrevendo o espaço físico e o homem no barco ancorado em um dos rios 

da cidade manauara em uma noite “sem estrelas”. A atmosfera é de tristeza, por, após 

“cinco anos” longe, encontrar a cidade de Manaus com os mesmos problemas: “a noite 

ia ser calorenta e a cidade começaria a feder. A escadaria do bairro de Aparecida servia 

de porto, como as águas do rio Negro recebendo tudo quanto era detrito e esgotos.” 

(SOUZA, 1994, p. 102). 
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A imagem apresentada revela que a legibilidade do espaço urbano dar-se-á 

pelas metáforas do cristal e da chama configurada pela duplicidade, um “princípio 

fundamental” defendido por Gomes (2000) na leitura da urbe. O narrador onisciente ao 

apresentar o homem que chegara a Manaus, explicita que é um estrangeiro e, por isso, 

desperta curiosidade nas pessoas. E evidencia ainda em seu olhar o preconceito 

arraigado nas relações sociais da cidade em relação ao Outro.  

Mas ninguém o conhecia, realmente. No bairro de Aparecida as pessoas o 

tratavam com distante cortesia. Algumas até mesmo temor. Quando ele 

andava pela Xavier de Mendonça, ou pela Alexandre Amorim, ou quando 

atravessava a Bandeira Branca, ele podia ser visto uma cabeça acima de todas 

as outras pessoas, a cabeleira esvoaçando na gentil brisa do igarapé do Curro. 

Também ninguém sabia direito sobre ele na escadaria dos Remédios, onde às 

vezes aportava, ou no igarapé de São Raimundo, ou no porto da Compensa, 

onde já tinha amarrado seu motor.  

Sobre ele, abundavam as conversas, as especulações. 

Era um inglês doido. Um americano procurando minério. Um alemão 

demente que gostava de comer pupunha crua. Um gringo, e como pela lógica 

todos os gringos são meio matusquelas, aquele não podia fugir à regra. 

(SOUZA, 1994, p. 102-103) 

O enredo se desenrola retratando Jean Pierre Pagnol de maneira 

fragmentária pelas outras personagens, sem que estas conheçam, de fato, suas origens e 

as razões reais que o levaram até aquele local. O narrador onisciente ao referir aos 

passos do estrangeiro por diversos lugares do espaço urbano explicita uma estratégica 

de leitura do intricado traçado da cidade de Manaus, segundo os estudos de Certeau 

(2009), o de um lugar praticado e modificado dia após dia por seus habitantes.  Além 

disso, ao citar locais específicos de Manaus, ou como define Lynch (2006, p. 113), os 

pontos nodais “que são os pontos de referência conceituais de nossas cidades”, o 

narrador pretende “aumentar a imaginabilidade do ambiente urbano que significa 

facilitar sua identificação e estruturação visual” (LYNCH, 2006, p. 106).  

A desconfiança em relação ao estrangeiro paira sobre as outras personagens 

porque demonstra ter muito dinheiro, ostentando carros importados e comprando um 

barco, mas ninguém sabe exatamente no que trabalha. Entre elas, o primeiro a narrar é o 

velho Osmar, da Padaria Minhota, “filho de Antônio, o minhoto
28

 fundador da padaria 

nos idos de 1914” (SOUZA, 1994, p. 103), portanto, um descendente de português.  

                                                 
28 Natural do Minho, antiga província portuguesa. 
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Mas esse americano veio para Manaus não faz três anos. (...) Eu lembro 

porque foi na mesma época em que mataram aquele cara lá no Acre
29

, um 

seringueiro, e o mundo todo estava falando do Amazonas, que a agente só 

sabia queimar a mata, que a gente daqui não prestava e tudo o mais. Foi por 

essa época que ele apareceu. Ele chegava num carro importado, um Mercedes 

branco, e parava na Xavier de Mendonça. Vinha na casa do dr. Nelson, que 

era o dono do motor em que ele anda agora. (SOUZA, 1994, p. 103-104) 

E, assim, as suposições dos narradores vão se sucedendo. A segunda 

narradora é dona Angelina, uma senhora mãe de doze filhos, católica, que gostava do 

jogo do bicho, cachaça e tinha uma queda por “passar os cinco dedos em coisas que 

estivessem assim dando sopa” (SOUZA, 1994, p. 107). E vivia acusando o estrangeiro 

de ser americano mulherengo e pai da criança de Joaninha, sua filha de dezessete anos. 

Culpava-o de enviar para fora da cidade, via correio, produtos roubados do Amazonas, 

bem como faz um longo relato sobre o tempo da guerra, quando o Teatro Amazonas foi 

usado pelos militares americanos como depósito de borracha.  

Denúncias de abuso das meninas do lugar pelos estrangeiros, de roubo de 

matéria-prima da Amazônia por alguns países, da presença de estrangeiros interessados 

em explorar a região economicamente sem que o país tome conhecimento, de 

resistência à exploração por alguns naturais da região, como Chico Mendes, estão 

entretecidas no enredo, marcando o posicionamento crítico de Márcio Souza que 

caracteriza seu trabalho desde a década de 60.  

O terceiro narrador é Noca “que cuidava do ponto de bicho da Bandeira 

Branca, e tinha em dona Angelina uma de suas mais fiéis e assíduas freguesas” 

(SOUZA, 1994, p. 109). Ele discordava do posicionamento de dona Angelina e, para 

ele, o estrangeiro era homossexual, afirmação baseada em relatos feitos por Geraldinho, 

“filho do carpinteiro, do seu Severiano” e dos “gêmeos, os irmãos Azancoth” (SOUZA, 

1994. p. 109;110), que, supostamente viram-no com outro rapaz. 

Como se pode observar, a cidade de Manaus é representada pelo fluido da 

chama e suas contradições humanas, pois são três versões distintas sobre um Outro 

                                                 
29 Diante dos fatos que o narrador apresenta, é possível se tratar de Francisco Alves Mendes, o “Chico 

Mendes”, como ficara conhecido o seringueiro, um ecologista de Xapuri (AC), o qual foi assassinado em 

22 de dezembro de 1988. 
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único, mas revelando um pouco de si mesmos, como: o desejo de ter posses, ser rico, 

bem sucedido com seu comércio (seu Osmar); os desvios de comportamento como 

roubos, jogos de azar, os enganos à família e aos amigos, a hipocrisia provinciana (dona 

Angelina); ter muitas mulheres como ele, mas não conseguia e passou a difamá-lo 

(Noca).  

O quarto narrador é Rafael, que era  

o intelectual de Aparecida. Radialista, locutor da Rádio Rio Mar, tinha 

publicado dois livros de poesias e se tornara uma celebridade no bairro como 

autor da letra do samba-enredo campeão de 1991. Morava na Bandeira 

Branca, com a mãe viúva e uma irmã mais velha, solteira, professora do 

grupo escolar. Rafael era o único inimigo declarado do estrangeiro. E não 

escondia de ninguém. (SOUZA, 1994, p. 114) 

Ressalte-se que, para Rafael, o estrangeiro era um francês, apátrida 

procurado pela polícia francesa, porque havia servido o exército da França em Djibouti 

na África; se envolveu com “comunistas angolanos do MPLA”; fugiu para Cabinda; foi 

para a África do Sul e usou nome falso; foi para Roma e fugiu para a Grécia. Depois 

sem que ninguém soubesse ao certo, ele viera para Manaus e se envolvera com o tráfico 

de drogas sob o comando de “Monicelli que aparece nas colunas sociais como grande 

empresário, homem do Rotary, é o grande chefão do cartel” na cidade manauara e que 

ajudou a eleger com o pó “o deputado Martiniano” e o “senador Orozimbo”. (SOUZA, 

1994, p. 114-117).  

Evidentemente, as informações que o narrador Rafael imputa ao estrangeiro 

ressaltam, primeiramente, a sua condição de “intelectual” que, acredita conhecer de fato 

o Outro, pois sua visão de mundo é maior que as demais personagens. Segundo, por 

causa de sua decepção e ódio, porque Jean Pierre tomara sua noiva Ana Luíza, que 

“trabalhava num consultório médico no Distrito Industrial e estava fazendo cursinho de 

noite porque o sonho dela era entrar na Universidade e se formar em medicina” 

(SOUZA, 1994, p. 117-118).   

Todos esses percursos do protagonista revelam que Manaus aproxima-se 

dos grandes centros urbanos caracterizados por sérios problemas sociais: riqueza e 

pobreza; corrupção; tráfico de drogas e de influência; ambição arrivista nas relações 
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pessoais e sociais. A representação da cidade de Manaus remete à “cidade do bem e do 

mal”, que, segundo Schorske (1989, p. 54) desponta no final do século XIX. No 

entanto, cabe mencionar que ao falar sobre a natureza, as pequenas cidades do interior e 

da própria Manaus, no conto em tela, o autor Márcio Souza descortina uma linguagem 

mais amena, com lances a revelar certa tristeza e saudade da antiga “cidade dos barés”.  

A cidade [Maués] era adorável, pequena, tranquila, construída numa enseada 

de um dos afluentes do Amazonas. Um burgo bastante rico pelo comércio do 

guaraná, cheio de pessoas simpáticas, sorridentes e que adoravam se vestir 

bem e andar em carros do último modelo. O contraste era grande, com tantos 

carros de luxo circulando naquela modesta cidade tão amazônica.  

(...) vinte quilômetros acima do rio Andirá, um rio de águas limpas que 

parecia feito de esmeraldas ao amanhecer. (SOUZA, 1994, p. 112) 

O narrador onisciente revela uma contradição de sentimentos diante do 

espaço urbano observado, cujas condições ambientais degradantes despertam 

“satisfação”. Entretanto, essa somente só lhe soa agradável porque denuncia que a 

metrópole manauara se parece agora com qualquer outra cidade grande, entrara 

definitivamente na modernidade, deixando de lado certo provincianismo. Ao mesmo 

tempo, a cidade de Manaus mostra sua face mais cruel – a violência, que a assola por 

causa do crescimento desordenado da população atraída pelo “eldorado”.  

De pé, as mãos pousadas sobre a amurada da proa, ele observava a terra, as 

escadarias danificadas pelo descaso, o lixo, os sacos plásticos e as latas de 

bebidas. Soltou um suspiro de satisfação e, para seu orgulho, percebeu que 

até mesmo Manaus já lhe estava parecendo civilizada demais, um tanto 

intolerável, não mais a cidade ingênua em sua agônica euforia que ele 

admirara no começo, mas uma cidade violenta como outra qualquer. 

(SOUZA, 1994, p. 114) 

É nas linhas iniciais da parte “V”, porém, que Márcio Souza lê a cidade de 

Manaus com lirismo. Neste momento, a metrópole aparece como o espaço ideal para a 

emancipação material e humana, em que estão presentes as possibilidades 

emancipatórias nela projetadas pelo sujeito.  O espaço visual de Manaus configurado 

representa ponto de referência afetivo, conforme aponta Schorske (1989), estabelecendo 

uma rede de imagens mnemônicas capazes de dar sentido de pertença a seus habitantes. 

Jean Pierre Pagnol estava com cinquenta e dois anos. Da proa de seu barco 

ele olhava com emoção a cidade de Manaus e a baía do rio Negro. O céu 

estava limpo, apenas os cúmulos de sempre sobre a distante baía do Boiuçu, 

ao norte, interrompiam a unidade do azul intenso daquela tarde de verão. 
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Uma brisa suave vinha do rio e atravessava o barco para se perder nos 

primeiros quarteirões de Aparecida. Se havia uma tradução na vida real para 

a expressão douceur de vivre, era aquela. Estar ali, sem nenhum 

compromisso, nenhum negócio, apenas o contato com o rio, com a selva, 

sentindo o mormaço ser dissipado pela brisa da tarde, eram sinais de que ele 

encontrara a felicidade. (Souza, 1994, p. 119 – grifos do autor) 

O narrador observador, na quinta e última parte do conto, afirma que o 

angustiado Jean Pierre Pagnol chegou a Manaus, em 1986, trabalhando numa empresa 

de petróleo e embrenhara-se nas zonas ribeirinhas circunvizinhas à cidade manauara em 

meio às tribos indígenas. Ele abandonou Paris e viajou o mundo: Cidade do México, 

Chile, Venezuela, Cuba, Montevidéu, La Paz, Rio de Janeiro, antes de chegar a Manaus. 

E, como escolhera “uma espécie de amnésia seletiva”, “sua memória só alcançava o 

presente, no máximo alguma coisa que acontecera ontem, ou na semana anterior”. Antes 

era “um pobre diabo”, mas como perdera todas as amarras, tornou-se, de fato, uma 

lenda (SOUZA, 1994, p. 123; 124).  

 Márcio Souza retira do cotidiano suas impressões e a matéria para as 

narrativas, bem como reflete os conceitos cristalizados pelo coletivo sobre a região 

amazônica. A legibilidade do espaço urbano em degradação foi registrada pelo olhar do 

estrangeiro e do povo manauara em imagens que misturam ficção e realidade. No 

referido conto os narradores privilegiam as metáforas da chama e do cristal a traduzir a 

urbe. O conflito entre a cidade e a natureza revela a crítica às mazelas a que a cidade de 

Manaus estava submetida.  

No conto intitulado “O velho curtume do bairro”, Manaus caracteriza-se 

metaforicamente ora pelo cristal, ora pela chama. A estrutura narrativa apresenta um 

narrador onisciente que traz à tona a questão ambiental de uma maneira diferente, pois 

os dois lados são apresentados, isto é, as intenções dos ecologistas empenhados em 

acabar com a empresa poluidora e a dos empresários, proprietários da indústria em 

continuar o trabalho com o beneficiamento do couro bovino.  

Márcio Souza mais uma vez, valendo-se de seus conhecimentos 

cinematográficos, constrói uma história que dá legibilidade à moderna cidade de 

Manaus como uma metrópole através da sucessão de episódios que se movimentam 

diante do leitor em um discurso fragmentado, elaborado numa linguagem simples e 
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condensação temporal. A narrativa é dividida em “Primeira Parte” e “Segunda Parte”, 

nas quais o narrador onisciente vai descortinando o emaranhado de imagens da cidade 

pelo espaço físico e pelas relações humanas.  

Pode-se afirmar que as ações executadas na urbe manauara deixam entrever 

dois aspectos: de um lado, um dado período historicamente construído no Brasil, o final 

da década de 1980, quando o país começou a se abrir para o capital estrangeiro e às 

empresas multinacionais, provocando a falência de inúmeras empresas nacionais, entre 

elas os curtumes na região Norte. De outro lado, o momento em que há uma intensa 

atuação de inúmeros órgãos governamentais e não governamentais em prol da 

preservação dos recursos naturais (fauna e flora) brasileiros, principalmente 

direcionados à Floresta Amazônica.  

Havia em Manaus, aí pelo final dos anos oitenta, dois irmãos empresários, 

Clodoaldo e Durval Antunes. Eram proprietários de um curtume [Curtume 

Londrino] no bairro do Educandos e, tal como acontecia com a maioria dos 

tradicionais empresários amazonenses, os seus negócios não estavam 

atravessando um bom momento. Eles, no entanto, não podiam imaginar o 

quão extenuantemente aborrecida ia ser a passagem da boa, calma e velha 

decadência, com a qual já estavam acostumados, para a trepidante fase 

terminal de sua empresa.  

Homens de outros tempos, eles ignoravam muitas coisas. 

E foi assim que ignoraram o perigo que um movimento de caráter ecológico 

[MALIMPAS], organizado por uma jovem professora da Universidade, 

representava para eles. (SOUZA, 1994, p. 129) 

O narrador explicita a cidade de Manaus, que tinha se inserido 

definitivamente no mundo capitalista após duas décadas de funcionamento da ZF, 

agonizando em problemas provocados pelo capitalismo selvagem e que parecem sem 

solução: os efeitos da modernidade advinda com o capitalismo (industrialização) e o 

descaso com a natureza (poluição). De certa forma, percebe-se a crítica de Márcio 

Souza à cidade desestruturada e decadente que se tornara a metrópole Manaus, como 

fizera nos demais contos de A caligrafia de Deus (1994). O contista explicita sua visão 

de mundo em relação aos diversos problemas impostos pela modernidade ao espaço 

urbano manauara, em que “as coisas já não eram as mesmas desde que Manaus tinha 

sido transformada em Zona Franca” (SOUZA, 1994, p. 131).  

No entanto, o tom utilizado pelo escritor é mais ameno ao abordar a 

natureza preservada, bem como mais incisivo ao falar dos problemas ambientais que 
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assolam o espaço urbano: o impacto industrial, a poluição das águas dos igarapés, o uso 

inadequado do solo, uma arquitetura irregular, desenvolvimento desigual e uma taxa 

populacional altíssima. Ao mesmo tempo, que a sensação para com a cidade é a da 

repulsa, a denúncia dos descasos revela um narrador preocupado, que não se cala, que 

deseja a mudança do cristal e da chama. 

Usamos aqui muito produto químico, e há os resíduos sólidos, coisas que se 

vão enquanto o couro é curtido.  

Não esqueças o fedor. (...) Isso aqui espalha um cheiro pavoroso. O nosso 

problema é que já não temos olfato, saturamos.  

(...) 

Costumava ficar dias inteiros, isolada, numa parte da mata no terreno de um 

conhecido, perto da cidade de Poraquequara. O nome da cidade lhe produzia 

câimbras na língua, mas a floresta ainda guardava ali a sua majestade, com 

seus cursos d‟água serpenteando entre as árvores, as bromélias em flor e os 

cipós formando ângulos inesperados. (SOUZA, 1994, p. 136; 141) 

 

 Dando sustentabilidade às ações executadas pelas personagens e 

verossimilhança à trama, o autor indicia elementos que conduzem o leitor à hesitação 

sobre a existência ou não, de fato, dos mesmos, sejam eles documentos, lugares ou 

objetos: “relatório oficial da Secretaria Especial do Meio Ambiente” sobre “a 

liminologia do município de Manaus” (SOUZA, 1994, p. 145); a UNAMA 

(Universidade do Amazonas); a poltrona Chesterfield; a tese de mestrado “O Populismo 

no Extremo Norte: uma biografia de Magalhães Barata”, defendida pela professora 

Mariana; a COSAMA (Companhia de Saneamento do Amazonas) e o Hotel Tropical. 

Nota-se uma imbricada relação entre realidade e ficção a dar legibilidade a um espaço 

urbano repleto de contradições próprias da modernidade, como ressaltara Marshall 

Berman em Tudo que é sólido se desmancha no ar (1997). 

Nesse sentido, além de cenário para o enredo do conto, Manaus torna-se um 

texto, visto que de algum modo, a cidade é representada em seus múltiplos 

componentes, nos quais se revela a realidade que se fragmenta para ser apreendida. 

Pode-se se afirmar que Manaus é descrita como a “cidade do rato”, metáfora explicitada 

por Gomes (2000), visto que o narrador e as personagens estão próximas, centradas no 

plano daquilo que veem. Os transeuntes que descem as “ruas Leopoldo Peres e 7 de 

setembro”; “a parada de ônibus”; os militantes do movimento MALIMPAS; a mídia 

escrita e falada; a justiça morosa, cujos “advogados do movimento não conseguiram 



79 

 

 

adiantar a audiência” e a corrupção, uma das “correntes do poder fluindo pela cidade”; 

“a sala cedida pela Arquidiocese, no prédio da Av. Joaquim Nabuco (...)” e “uma bela 

casa no centro da cidade” (SOUZA, 1994, p. 131-154). Diante da impossibilidade do 

olhar totalizador, Márcio Souza lê a cidade de Manaus por partes e para isso rejeita o 

panorama visto dos grandes edifícios. 

Destaque ainda deve ser dado à complexidade que se evidencia nas 

contradições econômicas, sociais, culturais e ideológicas: o crescimento da cidade, o 

contingente populacional, a urbe “mergulhada em esgoto”, a contaminação por “cromo, 

que é mortal se ingerido, e ao ácido crômico, que é uma das substâncias cancerígenas 

mais perigosas” (SOUZA, 1994, p. 150-152), jogados pelas indústrias de curtume nos 

rios. O narrador não visualiza mudanças positivas para a cidade, e sim o agravamento 

dos problemas, assim, trazendo para o espaço do texto as denúncias, mais que desistir 

de sua cidade, chama a atenção de mais e mais pessoas para os graves problemas 

históricos de Manaus.  

Apesar dos problemas enfrentados pelo Curtume Londrino, o narrador 

enuncia que os trabalhadores preferiam essa situação de perigo e más condições de 

trabalho a ficar desempregados, demonstrando que nem sempre conseguiam enxergar as 

possibilidades para além daquilo que estavam acostumados: “É, foi daí que eu falei (...) 

que se a gente ia morrer de câncer trabalhando aqui, com certeza ia morrer de fome se 

não tivesse mais o curtume” (SOUZA, 1994, p. 150). Inúmeros deles tinham ligação 

com o curtume desde que fora inaugurado, tendo nele trabalhado por gerações. Manaus 

é a cidade, metaforicamente e geograficamente, ilhada à beira de um colapso, em que 

mesmo “os jornalistas (...) se comportavam como se vivessem numa outra cidade, longe 

dos problemas que ela não cansava de apontar” (SOUZA, 1994, p. 152). Embora a 

imprensa devesse ser um dos instrumentos de reflexão dos problemas da cidade e peça 

fundamental para buscar soluções coletivas.  

Ao fazer a apresentação dos detalhes do escritório utilizado pelos irmãos 

Antunes no Curtume Londrino, o narrador apreende uma cidade contraditória, que se 

quer moderna, mas se nega a aceitar as mudanças propiciadas pela modernização. Tal 

aspecto revela-se no olhar da ecologista: “Mariana olhou com benevolência os dois 

senhores idosos. Contemplou o escritório entulhado de velhos móveis, antiquadas 
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máquinas de datilografar, encardidos armários e arquivos, para ela um verdadeiro 

cenário de atraso, de conservadorismo e pavor de renovação” (SOUZA, 1994, p. 131). 

Decadência e ruínas da cidade outrora construída com uma “letra bonita” aos moldes 

europeus são enunciadas nos móveis, nas pessoas e na passagem do tempo: “Durval foi 

até a poltrona Chesterfield, um tanto desgastado, e lá se sentou, ofegante. (...) Desde que 

viera trabalhar ali, e isto já ia para meio século” (SOUZA, 1994. p. 134).  

Mas a coisa mais britânica que havia era o próprio prédio do curtume. 

Construído entre 1884 e 1889, o imenso edifício de tijolinhos vermelhos, 

portas e janelas de ferro, tinha sido importado – peça por peça – de 

Manchester. Encarapitado num dos barrancos da margem direita do igarapé 

do Educandos, estava perfeitamente integrado à paisagem e, por ser uma das 

mais antigas construções do bairro, parecia ter brotado do chão tal qual as 

oito enormes mangueiras que faziam sombra em sua fachada de amplas 

janelas envidraçadas. (SOUZA, 1994, p. 137) 

Da urbe do passado pouco restara de memória urbana, pois, como revela as 

palavras de um dos empresários: “Ela nos acha uns fósseis, isso sim. Dois animais 

antidiluvianos que sobreviveram...” (SOUZA, 1994. p. 135).Uma vez em destruição os 

aspectos físicos e humanos da cidade, portanto, a fim de preservar a cultura, a memória 

urbana da região, o narrador fez-se o registro da cidade simbólica pelo discurso, como 

dissera Roland Barthes (1987), “a cidade é um discurso, e esse discurso é 

verdadeiramente uma linguagem”.  

O narrador ressalta que o processo de adaptação era inevitável, pois, o 

Curtume Londrino era o único legitimamente pertencente aos “amazonenses”, já que os 

outros não o eram mais, ou porque foram adquiridos por estrangeiros, ou faliram, ou 

substituídos pelas novas tecnologias. O ato de mandar lavar as vidraças do curtume, 

como num ritual, sugere uma ação corriqueira, mas também desejo dos empresários do 

curtume por mudança, dando legibilidade a uma urbe ainda não adaptada à modernidade 

que a assola.  

Os irmãos Antunes mandaram lavar os vidros da grande janela do escritório. 

A claridade agora entrava no ambiente, e eles nem precisavam mais acender 

as luzes durante o dia. 

- Essas vidraças não eram lavadas há uns trinta anos, disse Clodoaldo. Acho 

que papai mandou lavar quando o dr. Jânio Quadros veio conhecer a 

empresa. 

Durval balançou a cabeça, concordando.  

(...) 

Nós somos um anacronismo, mano. Ou nos adaptamos aos novos tempos, ou 
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pereceremos. (SOUZA, 1994, p.155-156)  

A ação executada pelos proprietários do curtume evidencia uma tomada de 

consciência não só deles como a da própria urbe como espaço da coexistência de 

paradoxos: transformação ou aniquilamento. Não eram somente as vidraças que se 

tornaram claras, mas o olhar da cidade grande a uma nova fase de modernidade. É o 

concreto, o rígido, o cristal ao mesmo tempo em que o fluido, o humano, a chama passa 

por transformações, dando legibilidade à cidade de Manaus, pois a chama não é só 

vítima da urbe, é também agente das mudanças. Como afirma Gomes (1994, p. 24), “a 

fixidez do cristal se contrapõe à fluidez da chama nesse principal local habitado na 

atualidade”.  

Se “Cambrigde não existia mais. Eles eram prisioneiros de Manaus” 

(SOUZA, 1994, p. 158), a glória do passado na “cidade dos barés” e “Barões do Látex” 

já não existe mais no presente, está relegada ao passado. Para se preservar, a urbe deve 

olhar através das janelas do Curtume Londrino para os seus fragmentos em busca de sua 

totalidade. O antigo e o moderno convivendo em relativa harmonia, sendo preciso 

compreender que as transmutações no espaço urbano e em seus habitantes são 

evidentes.  

O conto “O velho curtume do bairro” revela nas entrelinhas, subjacente à 

problemática das questões ambientais da urbe manauara, a dificuldade de Mariana, uma 

mulher independente e bem sucedida em realizar-se amorosamente. Seus desamores 

destacam a dificuldade do indivíduo inserido na metrópole em equilibrar-se, estabelecer 

vínculos, relacionar com o Outro, pois esfacela, fragmenta-se diante de tantas imagens 

produzidas pela urbe.   

E parou, como que atingida por um raio. 

À sua frente, num dos jardins, meio encoberto por uma toiceira de 

filodendros, estava Fernando. Não estava sozinho, conversava com um outro 

homem, bem mais velho, os dois sentados num banco de metal à sombra de 

um fícus cuidadosamente podado. Os dois pareciam bem íntimos, mais do 

que íntimos, pensou Mariana. Havia algo mais entre os dois, na troca de 

olhares, nos gestos, mo toque gentil de suas mãos. 

Então, curvando-se para a frente, Fernando beijou o outro homem como 

nunca tinha beijado Mariana. (SOUZA, 1994, p. 155) 

Cabe ressaltar que o referido conto demonstra que Márcio Souza tem o 
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domínio da teoria do gênero conto, proposta por Ricardo Piglia (2004, p. 90), em que 

“um conto sempre conta duas histórias”. Isto é, a história visível narrada dá pistas de 

outra que virá à tona ao final da narração causando surpresa. Assim o é, no “O velho 

curtume do bairro”. Evidentemente, os relacionamentos humanos não seguem uma 

lógica racional, é a chama a experimentar a dureza do cristal de uma maneira dolorosa.  

A imagem da cidade de Manaus construída nos dois contos pelos narradores 

e suas experiências urbanas, evidencia um espaço urbano assolado pelas consequências 

do recebimento de fluxo migratório significativo, na segunda metade do século XX, que 

buscou Manaus por causa da implantação e consolidação da ZF.  

É possível asseverar que, a representação da cidade de Manaus empreendida 

pelo contista Márcio Souza nas cinco narrativas de A caligrafia de Deus (1994), 

perpassa a racionalidade geométrica e a fluidez do humano através das experiências 

urbanas das personagens. A pulsão vívida da chama no cristal, coexistindo nela o 

passado/presente, antigo/novo, moderno/tradicional, pobreza/riqueza, numa cidade 

marcada pelo caos, a violência, a fragmentação, a perda de sentidos.  

Em A caligrafia de Deus (1994) diversas personagens transitam, formando um 

painel da cidade Manaus com suas periferias e seus habitantes - o garimpeiro, os 

estrangeiros, os índios aculturados, a ecologista em crise, a fábrica poluente e seus donos e 

operários, todos em busca de transfiguração em meio às contingências urbanas.  E, de certa 

maneira, captadas pela lente da câmera cinematográfica presente na escrita de Márcio 

Souza.   

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

3. A CIDADE ILHADA: MEMÓRIA E SUTILEZAS  

 

Cante sua aldeia e serás imortal. 

Leon Tolstoi 

É a experiência da memória enquanto 

linguagem que me interessa.  

Milton Hatoum (2009) 

 

A cidade é o lugar do homem moderno. É o espaço que aglutina diversas 

práticas e olhares; misturas que expressam a própria constituição da sua subjetividade. 

A cidade não é só um mundo de coisas, mas de signos. Ler a urbe é um exercício de ler 

imagens e um dos lugares-chave por meio do qual a experiência urbana se faz refletir é 

a literatura, simulacro do real. Desse modo, buscando dar continuidade à leitura da 

cidade de Manaus representada na forma literária, neste capítulo, toma-se como corpus 

de análise o livro A cidade ilhada, publicado em 2009, pelo escritor Milton Hatoum. 

Com o objetivo de verificar o modo como o contista constrói imagens da 

cidade de Manaus, os contos selecionados apresentam alguns pontos comuns: 

tematizam a experiência urbana, as narrativas trazem como espaço nomeado ou não a 

cidade de Manaus, foram escritos por um contista amazonense de origem, é o único 

livro de contos publicado pelo autor. Nesse sentido, as narrativas são abordadas a partir 

das metáforas visuais discutidas no primeiro capítulo como cristal/chama, 

fascínio/atração, assim como a recuperação do passado pela memória filtrada pela 

experiência pessoal e verdadeira do autor e seus narradores.  

 

3.1 Considerações iniciais: autor e fortuna crítica  

O escritor Milton Hatoum já toma parte entre os mais importantes da 

literatura brasileira, cuja trajetória literária apesar de ainda consideravelmente pequena, 
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evidencia-se consistente para a crítica, uma vez referenciar a região amazônica de 

maneira diversa, como se tentará aqui registrar.  

 O contemporâneo Milton Assi Hatoum nasceu em Manaus no ano de 1952, 

desde criança conviveu em casa com uma mistura de línguas e cultura provenientes da 

descendência libanesa. Aos quinzes anos, mudou-se para Brasília, onde concluiu os 

estudos secundários no Colégio de Aplicação da UnB. Na década de 1970, foi morar em 

São Paulo e cursou Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo (USP), 

período em que frequentou cursos de Teoria Literária, familiarizando-se com diversa 

literatura. Nas décadas de 80 e 90, viajou e morou em diversas cidades da Espanha, da 

França e dos Estados Unidos para estudar e trabalhar. Retornando a Manaus, foi 

professor de literatura francesa na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), por 

quinze anos, mas, sentindo-se insatisfeito com a política em Manaus, mudou-se, 

definitivamente, para São Paulo, em 1999. 

Mas o impacto maior foi a cidade que encontrou 16 anos depois da criação da 

Zona Franca de Manaus. Ao retornar em 1984, encontrou uma cidade 

parecida com um “bazar oriental”, povoada de indianos, chineses, coreanos, 

além das indústrias montadoras ou, na versão irônica, “maquiadoras” que lá 

se instalaram a partir de 1975. Uma cidade corroída por um populismo, 

fisiologismo, má administração, um exemplo perfeito da modernidade manca 

brasileira. (PIZA, 2007, p. 18) 

Ressalte-se que, segundo Maria Aparecido Ribeiro (2007), o escritor insere-

se nas novas produções literárias brasileiras, precisamente nas das últimas décadas do 

século XX e início do século XXI, que surgem dotadas de outras perspectivas quanto a 

uma nova percepção e problematização acerca da ideia de uma identidade regional ou 

nacional. 

Com o aproximar-se do século 21, começa a despontar na literatura brasileira 

uma outra saga, que aborda de uma nova perspectiva o problema da origem: 

não se trata mais de uma identidade brasileira uma, idealizada, como fruto de 

um encontro mascaradamente pacífico entre um branco e uma índia ou, 

deliciosamente carnavalizado, entre brancos, índios e negros. Trata-se de 

várias fundações e de várias sagas, novas fantasias de origem. É o caso da 

literatura feita por filhos e netos de imigrantes, de que são exemplos as obras 

de Moacir Scliar, Samuel Rawet, Nélida Piñon, Salim Miguel e Milton 

Hatoum. (RIBEIRO, 2007, p. 147) 

Surgiu no panorama da ficção brasileira contemporânea com a publicação 

de seu primeiro romance, Relato de um certo Oriente (1989) referendado pelo crítico 
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Davi Arrigucci Jr. como “a arte de reconstruir, no lugar das lembranças e vãos do 

esquecimento, a casa que se foi. (...) Um mundo até certo ponto único, exótico e 

enigmático em sua estranha poesia, mas capaz de se impor ao leitor com alto poder de 

convicção” (ARRIGUCCI JR., 1999, p. 331).  

O crítico literário Benedito Nunes (1993), um admirador confesso de Milton 

Hatoum, sobre o referido romance, afirma ser ele um bom exemplo de como ver a 

distância como a forma mais eficaz de traduzir a proximidade.  

É a "desterritorialização", que Milton sabe transformar em qualidade. Já me 

referi a essa experiência quando falei de mim mesmo. No livro de Milton, há 

distância, mas há ao mesmo tempo proximidade. A distância está mais na 

elaboração. O romance se transforma na busca de um tempo perdido, mas em 

local bem delineado, pintado com tintas que não são regionalistas. Em dado 

momento, Milton descreve o quintal de uma casa e, ali, o leitor defronta com 

todo o mundo amazônico. Esse mundo aparece também nas recordações de 

seus personagens. Mas há, sempre, um distanciamento reflexivo que confere 

grandeza ao texto (NUNES, 1993) 

Somente onze anos mais tarde lançou Dois Irmãos (2000), ambos romances 

foram vencedores do Prêmio Jabuti. A crítica Stefania Chiarelli (2007) ao abordar a 

ficção de Milton Hatoum assinala que o autor opta pelo “relato memorialista” como 

uma estratégia narrativa própria, a qual pode ser verificada nos dois primeiros 

romances.  

Ambas narram, em momentos históricos diferentes, fragmentos da história da 

Amazônia e do Brasil, enfocando as diversas mudanças por que passam a 

cidade de Manaus, marcada pela atividade comercial dessas famílias 

imigrantes. Mas nos romances de Hatoum o abismo mais terrível é o que está 

em casa, entre as paredes que sufocam e aprisionam os membros do clã. 

(CHIARELLI, 2007, p. 37). 

Após cinco anos, Hatoum publicou Cinzas do Norte (2005) também 

agraciado com o Prêmio Jabuti. Mais uma vez, o autor demonstra uma temática já 

desenvolvida nas narrativas anteriores: a busca da origem, conforme assinala Sylvia 

Telarolli (2007).  

A busca da origem é tema que marca fortemente as três narrativas, busca que, 

sob as mais distintas feições, atormente cada um de nós. Mas, ironia suprema, 

a busca que alimenta o andamento das histórias, revelado o segredo, se esvai 

na pequenez das revelações, nada do descoberto é tão surpreendente, 

inusitado ou importante assim. Importante mesmo é o exercício da palavra, a 
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velha arte de envolver o ouvinte na magia das histórias inventadas. 

(TELAROLLI, 2007) 

Três anos mais tarde, lança Órfãos do Eldorado (2008), novela que faz parte 

da coleção Myths, encomendada pela editora escocesa Canongate, o qual é considerado 

pelo próprio autor como seu livro mais político. É uma história de amor, perdas, 

ausências e buscas pela “Cidade Encantada”, ainda não encontrada e, mais do que um 

drama regional, a obra representa um questionamento sobre a essência da vida e o 

existir do ser humano no mundo.  

Desde a primeira obra publicada o autor tem sido bem recebido pela crítica, 

demonstra em sua obra uma maturidade derivada de uma sólida formação acadêmica e 

de experiências pessoais, assim como tem apresentado a cidade de Manaus como espaço 

privilegiado em sua criação ficcional. Apesar de ter viajado muito pelo mundo, Hatoum 

não se vê longe de sua Manaus de origem e assume com orgulho a pluralidade de raízes, 

afirmando: 

Então meu porto de partida e de chegada é Manaus, porque, quase tudo o que 

escrevi e estou escrevendo está ancorado nesse porto. É uma cidade com 

milhões de problemas, violentíssima, caótica, foi saqueada pelos últimos 

governos, e setenta por cento de sua população vive em palafitas ou casebres. 

(...) Tudo isso faz parte dessa topografia afetiva e social que é também 

geográfica. (HATOUM, 2002/2003, p. 67) 

Como o próprio Milton Hatoum admite, e a própria crítica tem ressaltado, 

não há como negar a influência da cidade de Manaus em sua trajetória intelectual e 

biográfica, o que, segundo Maria Aparecida Ribeiro (2007), acaba por se refletir em 

suas obras.  

Milton Hatoum chama a atenção para a pequenez manauara e para a 

gradativa degradação da cidade. As histórias pessoais neles narradas trazem à 

tona histórias de família, onde ninguém enriquece e todos partem, se 

quiserem buscar uma vida melhor, que acaba por não surgir. (...) Como 

Drummond, Hatoum volta a afirmar “nenhum Brasil existe”. Mas vai além, e 

substitui o que é interrogação no poeta mineiro, pela constatação de uma 

nova dor: órfãos e sem oriente, tampouco existem os brasileiros. (RIBEIRO, 

2007, p. 160) 

Suas influências não se dão apenas por meio de suas experiências pessoais 

como pelas leituras de celebrados autores, que vão de Machado a Rosa, Borges a 
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Cortázar, de Poe a Proust, entre tantos outros. Talvez possa se afirmar que Milton 

Hatoum, ao lançar mão dessas referências clássicas da literatura nacional e universal, 

queira buscar não só aproximações, como também queira dar continuidade a essa 

tradição literária. É um escritor que evoca no tempo presente uma experiência do 

passado, cuja restauração do passado representa um elemento fundamental na obra do 

autor, assim como “o núcleo familiar e sua respectiva tradição” (LEÃO, 2005, p. 56; 

57). 

Diante da presença dessas matrizes em sua obra, a crítica tem filiado o autor 

ao regionalismo. Sobre isso, Tânia Pellegrini (2007) no artigo “Milton Hatoum e o 

regionalismo revisitado” aponta que o seu regionalismo possui uma dimensão 

particular, “com evidente qualidade estética”, porque se estabelece sobre a memória, 

responsável pela carga afetiva que é dinamizada pela observação acerca de sua cidade 

Manaus.  

O regionalismo revitalizado de Hatoum repousa, assim, em dois pontos 

centrais, a memória e a observação, sendo aquela inteiramente responsável 

pela carga afetiva que a esta dinamiza. A memória, nesse sentido, tanto pode 

ser entendida como a do autor, que revisita ficcionalmente a Amazônia de 

sua infância, quanto a dos narradores, que buscam por meio de um relato, os 

traços perdidos de sua identidade. Trata-se de um processo mental 

duplamente trabalhado, se assim se pode dizer, o qual, como quer Candido, 

elabora “conscientemente uma realidade humana, extraída da observação 

direta” de seus territórios materiais e subjetivos, com sensibilidade plástica, 

apuro linguístico e acuidade psicológica. (PELLEGRINI, 2007, p. 134 – 

grifos do autor) 

O crítico Alfredo Bosi (2006), em História concisa da Literatura Brasileira, 

também avalia a produção literária de Milton Hatoum como de perspectiva regionalista, 

colocando-o ao lado de consagrados autores da literatura brasileira, assim como um 

continuador da melhor tradição literária.   

A escrita apurada de um estreante como Milton Hatoum parece indicar (como 

o fizeram, nos anos 70, Raduan Nassar com Lavoura Arcaica e Carlos e 

Carlos Sussekind com Armadilha para Lamartine) que um certo ideal de 

prosa narrativa, refletida e compassada, que vem de Graciliano e chegou a 

Osman Lins, não é forçosamente fruto de um passado estético irreversível. 

Esse padrão resiste em meio ao caos do mosaico pós-moderno e significa a 

vitalidade de um gosto literário sóbrio que não renuncia à mediação da 

sintaxe bem composta e do léxico preciso, sejam quais forem os graus de 

complexidade da sua mensagem. A ideia de arte como trabalho baqueou mas 

ainda não morreu. (BOSI, 2006. p. 437) 
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A crítica Daniela Birman (2008) se debruça sobre a produção do escritor e 

afirma ser Hatoum devedor a Machado de Assis em sua produção literária, 

principalmente no segundo livro, assim como apresenta aspectos próprios do 

regionalismo, embora não enfatize “esse olhar que congela e isola imagens do 

amazonense, do oriental ou do índio da região. Ele buscará antes explorar temas como o 

trânsito entre territórios, culturas, e criará personagens marcados por diferentes 

costumes” (BIRMAN, 2008, p. 243). Portanto, não se pode analisá-lo sob uma 

perspectiva reducionista do regional, pois as suas narrativas creditam elementos 

renovadores à tradição.  

Consoante Francisco Foot Hardman (2007), o escritor não pertence à 

linhagem do regionalismo amazônico, nem aos escritores da literatura de imigrantes, 

pois o pitoresco e a cor local são elementos secundários no representado, proferindo que 

“apesar dessas raízes geográficas, clânicas e até mesmo temáticas, sua escrita foge tanto 

de uma expressão regional bem localizada, quanto de uma representação étnico-social 

específica de um grupo.” (HARDMAN, 2007, p. 238). Para o ensaísta, Milton Hatoum 

não escolhe um único caminho a seguir, mas, elege várias representações de Manaus, é 

um escritor híbrido por privilegiar e acolher a memória de dois universos: o amazônico 

e o árabe em sua produção literária.  

Entretanto, o escritor Milton Hatoum não se considera um regionalista e tem 

contestado tal rótulo atribuído pela crítica ao seu trabalho, pois se “Graciliano Ramos 

não foi regionalista, mas um escritor brasileiro e universal, assim como Machado de 

Assis”, porquanto, “não somente os amazonenses tem legitimidade para falar do 

Amazonas. (...) O que interessa é o que o escritor faz a partir de um centro simbólico, de 

um chão histórico”, em entrevista concedida a Sylvia Colombo (2009). De acordo com 

Ademar Leão (2005, p. 8), Hatoum rebate porque, apesar de eleger a “Amazônia como 

cenário da coexistência e do entrecruzamento de línguas, de culturas e de tradições”, 

acredita que vai além do instituído pela tradição sobre essa região. Por isso, coloca-se 

contrário a ela por ser uma concepção reducionista.  

Em 2009, o escritor publicou o livro de contos A Cidade Ilhada, obra na 

qual reflete momentos de sua vida em Manaus, Barcelona, Paris e Califórnia. Revela um 

pouco de suas vivências na Europa e nos Estados Unidos através de narradores 
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andarilhos, que traduzem um pouco essa errância, (re)construindo um passado perdido, 

que só existe como linguagem no presente. A referida coletânea traz catorze contos, 

publicados originalmente entre 1992 e 2004, além de mais seis inéditos.  

É perceptível na fortuna crítica de Milton Hatoum a sua relação com o legado 

da cultura árabe, o mito do duplo, a casa e a cidade em ruínas, os relacionamentos 

familiares, a restauração do passado pela memória de suas personagens em sua maioria 

narradores. O escritor trata de uma Manaus cosmopolita em decadência, que tenta 

resguardar os resquícios de um período áureo do período da extração da borracha. Além 

disso, Hatoum reflete o espaço amazônico não através dos códigos vazados pelo 

exotismo e pelo deslumbramento que tão amiúde caracterizavam a literatura dos 

viajantes, mas, mais pela apresentação dos conflitos íntimos porque passam suas 

personagens.  

 

3. 2 Arquitetura de palavras e memória 

O livro de contos A cidade ilhada (2009) foi escolhido para análise sobre o 

modo como a cidade de Manaus é representada na forma literária a partir de alguns 

dados importantes: o espaço privilegiado das experiências das personagens é a 

metrópole Manaus; é o único livro do autor que se dedica ao gênero conto; tematizam o 

imaginário urbano pós-consolidação da ZF; comparativamente aos contos de Márcio 

Souza, apresentam certa continuidade temporal e espacial nessa enunciação, pois foram 

escritos por Milton Hatoum entre 1992 e 2008, apesar do enunciado ser elaborado, às 

vezes, assentando-se em espaço e tempo pretéritos. 

A leitura dos contos permite observar que A cidade ilhada (2009) traz 

reflexos das experiências vividas pelo escritor em Manaus, Barcelona, Paris, Califórnia, 

entre outros lugares por onde transitou, dando a ver um pouco de sua errância através 

dos percursos realizados pelas personagens andarilhas. Um passado perdido que só 

existe (re) construído como linguagem no presente, pois, como acredita Milton Hatoum: 

“a viagem mais fecunda é o movimento da palavra poética rumo à origem”. Entretanto, 

não se trata somente do resgate da memória pessoal, de tonalidade intimista, pois o 
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autor associa no percurso das personagens a abordagem de traços individuais, mas 

também aqueles que brotam da vivência coletiva, do universo manauara.  

A Cidade Ilhada é um livro de passagem. O primeiro conto Varandas da Eva 

é um vocativo aos anos 60 e o último conto Dançarinos da última noite se dá 

35 anos depois do primeiro, quando a cidade passou por uma violenta 

industrialização e já anuncia o que vem adiante. (...) A Cidade Ilhada é um 

arco temporal de alguém que viajou, morou em muitos lugares, feito de 

narradores nômades. (...) Esse reuniu contos escritos durante 20 anos. 

(HATOUM, 2010 – grifos nosso) 

Como memória e experiência são relevantes para a compreensão das 

trajetórias dos narradores hatounianos, neste trabalho foram tomadas a partir do que 

Walter Benjamin (1994) conceituou em sua reflexão sobre a história, em que a memória 

está ligada ao ato de contar (narrar), à experiência vivida (Erlebnis) particular, privada e 

à experiência coletiva (Erfahrung). No ensaio O narrador – considerações sobre a obra 

de Nicolai Leskow, Benjamin ao explicitar a oposição entre o conto, o romance e a 

informação jornalística moderna, ressalta que a arte de narrar histórias, própria do 

contista, tem como fonte a experiência coletiva, uma memória comum transmitida 

através das “histórias contadas de geração a geração” (BENJAMIN, 1994, p. 68).  

Para melhor compreender essa afirmação é preciso reportar a Jacques Le 

Goff (1990), para quem o conceito de memória está intimamente ligado à ciência e a 

história como tal. Como propriedade de conservar certas informações, a memória 

remete em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem 

pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como 

passadas (LE GOFF, 1990, p. 423). Para Le Goff, a memória individual ou coletiva, é 

um elemento essencial na busca da identidade de indivíduos ou de sociedades, no 

entanto, deve-se trabalhar de forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e 

não para a servidão dos homens (Ibidem, idem). 

Importante evidenciar ainda que a memória torna-se uma lembrança 

construída no presente a partir experiências passadas e cada uma possui sua própria 

lógica e sentido, conforme registrado por Michael Pollak (1989). De acordo com o 

autor, a memória é uma recordação subjetiva e pessoal, que focaliza e seleciona coisas 

específicas, estando inserida em um contexto coletivo para que assim faça sentido. 
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Conforme as circunstâncias, ocorre a emergência de certas lembranças, a 

ênfase é dada a uma ou outro aspecto. (...) Assim também, há uma 

permanente interação entre o vivido e o aprendido, o vivido e o transmitido. 

E essas considerações se aplicam a toda forma de memória.  

Nas lembranças mais próximas, aquelas de que guardamos recordações 

pessoais, os pontos de referência geralmente apresentados nas discussões são 

de ordem sensorial: o barulho, os cheiros, as cores.  (POLLAK, 1989, p. 8-

11) 

É perceptível nos contos de Milton Hatoum que, as personagens 

rememoram o passado a fim de reelaborar os acontecimentos que haviam ficado 

incompreendidos. Vivem a recompor recortes de sua história em um constante retorno à 

terra natal e ao que fora outrora. Na mesma perspectiva do que assevera Benjamin 

(1994) ao analisar a obra de Proust, salientando a questão da memória que dela pode ser 

depreendida. 

Sabemos que Proust não descreveu em sua obra uma vida como ela de fato 

foi, e sim uma vida lembrada por quem a viveu. Porém, esse comentário 

ainda é difuso, e demasiadamente grosseiro. Pois o importante, para o autor 

que rememora, não é o que ele viveu, mas o tecido de sua rememoração, o 

trabalho de Penélope da reminiscência. (BENJAMIN, 1985, p. 37). 

Do ponto de vista formal, as narrativas de A cidade ilhada (2009) obedecem 

àquilo que o argentino Ricardo Piglia (1994, p. 89) denominou de “primeira tese do 

conto”: a ideia de que “um conto sempre conta duas histórias”, em que uma delas só se 

manifesta nos momentos finais do texto. Utilizando uma arquitetura de palavras e 

reminiscências pela técnica da superposição, Milton Hatoum constrói histórias 

paralelas, desdobradas em frações de tempo diferentes, funde-as sem que o leitor 

perceba. Como as mamuskas
30

, os contos trazem dentro de si outro texto, que traz 

dentro de si outro e, assim por diante.   

Ressalte-se também que, a maioria das narrativas traz um narrador em 

primeira pessoa, o que nos termos do que definem as possibilidades de regulação da 

informação narrativa, configurada na voz do narrador, Gérard Genette (1975) 

denominou de narrador autodiegético. Este conta a sua própria experiência como 

protagonista, em que a versão apresentada para os fatos é aquela em que ele mesmo 

                                                 
30 A mamuskas é um brinquedo tradicional da Rússia, constituída por uma série de bonecas, feitas de 

diversos materiais, ainda que o mais frequente seja a madeira, que são colocadas umas dentro das outras, 

da maior (exterior) até a menor (a única que não é oca). O número de figuras que se conseguem encaixar 

é, geralmente de 6 ou 7, ainda que existam algumas com um número impressionante de peças.  
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acredita ou aquela que ele inventou. Enquanto o narrador heterodiegético relata uma 

história à qual é estranho, não é personagem dessa história, tipo de narrador privilegiado 

por Márcio Souza nas análises apresentadas no capítulo anterior. 

Vale mencionar que, assim como no livro A caligrafia de Deus de Márcio 

Souza (1994), a obra aqui analisada traz informações acerca do que Genette (2005) 

denominou paratextualidade. Elementos esses que dialogam com o conteúdo dos contos 

desde a capa do livro, a qual traz a imagem “Navio em Santarém”, de 2007, fotografia 

feita por Luiz Braga (Anexo 3). É o registro noturno de uma embarcação típica da 

região amazônica: a gaiola
31

, podendo ser estabelecida analogia entre o barco e o título 

da obra. Primeiramente, porque o barco torna-se uma verdadeira “ilha” singrando rios e 

igarapés amazônicos nos longos traslados e, segundo, uma referência à cidade de 

Manaus, a qual está localizada à margem do rio Negro e é entrecortada pelas águas, 

ficando isolada de outras cidades, e em certa medida, do restante do país. Revela-se uma 

metáfora presente nas narrativas: uma cidade “ilhada”, geográfica e metaforicamente.  

Nota-se que não só a cidade de Manaus está “ilhada” pelas águas e pela 

floresta, bem como as personagens são seres ilhados, isolados, à deriva. Em constante 

movimento de volta à origem, um eterno retorno ao espaço urbano manauara, tendo-o 

como porto de chegada ou de partida para nativos ou indivíduos estrangeiros, conforme 

se observará mais detidamente nos contos adiante, buscando a si mesmos ou a um 

espaço que não mais existe. 

A relação paratextual ainda aparece nas dedicatórias feitas em alguns contos 

de A cidade ilhada (2009), sugerindo a diversidade de experiências vividas pelo escritor 

Milton Hatoum, principalmente como um intelectual, entre elas: Francisco Foot 

Hardman e Lourival Holanda (escritores e críticos que estudam a obra de Euclides da 

Cunha); Drauzio Varella (médico sanitarista); Maria Lúcia Medeiros (poeta paraense); 

Adib M. Assi (avô de Milton Hatoum); Benedito Nunes
32  

(filósofo e escritor, 

                                                 
31  Gaiola é o nome de um barco de borda baixa com superestrutura alta e avarandada, típica da 

navegação dos rios amazônicos, famosa pelo grande número de redes estendidas em seu interior, onde os 

passageiros dormem. 

32 Vale lembrar que Milton Hatoum e Benedito Nunes escreveram juntos a obra Crônica de duas 

cidades: Belém e Manaus (Secult, 2006), a qual apresenta a história das duas metrópoles-símbolo da 

região amazônica. O olhar de cada escritor tentando desvendar o legado urbano deixado pela colonização 

da Amazônia ao longo dos anos. 
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especialista em Guimarães Rosa); Lyris Wiedemann (linguista); Lúcia Sá (professora de 

literatura brasileira na Universidade de Stanford); Márcia e Jorge Bodanzky (tradutora e 

cineasta). Embora, este trabalho não tenha como objeto de pesquisa especificamente os 

paratextos, tais elementos contribuem para a leitura da cidade de Manaus, uma vez 

dialogarem com o conteúdo expresso nas narrativas em que estão inseridas, bem como 

evidenciam a perspectiva escolhida pelo contista para ler/escrever a urbe – um espaço 

urbano cosmopolita filtrado pelas lembranças dos narradores. 

Pode-se se afirmar que, no plano temático A cidade ilhada (2009) converge 

para motivos ficcionais já desenvolvidos por Milton Hatoum em seus romances, como o 

fascínio pelo desconhecido, a relação com o Outro, o estrangeiro, a inexorabilidade do 

tempo, a casa em ruínas, o ser humano fragmentado, a busca pela origem, a cidade de 

Manaus.  

E não podemos esquecer também que o drama da Amazônia é urbano. Quase 

80% da população da Amazônia mora em cidades. (...) Chegam lá e 

encontram uma cidade extremamente diversa, plural, onde não importa a 

origem. (...) E também tem todos os problemas urbanos de outras cidades do 

Brasil. (...) Manaus é uma cidade de quase dois milhões de habitantes. 

(HATOUM, 2010) 

O autor tem consciência do fazer literário como trabalho de linguagem. E, 

se a literatura não dá respostas, mas é capaz de problematizar, questionar situações e 

conflitos por meio da mediação, para o escritor Milton Hatoum não há como pensar na 

Amazônia, hoje, se não pensar também em questões urbanas. O contista não se esquiva 

de tratar de problemas que afetam a cidade manauara, como se observa nos contos 

adiante analisados: a instalação da ZF, seu urbanismo selvagem e o apagamento da 

memória urbana através do desvelamento das ruínas da arquitetura neoclássica dos 

prédios e das casas, entre outros objetos, que despertam as reminiscências dos 

narradores.  

 

3.3 Manaus: reminiscências da juventude 

A análise desenvolvida neste subcapítulo contempla os respectivos contos: 

“Varandas da Eva”, “Uma estrangeira da nossa rua” e “Dois tempos”, integrantes da 
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obra A cidade ilhada (2009). Nelas o contista Milton Hatoum apresenta histórias 

narradas em primeira pessoa, rememorando com certo lirismo acontecimentos do 

passado, vividos durante o período da juventude pelos narradores. As lembranças 

sempre são despertadas a partir de algum objeto ou lugares da cidade, dando 

legibilidade ao espaço urbano de Manaus presentificado nas ruínas da “racionalidade 

geometrizante e no emaranhado de existências humanas” por meio das metáforas do 

cristal e da chama, propostas por Calvino (1990).   

Os narradores dos contos não são nominados, mas são sobrinhos do tio 

Ranulfo e tia Mira: “Ranunfo, tio Ran, o conhecia”, “Nunca mais voltaram, disse tia 

Mira” e “Queria fazer uma surpresa para o tio Ranulfo, nem me lembrava quanto tempo 

ficara sem vê-lo” (HATOUM, 2009, p. 7; 15; 61). Considerando as pistas dos 

narradores, é possível aventar que seja um só nas três narrativas e o mesmo narrador 

autodiegético Olavo (Lavo), que conduz a narrativa em Cinzas do Norte (2005), terceiro 

romance de Milton Hatoum. Embora isso não signifique que os contos devam ser lidos 

em sequência, ao contrário, têm autonomia.  

Os narradores dos três contos retornam adultos ao lugar de origem após 

longo tempo distante e, através da restauração do passado vivido registrado na memória, 

revelam presentificam essa urbe de outrora somente pela linguagem. Rememorar as 

ruínas do passado – pessoais e urbanas – ajudam-nos a compreender o incompreendido, 

a entender o dito e o não dito.  

O conto “Varandas da Eva” inicia-se com o relato do narrador-personagem 

já adulto, relembrando a primeira vez em que ele e seus amigos de infância, financiados 

por seu tio Ranulfo, conheceram o bordel Varandas da Eva, “um balneário lindo, e 

cheio de moças lindas”, “um mistério”. (HATOUM, 2009, p. 7). A atitude do tio 

Ranulfo denuncia certos pensamentos e tradições ligadas ao provincianismo de Manaus 

na época relembrada, como a de que o adolescente para ser catapultado à condição de 

homem ou mostrar sua virilidade deveria ser levado pela família para ter sua iniciação 

sexual com prostitutas nos bordéis.   

O narrador enuncia os mistérios que rondaram o rito de passagem da 

infância para a juventude, a iniciação sexual e o bordel, os quais deram uma dimensão 
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especial ao grupo, pois o “Minotauro, fortaço e afoito, quis ir antes” (HATOUM, 2009, 

p.8), Gerinélson foi de lambreta e Tarso preparou roupa nova feita pela tia Mira, mas ao 

chegar ao lugar, “hesitou: deu uns passos para frente recuou, quis e não quis entrar. 

Ficou mudo, mais e mais esquisito, fechou-se” (HATOUM, 2009, p.9). Cada um a seu 

modo queria acessar esse universo desconhecido – o bordel, a outra face da urbe e a 

juventude, a outra fase da vida. 

A legibilidade da cidade de Manaus vai sendo construída nas referências aos 

aspectos físicos e na intensidade das relações humanas vivida nos tempos de 

adolescência, ressaltando um espaço urbano outrora alegre, feliz e cultural: “as festas no 

Fast Clube e no antigo Barés, bailes a bordo dos navios da Booth Line, serenatas (...) na 

calçada do bar do Sujo, na praça da Saudade”, o “Teatro Amazonas” e os cinemas 

“Éden, Guarany ou Polytheama” (HATOUM, 2009, p. 7-9). A cidade grande apresenta-

se como lugar ideal para as realizações humanas (WILLIAMS, 1989) e o mapeamento 

das práticas de seus habitantes revela uma tentativa de apreender a urbe, conforme 

propora Certeau (2009). 

O ritual de passagem vivido pelos adolescentes no bordel/lupanar relatado 

pelo narrador evidencia os mistérios que rondam um dos símbolos de perdição 

elaborado pelo imaginário humano. Nem todos podem frequentar o bordel, por isso, 

ocupa um lugar à margem, nas sombras da floresta. Para acessar o local era preciso 

ultrapassar uma fronteira, essa relação inevitável entre a cidade de Manaus e a floresta 

que a circunda. 

Entramos. Um caminho estreito e sinuoso conduzia ao Varandas da Eva. Aos 

poucos, uma sombra foi crescendo, e no fim do caminho uma luminosidade 

surgiu na floresta. Era uma construção redonda, de madeira e palha, desenho 

de ova indígena. Mesinhas na borda do círculo, um são no meio, iluminado 

por lâmpadas vermelhas. Uns casais dançavam ali, a música era um bolero. 

(HATOUM, 2009, p. 10) 

A visita ao bordel simboliza o término da infância e o início da juventude, 

assim como a descoberta do amor. O narrador apaixonara-se pela mulher “que lhe 

ensinara a fazer tudo, todos os carinhos, sem pressa, com o saber de mulher que já amou 

e foi amada” (HATOUM, 2009, p. 11). De lugar de atração e realização, o bordel 
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transformou-se na decepção do narrador, porque a mulher deixou de frequentá-lo e a 

busca por ela durante muito tempo foi em vão.   

Ao mudar de bairro com seus tios, o narrador perde o contato com o grupo 

de amigos. A cidade moderna apresenta-se como lugar da solidão, do isolamento e da 

incomunicabilidade, da rarefação de experiência, conforme Benjamin (1994). O espaço 

urbano cheio de vida aos poucos se esvanece, permanece registrado apenas na memória.  

Em certo momento da narrativa, a urbe representada parece voltar a ser a de 

antes, porque o relato do narrador dá um salto temporal e, já como um advogado, “anos 

depois, num fim de tarde” ao sair de uma “vara cível”, passara pela avenida “Sete de 

Setembro” e o “Palácio do Governo” e, ao “descer a escadaria que termina próxima à 

margem do igarapé”, “numa canoa um rosto conhecido. Era Tarso” e, em seguida, “a 

mesma voz, meiga e firme, da moça, da mulher da casinha vermelha” (HATOUM, 

2009, p. 13-14). A descrição da cena revela outra face da cidade ainda ilegível ao 

narrador, o fosso social entre comunidades próximas na moderna urbe manauara, em 

que no mesmo espaço urbano o rico e o pobre convivem lado a lado.  

Seu amigo de adolescência era filho da prostituta por quem se apaixonara. 

Ultrapassando os limites, as fronteiras, o narrador entendeu o que lhe afligia por tantos 

anos. A timidez, a vergonha e a recusa do jovem em conhecer o prostíbulo, bem como o 

sumiço da mãe, denunciam a hipocrisia de uma sociedade provinciana e preconceituosa. 

Os lugares, o amigo e a voz da mulher despertam as suas lembranças, anteriormente 

narradas, pontos de referência afetiva a desencadear a compreensão do ainda 

incompreendido (LYNCH, 2006). 

O leitor percebe que, progressivamente, o centro da narrativa tende para 

outra questão: a experiência subjetiva e efêmera do tempo. O narrador envelhecido 

conclui após relembrar a visita ao bordel que, agora ele é “alguém que olha para trás e 

toma um susto: a juventude passou” (HATOUM, 2009, p. 13). Nesse momento, o leitor 

entende a abertura do conto: “o tempo era mais longo, demorado” (HATOUM, 2009, p. 

7). Percebe-se que, desde o começo, o conto desenvolvia uma digressão sobre como a 

percepção temporal se transforma no decorrer da vida ou como o mesmo acontecimento 

pode ter sentidos diferentes para cada sujeito. 
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 A cena final é surpreendente, pois reforça a ideia de que a vida é feita de 

pequenas solidões. Evidencia que, muitas vezes, “a aspereza de cada ato da vida surge 

como um cacto, ou planta sem perfume” (HATOUM, 2009, p. 13). Nem sempre, as 

lembranças resgatam coisas positivas e indolores. A cidade surge como um lugar 

paradoxal, em que coexistem a solidão e a alegria, o conhecido e o desconhecido, mas 

para isso devem estar preparados os habitantes da cidade moderna, como asseverou 

Berman (1997).  

O conto “Uma estrangeira da nossa rua” parece ser continuidade da 

narrativa anterior, pois o narrador-protagonista chega à Manaus e vai para a casa da tia 

Mira, onde passara os anos da juventude e, “no caminho do aeroporto para casa, eu 

observava os lugares da cidade agora irreconhecível. Quase toda a floresta em torno da 

área urbana havia degenerado em aglomerações de barracos ou edifícios horrorosos” 

(HATOUM, 2009, p. 15). As edificações indiciam a cidade do presente, indicando que 

o espaço urbano experenciado na juventude desmoronou, dando lugar a moradias mal 

planejadas, sem nenhuma elaboração arquitetônica. Isso entristece o narrador, em 

especial por notar: 

A ausência da casa azul na nossa rua. Era um bangalô bonito, cercado por um 

muro de pedras vermelhas que uma trepadeira cobria; no pátio dos fundos 

uma acácia solitária floria nos meses de chuva e sombreava o quarto das duas 

irmãs. Agora um monte de escombros enchia o terreno na rua em declive. 

(HATOUM, 2009, p. 15) 

Observa-se na tristeza do narrador e na descrição do espaço urbano uma 

crítica à arquitetura empreendida por um capitalismo selvagem, substituindo ou 

eliminando a arquitetura neoclássica, num apagamento da memória urbana de Manaus. 

O narrador dá legibilidade à cidade de Manaus como um espaço em ruínas e são elas 

que o fazem rememorar o tempo de adolescência e a sua paixão por Lyris, uma 

estrangeira. 

No bangalô moravam o engenheiro Doherty e sua família. Alba, a esposa 

peruana e as duas filhas: uma de 15 anos (não nominada) e Lyris, de 18 anos, a primeira 

paixão do narrador que, à época, tinha 14 anos. A família Doherty mantinha-se distante 

do entorno e afastada das relações sociais mais casuais. A cidade representada denota a 
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reclusão e o distanciamento marcado pelo muro da casa. Talvez por medo ou, como 

eram estrangeiros, seja um isolamento do seu país. O fato ressalta algo próprio da urbe 

moderna que é a falta de comunicabilidade entre os indivíduos, pois tudo é efêmero, 

passageiro (BENJAMIN, 1994). 

A legibilidade da urbe continua sendo traçada pelo narrador a partir da 

rememoração de suas relações familiares com o tio Ranulfo e a vida cultural da cidade 

por meio do recital de piano no Teatro Amazonas com a concertista Madame Steinway, 

sua ex-professora de canto, ao qual assistira. Nessa ocasião, o narrador conhecera Lyris, 

cuja beleza de “orquídea selvagem” o assusta e o fascina, mas não consegue se declarar 

para ela. A beleza da garota é tão grandiosa quanto “um quadro de Domenico de 

Angelis
33

, uma pintura idílica de motivo amazônico” (HATOUM, 2009, p. 20), que 

enfeita o teatro Amazonas.  

A imagem apresentada explicita a urbe manauara gloriosa em sua 

arquitetura, a exuberância da flora que a rodeia, intensa atividade cultural e a presença 

de estrangeiros. Esse espaço contrasta com a visão inicial do narrador, enquanto aquelas 

ruínas urbanas o angustiava pelo apagamento da memória que representavam, este 

espaço urbano o alegra e o comove. Conforme Lynch (2006) e Certeau (2009), pode-se 

afirmar que, a urbe é apreendida através de um marco de referência à cidade de Manaus 

(Teatro Amazonas) e dos praticantes desse espaço (narrador, familiares e vizinhos) a 

revelarem o vivido no passado. 

O narrador jamais reencontra a jovem, pois a mãe e as filhas mudaram-se e 

só restou no bangalô o engenheiro Doherty. A cidade de Manaus e as relações afetivas 

de adolescente ruíram. Entretanto, este fracasso não era “um atributo apenas da 

juventude” (HATOUM, 2009, p. 22), dando a entrever em seu relato que nunca tivera 

um relacionamento amoroso bem sucedido. Voltando-se ao presente, o narrador olha 

“pela última vez as ruínas da nossa rua” (ibidem, idem) e tenta esquecer o vivido. Em 

seguida, passa a organizar os livros que levará de volta para São Paulo, explicitando a 

sua insatisfação com a cidade de Manaus agora esfacelada, destruída, revelando ser São 

                                                 
33 Cabe ressaltar que o italiano Domenico de Angelis foi um dos nomes marcantes para as artes no 

Amazonas. Por causa de sua maestria na pintura foi convidado para fazer o São Nobre do Teatro 

Amazonas junto com Capranesi.  
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Paulo a cidade grande por excelência, símbolo do progresso, do crescimento ordenado, 

da realização profissional e, evidentemente, amorosa. Ou seja, a imagem da cidade é 

assenta-se na clássica dicotomia atração e repulsa provocada pela modernidade. 

Ao receber das mãos de sua tia Mira uma carta de Bangcoc, na Tailândia, 

com remetente desconhecido, o narrador se transforma pela curiosidade. Ao abri-la 

reconhece a caligrafia de Lyris que teria, então, por volta de quarenta anos. Assim, o 

final do conto parece remeter o narrador à época em que tinha catorze anos, quando 

ganhara um par de binóculos e acompanhava por ele a rotina da casa vizinha com 

obsessão. A carta o fez escavar novamente a memória, buscando Lyris, provavelmente 

aquela inesquecível: “leitora e nua, no mormaço da minha cidade” (HATOUM , 2009, 

p. 19). A lembrança dessa imagem durou toda a sua juventude e, nesse instante, renasce. 

E uma nova história, ou quem sabe uma nova cidade, pode ser escrita a partir de agora. 

Também no conto “Dois tempos” o narrador-protagonista, depois de longa 

ausência, retorna a Manaus, mas não encontra o seu tio Ranulfo.  

A porta da casa dele, trancada. Imaginei que estivesse viajando e me 

hospedei numa pensão perto do teatro Chaminé. Jantei no Sereia do rio e, 

enquanto comia, me lembrei da voz ansiosa de tio Ran, antes de suas breves 

viagens a Rio Preto da Eva.  

Saí da zona portuária, caminhando devagar até as ruas escuras de um 

quarteirão antigo. Havia lamparinas e velas nos batentes das janelas abertas, 

nas estantes e mesas das salas devassadas, na janela de um sobrado onde 

demorei a reconhecer o rosto de uma antiga vizinha e ex-aluna do 

conservatório. Aiana saiu do casarão e, na calçada, perguntou: Não te 

lembras dela, a Tarazibula Steinway? (HATOUM, 2009, p. 61).  

A maneira privilegiada de o narrador ler a cidade relaciona-se tanto com os 

aspectos físicos – as ruas e as construções – quanto com as existências humanas, que 

convergem nas metáforas do cristal e da chama. A cidade de Manaus surge como um 

espaço urbano de tensão e contrariedades, em que as imagens fomentadas pelos passos 

do protagonista apontam uma harmonia entre o homem e a cidade (CERTEAU, 2009). 

Entretanto, o narrador não se furta a criticar os problemas crônicos da cidade, pois esta 

tem “ruas escuras” e nas casas “lamparinas e velas” - falta de energia elétrica.   

A interpelação da amiga Aiana desperta a memória do narrador. Dando um 

salto temporal e espacial no relato, transporta-se para o espaço urbano de Manaus que 

vivera: a casa do tio, o “paraná do Cambixe”, o balneário “Varandas da Eva”, o 
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restaurante Sereia do rio, o rio Negro a margear a cidade e o conservatório de música. 

Todas as referências mencionadas registram as experiências urbanas vividas com seus 

familiares e amigos.  

Longe da minha cidade, cada vez mais longe, ao ouvir uma sonata de 

Schubert, um chorinho de Nazareth ou as Bachianas brasileiras, eu me 

lembrava da pianista. De seus dedos longos, de seu rosto suado, tenso e 

radiante, todo o corpo atento, tocando para a pequena plateia. Dona Steinway 

não buscava a notoriedade. Ensinava. E sabia ouvir. (HATOUM, 2009, p. 67) 

Uma urbe ilhada, mas cultural, símbolo de realização e atração. Evidenciada 

na descrição da professora de piano Tarazibula Boanerges e sua atividade musical, bem 

como na nomeação de artistas da música clássica brasileira e estrangeira. Eternizar essa 

mulher e as atividades artísticas significa preservar a memória dessa urbe, um pouco do 

que ela tinha de melhor.  

O narrador volta à realidade, quando, Aiana puxando-lhe pelos braços leva-

o para uma casa desconhecida na zona portuária de Manaus. Ao entrar o protagonista se 

assusta com a cena que presencia: a pianista morta e o seu tio debruçado sobre o caixão. 

Ambos amantes silenciados. Talvez, nesse momento, o narrador tenha entendido as 

razões para o tio não querer que ele jamais o “acompanhasse ao porto”, dizendo que 

“despedidas solenes dão azar” (HATOUM, 2009, p. 62). Mais uma vez, o contista 

surpreendendo o leitor com uma história paralela à outra na tessitura narrativa, só 

revelada ao final (PIGLIA, 1994).  Ou mesmo, um espaço urbano repleto de surpresa a 

cada novo olhar que se debruça sobre ele como as mamuskas russas.  

A imagem da cidade de Manaus nos contos analisados apresenta-se ora 

afetivo-subjetiva (memórias da adolescência), ora no traçado geométrico e no 

emaranhado das existências humanas, ou seja, o cristal e a chama, conceitos definidos 

por Calvino (1990). Além disso, as imagens vinculadas estão ligadas à memória, aos 

costumes e à cultura de um espaço urbano - Manaus, ou mesmo, ao universo 

amazônico. Como definiu Lynch (2006, p. 20), dão “imaginabilidade” à urbe, posto 

que, alguns objetos físicos possibilitaram ao observador evocar uma imagem 

significativa, tornando a cidade de Manaus em um espaço praticado, segundo Certeau 

(2009).  
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3.4 Labirintos de águas e lembranças  

Os contos analisados neste subcapítulo apresentam pontos em comum, em 

que predomina a cidade vivenciada, ora na exuberância da fauna e flora amazônicas, ora 

nos espaços fronteiriços da cidade de Manaus, ora em seus aspectos físicos e humanos 

citadinos. A trama escavada pela memória dos narradores se desenrola em barcos, 

cidades ribeirinhas, igarapés, bordel, evidenciando a presença de costumes, tradições e a 

oralidade da região, configurando uma imagem da cidade de Manaus e da sociedade 

manauara.  

O conto “O adeus do comandante” é dedicado ao avô do escritor Milton 

Hatoum e apresenta duas vozes narrativas: o neto que ouviu a estória contada pelo avô e 

a do avô Moamede, que compreende quase a totalidade da história narrada. O primeiro 

narrador informa que os fatos aconteceram numa tarde de domingo, no mês de junho, 

quando “muita gente na cidade esperava a primeira imagem na TV” (HATOUM, 2009, 

p. 45). Diante do aparelho de televisão que não funcionava direito, o velho Moamede, 

que havia chegado de viagem pelo Médio-Amazonas, dá a bênção aos netos e põe-se a 

narrar uma história de que testemunhara.  

Ressalte-se aqui um elemento evidente na produção literária de Milton 

Hatoum, a importância da oralidade para seus personagens, seja ela de origem árabe, 

judaica ou indígena, dando “voz” a essas camadas sociais que ficaram por muito tempo 

à margem da literatura amazônica. Essas personagens, por meio da oralidade, buscam 

relembrar, reviver as origens e acabam por ressignificar suas próprias identidades em 

outra espacialidade.  

Para pensar a construção desses narradores, recorre-se ao que postulou 

Benjamin (1994) sobre os dois tipos de narradores: os que viajam para vários lugares e 

tem muito que contar (viajantes); os que guardam na tradição os costumes através dos 

mitos, crenças e valores. Nesse sentido, o conto em tela carrega em seu texto estes dois 

modelos benjaminianos, os contadores de histórias, no caso dos viajantes, e o guardador 

das tradições, na figura do velho Moamede.  
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A urbe representada revela-se na relação de resistência das tradições e dos 

costumes amazônicos no moderno espaço urbano. “Posso entrar?”, é a fala de um avô a 

guardar a memória desta região para contar aos novos. E o velho Moamede, como 

Sherazade em As mil e uma noites, conta a história/causo de Dalberto, comandante do 

barco Princesa Anaíra, um velho amigo seu que reencontrara, quando voltava do Pará. 

O comandante levava “um caixão vazio, sem cruz talhada na madeira” (HATOUM, 

2009, p. 46), porque tinha uma missão a cumprir, matar seu próprio irmão caçula, 

amante de sua esposa para lavar sua honra e a de seus três filhos.   

As descrições físicas da cidade ribeirinha no interior amazônico indicia 

ainda uma oposição entre o interior e a capital Manaus. Isto é, a urbe manauara surge 

como um espaço de atração em que se projeta a noção de progresso e de futuro, de 

realizações pessoais, em contrapartida o interior revela-se como lugar de atraso, 

ignorância e limitação, percebido na fala do protagonista e do narrador. Por causa disso, 

a cidade de Manaus registra a concentração da população e o interior vai se tornando 

“fantasma”.  

O lugar nem era comarca: lugarzinho árido, sem cores, nem atracadouro 

tinha. Nada. A não ser umas casinhas espalhadas, cobertas de palha seca, sem 

traçado de arruamento, e um arremedo pobre de praça, com pedaços de tora 

queimada que serviam de banco. E um silêncio com tanta solidão, que 

parecia povoado fantasma. (HATOUM, 2009, p. 48) 

A urbe traduzida pelo discurso é enfatizada como um espaço paradoxal, 

lugar em que o moderno e o tradicional coexistem. O primeiro representado pela TV, a 

modernidade ainda oscilante em Manaus e, o segundo, pelas histórias tradicionais, um 

universo solidificado pelos povos amazônicos de geração em geração. Narrativa que faz 

emergir o imaginário e os meandros da floresta, dos rios e das cidades ribeirinhas que 

circundam Manaus.  

O narrador do conto “A casa ilhada” é um homem não nominado, que faz o 

relato rememorando acontecimentos pretéritos. Ele acompanha cada passo do 

personagem protagonista, o cientista alemão Lavedan, desde o momento em que se 

conheceram no Bosque da Ciência
34

, “um dos raros recantos em que Manaus se concilia 

                                                 
34 Inaugurado em 1º de abril de 1995, como parte das comemorações do 40º aniversário do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, com o intuito de abrir as portas do Instituto ao público. Por 



103 

 

 

com a natureza” (HATOUM, 2009, p. 69) até a sua última visita à cidade manauara e a 

“casa no meio da ilhota”, no dia “16 de junho de 1990”, quando “noticiaram a morte do 

único morador da casa ilhada” (HATOUM, 2009, p. 69; 72). 

Os moradores das palafitas nos olhavam com surpresa, como se fossemos 

dois forasteiros perdidos num lugar de Manaus que podia ser tudo, menos 

uma atração turística. No entanto, o cientista Lavedan, antes de voltar para 

Zurique, insistiu para que o acompanhasse até a casa ilhada, teimando em 

navegar num rio margeado de casebres pobres. (HATOUM, 2009, p. 69) 

Manaus aproxima-se dos grandes centros urbanos caracterizados pela 

contradição social fundamental: de um lado, a riqueza e, de outro lado, a pobreza a 

reclamar por melhores condições. O tom utilizado pelo narrador na tessitura narrativa 

revela também a crítica de Hatoum aos graves problemas que assolam a cidade de 

Manaus pós-ZF: igarapés poluídos, construções sem nenhum traçado arquitetônico, 

ausência de planejamento urbano e a difícil relação entre o homem e a natureza. Uma 

cidade bem diferente da atrativa, planejada e neoclássica do passado, a urbe do presente 

é repulsiva, caótica. Isto é, a legibilidade do espaço urbano é traçada no conflito 

existente entre a fixidez do concreto (cristal) e a fluidez do humano (chama) que habita 

a cidade ou nela transita.  

Um bangalô atraente e misterioso, que só parecia dar sinal de vida depois do 

anoitecer, quando as luzes iluminavam a fachada e o jardim. Sempre que 

atravessava a ponte sobre o igarapé, via uma ponta do telhado vermelho e, de 

um único ângulo, podia ver as portas e janelas fechadas, como se algo ou 

alguém no interior da casa fosse proibido à cidade ou ao olhar dos outros. (...) 

(...) 

No rosto de Lavedan surgiu um sorriso incompleto, talvez uma reação 

emotiva diante da casa que agora crescia com nitidez na parte mais elevada 

da ilhota. 

O extenso gramado fora coberto pela enchente, poças de lama manchavam o 

jardim, mas os bancos de madeira da varanda e os açaizeiros na beira do 

igarapé acentuavam o encanto do lugar. A copa de uma imensa sumaumeira 

cobria um pedaço do céu e dava magnitude à paisagem. (HATOUM, 2009, p. 

70-71) 

Manaus é uma cidade cosmopolita, pois concentra em seu espaço o 

multicultural e a diversidade, e como o peixe tralhoto, habitante do aquário no Bosque 

da Ciência, “com seus olhos divididos, vê ao mesmo tempo o nosso mundo e o outro: o 

                                                                                                                                               
isso, o Bosque da Ciência, localizado no perímetro urbano da cidade de Manaus na zona central – leste foi 

criado.  Para saber mais: < http://bosque.inpa.gov.br/principal.htm>. 

http://bosque.inpa.gov.br/principal.htm
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aquático, o submerso” (HATOUM, 2009, p. 70). Isto é, representa uma cidade de 

contrastes entre visível/invísivel, antigo/novo, passado/presente, eu/Outro, eu/sociedade, 

pois vivem numa relação de conflito constante no espaço urbano. 

O narrador rememora fatos do passado e como “o tempo borra certas 

lembranças” (HATOUM, 2009, p, 74), o final do conto não é incisivo no esclarecimento 

dos acontecimentos. Paira a incerteza sobre “a carta” de Lavedan, o encontro entre o 

narrador e o cientista, “a visita a casa ilhada”, a morte do morador, “a identidade do 

estrangeiro” (HATOUM, 2009, p. 75), expressa pelo próprio narrador.  

Mais uma vez, o contista construiu uma história que traz dentro si outra, ou 

seja, como o olhar do peixe tralhoto, a trama do conto se desenrola, evidenciando o 

possível e o proibido. Aos poucos o leitor descobre que o bordel fora palco da traição 

sofrida por Lavedan, cuja esposa inglesa Harriet, o abandonara por causa de um 

dançarino nativo, tornando-se o lupanar sua morada. Fatos elucidados pelo narrador ao 

receber “uma carta datilografada, em francês, postada em Londres” (HATOUM, 2009, 

p. 72).  

Os acontecimentos narrados indiciam as imagens de uma época, entre os 

anos de 1983 a 1990, cuja cidade de Manaus pode ser lida em duas perspectivas: de um 

lado, a atração, pela possibilidade da aventura em meio à natureza grandiosa e a 

vivacidade oferecida pelo espaço urbano; por outro lado, a repulsão expressa na traição 

da esposa e no sofrimento que atormentava o cientista.  

Na véspera do Natal de 1983, Lavedan e sua mulher inglesa, Harriet, fizeram 

uma viagem à Amazônia. (...) Eles viajaram de avião até Belém, onde 

embarcaram no Caapara; na subida do rio, conheceram dezenas de povoados 

à margem do Médio Amazonas. Doze dias depois, desembarcaram em 

Manaus. Estavam fartos de tanta água e floresta, fartos da solidão e do 

abandono dos ribeirinhos, mas ávidos de festas e barulho, que Manaus tem de 

sobra. (...) Fizeram amizades no Clube dos Ingleses, (...) Terminavam as 

noitadas no Mercado Municipal, onde comiam jaraqui frito e tomavam 

mingau de banana, e mergulhavam nas águas do Negro a fim de aplacar a 

ressaca. Passaram mais de um mês em Manaus, imerso nessa magia noturna. 

(...) Ambos se entusiasmaram com a possibilidade de morar na cidade, mas 

essa conjetura foi interrompida bruscamente na madrugada de (...) 15 de 

fevereiro de 1984. 

(...) Estavam numa festa do Shangri-Lá com a turma de notívagos intrépidos 

(...) No clímax dessa euforia, um homem altivo e sério demais (...) pediu para 

dançar com Harriet. (...) Dançaram até o fim da noite e, quando os metais e 

os batuques silenciaram, Lavedan entendeu que tudo estava acabado. 

(HATOUM, 2009, p. 72-73) 
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Uma cidade traduzida nos labirintos das águas, nos problemas causados pela 

ação humana na natureza, no proibido e misterioso bordel, na missiva de Lavedan e suas 

revelações, na incerteza de um crime, pois “não foram encontrados vestígios de 

homicídio no episódio da casa ilhada” (HATOUM, 2009, p. 75). Uma urbe lida e escrita 

na fluidez das existências humanas (chama) no contato com o físico da urbe (cristal), na 

confluência entre o mapeamento feito pelos caminhantes e nos praticantes do espaço, 

escavada da memória pelo narrador numa relação direta com o espaço urbano (o olhar 

do rato).  

No conto “A ninfa do teatro Amazonas” o cenário dos acontecimentos 

narrados é um dos símbolos mais importantes da memória urbana de Manaus - o teatro 

Amazonas. A legibilidade do espaço urbano é construída a partir das descrições físicas 

(cristal) e dos seres humanos que o vivenciam (chama) feitas pelo narrador. A urbe é 

delineada na forte chuva, na praça central, na mulher indigente que perambula durante o 

temporal, no interior do teatro e no vigia que lá trabalha, assim como na dificuldade das 

relações empreendidas no espaço urbano de Manaus entre pobres e ricos, centro e 

periferia.  

Ela parecia um vulto perdido nesse mundo invadido pela água. Ainda não 

sabemos seu nome, e sua moradia é incerta; uns dizem que a mulher se 

esconde num buraco, lá na Colina; outros a viram perambular nos becos do 

bairro do Céu, e sabe Deus se é filha da cidade ou do mato. Dizem também 

que tentou entrar na Santa Casa, mas foi enxotada pelo porteiro do hospital. 

A chuva atingiu-a em plena praça deserta, os sobrados silenciosos. Ao errar 

nas cercanias do nosso majestoso teatro, a mulher sentiu contrações no 

ventre. Os olhos talvez tenham procurado alguém para acudi-la, mas não 

havia alma viva na praça. Preferiu então rastejar até alcançar o pórtico do 

teatro Amazonas; empurrou com esforço a porta de madeira maciça e entrou. 

(HATOUM, 2009, p. 89) 

As descrições focalizadas pelo narrador compõem uma estruturação visual 

da cidade com o intuito de transformá-la “numa paisagem passível de imaginabilidade”, 

como propôs Lynch (2006, p. 101). Verifica-se um mapeamento da urbe, visto que a 

visão da narradora é delimitada pela proximidade com o espaço narrado (olhar do rato).  

A cena descrita faz acordar “um homem que se diz vigia do teatro”, Álvaro Celestino de 

Matos, 87 anos, “olhar taciturno e sotaque de imigrante nortenho”. Entre o sono e o 

sonho, o vigia passa a recordar “uma célebre quinta-feira de 1919”, quando o teatro 
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recebeu “os pés preciosos da soprano Angiolina Zanuchi”. Como um fã apaixonado 

tinha a fotografia dela “desembarcando do Queen Elizabeth” na parede de seu quarto 

(HATOUM, 2009, p. 90) e a cultuava como a um santo em um altar. 

Ele admirava a foto e depois via através da janela o campanário da torre 

solitária, o sino que soava com a mesma pontualidade das chuvas até o 

anoitecer, quando o perfil da igreja se esvaía e no centro da janela surgia o 

círculo lunar. Havia mais de sessenta anos seu Álvaro adormecia com a visão 

da imagem da soprano e a do perfil da igreja; ao despertar, seu primeiro gesto 

era acender o candeeiro, que aclarava o rosto de Angiolina. (HATOUM, 

2009, p. 91) 

Numa mistura de rememorações e acontecimentos presentes o espaço 

urbano manauara se explicita. O homem acorda e de posse de uma Winchester que 

servia de bengala desce penosamente até a sala de espetáculos. “Lá fora, um dos barcos 

de bronze flutuava no centro da praça e as asas de um anjo submerso pareciam uma 

âncora solta no espaço” (HATOUM, 2009, p. 91). Imagem que denuncia a possibilidade 

de não ser real os acontecimentos vividos pelo vigia saudosista, que parecia não estar 

lúcido, em especial, ao ligar as luzes do teatro.  

 O narrador lê a urbe na relação entre a matéria viva, pulsante, fluida e 

humana em conflito com a racionalidade geometrizante, regular, fixa e concreta, 

destacada na grandiosidade das sensações vividas pelo vigia: susto, medo, curiosidade, 

fantasia, realidade e no grande espetáculo apresentado no palco do teatro Amazonas. 

Um mistura de duas imagens: a primeira, a naia quase nua deitada na concha, o corpo 

branco e opulento flutuando entre as águas do Negro e do Amazonas, pintada na cortina 

do palco e que sempre tivera efeito sobre o narrador; a segunda, entre as fileiras de 

cadeiras do teatro, uma jovem de formas indígenas, morena, que lambia o sangue de 

uma criança recém-nascida.  

O final do conto é surpreendente, pois o “psiquiatra de plantão, dr. S. L.” 

garante ao narrador que seu Álvaro já vivia no terreno pantanoso da debilidade senil. 

Portanto, o diagnóstico não poderia ser feito com certeza, seria mitômano (tendência 

patológica para a mentira, a fantasia desenfreada) ou seria sonilóquio (hábito de falar 

dormindo). A dúvida é reforçada pelo contista Milton Hatoum que, consciente da 

estrutura/arquitetura narrativa do conto, a fim de dar verossimilhança, insere dados 

supostamente reais: “os nossos arquivos confirmam a passagem da cantora por Manaus, 
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cujo público caloroso, numa noite de dezembro de 1919, aclamou a „divina soprano 

milanesa‟” (HATOUM, 2009, p. 94).   

A Manaus representada mistura figuras mitológicas da pintura, a indigência, 

a grandiosidade do Teatro Amazonas, dos espetáculos ali realizados e das chuvas com o 

“pântano da senilidade” do vigia. O contista Milton Hatoum constrói um espaço urbano, 

no qual ainda é possível encontrar os traços das tradições amazônicas (oralidade) e da 

memória urbana viva nos monumentos arquitetônicos, um marco que referencia a 

cidade de Manaus (LYNCH, 2006). 

 

3.5 Manaus: onde “habita o desejo” 

No conto “Um oriental na vastidão” a narradora protagonista, uma 

professora universitária do Amazonas, faz o relato da viagem do cônsul japonês Kazuki 

Kurokawa pelo rio Negro. A pesquisadora o acompanhara na viagem e recebeu de 

presente um rolinho de papel-arroz com ideogramas, cujo significado era “no lugar 

desconhecido habita o desejo” (HATOUM, 2009, p. 30). Os fatos enunciados dão a 

entender que se contará sobre a vida do cônsul, porém, desponta a narração de sua 

morte. Sendo possível perceber mais uma vez que o contista surpreende o leitor com 

estruturas narrativas em que “um conto sempre conta duas histórias” (PIGLIA, 1994, p. 

89), ou seja, a construção de histórias paralelas.  

 A narradora passa a fazer o relato dos acontecimentos pretéritos a partir do 

momento em que ouve o nome Kazuki Kurokawa ao telefone, a qual em uma digressão 

temporal de quatro anos relembra o momento em que conhecera o “biólogo de água 

doce e professor aposentado da Universidade de Tóquio” (HATOUM, 2009, p. 30) na 

viagem pelo Rio Negro. “Sua profissão levara-o a terras distantes e, em cada rio que 

navegava na África e na Ásia, aumentava o desejo” do pesquisador em conhecer o 

“maior afluente do Amazonas” (HATOUM, 2009, p. 30). A atração pelo exótico que 

povoa o imaginário sobre a região amazônica, em especial nas pessoas estrangeiras, 

evidencia-se na busca da legibilidade da cidade de Manaus. 
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A leitura do espaço urbano feita pela narradora desponta uma cidade como 

um lugar de atração, do desejo, que arrebata o estrangeiro pela grandiosidade da 

natureza que a circunda: a floresta e as águas. Atração reforçada no olhar do 

pesquisador, um “olhar extasiado nas margens do Negro e do Amazonas” (HATOUM, 

2009, p. 32), assim como pela descrição de aspectos físicos e históricos dessa urbe - o 

aeroporto, o Hotel Tropical, o porto da Escadaria, o Teatro Amazonas, o Mercado 

Municipal.  

Desceríamos o paraná do Careiro até a costa do Murumurutuba, ilha do 

Maneta e voltaríamos pelo rio Amazonas, com uma parada no encontro das 

águas. (...) Atravessamos o rio Negro e entramos no furo do Paracuúba. (...) 

nos lagos de águas claras (...) descer o Solimões até o Amazonas. 

(HATOUM, 2009, p. 30-31) 

Tanto os aspectos físicos da cidade de Manaus quanto à referência ao 

percurso realizado pelo rio Negro, a importância que esses locais têm no imaginário 

dessa cidade e o espaço urbano ilhado, geográfica e metaforicamente. No conto é 

perceptível a sugestão de que a cidade de Manaus não é uma simples reprodução 

literária da Manaus empírica, mas um lugar metafórico, que corresponde àquilo que é 

misterioso e que cativa o homem.  

O relato da narradora explicita que o estrangeiro tem conhecimento sobre a 

região, pois “havia lido alguma coisa sobre a fauna e a flora do rio Negro: conhecia as 

pesquisas de Ducke
35,

 O‟Reilly Sternberg
36 

e Vanzolini
37.

 E explicou, usando termos 

científicos, por que as águas do Negro eram escuras como a noite” (HATOUM, 2009, p. 

32). De certa forma, pode-se entrever que a região, e mesmo a cidade de Manaus, está 

sendo lida numa crítica aos discursos construídos pelos viajantes, cujas imagens 

cristalizadas no imaginário coletivo revelam quase sempre o exótico da natureza e muito 

pouco sobre os espaços urbanos e suas experiências citadinas.  

                                                 
35 Sobre o pesquisador Adolfo Ducke (1876-1959), um naturalista, de origem austro-húngara e seu 

trabalho desenvolvido em Manaus, ver o artigo “Do sonho a realidade: a criação da reserva Ducke”. 

Disponível em <http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S25.0090.pdf> 

36 Para saber mais sobre o pesquisador Hilgard O‟Reilly Sternberg, ver o artigo publicado em Espaço 

Aberto, PPGG - UFRJ, v. 1, n.1, p. 189-192, 2011. 

37  Referência ao pesquisador Paulo Emilo Vanzolini, zoólogo, compositor de samba e um dos 

idealizadores da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).  

http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S25.0090.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_de_Amparo_%C3%A0_Pesquisa_do_Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
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De acordo com Gomes (2000), “escrever a cidade é também lê-la, mesmo 

que ela se mostre ilegível à primeira vista”. Na tentativa de tornar legível a cidade de 

Manaus, percebe-se que a leitura do espaço urbano dá-se também pela metáfora do 

labirinto sem muros, sem centro, sem portas, sem fim, onde estão inserido seres em 

busca de algo, os quais sabem se irão encontrar. Imagem pertinente à modernidade, o 

labirinto se revelada nos caminhos retos que se bifurcam, a estrutura começo-meio-fim 

já não se apresenta mais nesta organização linear, não consiste na trilha para se chegar 

ao centro (GOMES, 2008).  

Labirinto percorrido pela narradora e pelo pesquisador japonês em busca do 

conhecimento de si e do Outro, ora pela cidade em busca de uma identidade, ora pela 

região para superar as imagens elaboradas pelos primeiros viajantes, ora para suplantar 

as concepções falseadas sobre o Oriente e o Ocidente, ora para compreender a relação 

entre a vida e a morte.  

Já no conto “Dois poetas da província” o narrador em terceira pessoa conta 

a história de dois protagonistas: o jovem Albano e seu professor de francês Zéfiro, o 

Imortal, o qual era aficionado por Paris, conhecendo-lhe todas as ruas, os cafés, os 

bares, embora nunca tivesse ido até a cidade, somente por meio do mapa afixado na 

parede de seu quarto. A cidade do desejo, idealizada como a Meca dos artistas, “respira” 

literatura, conforme expõe Zéfiro na conversa com o pupilo. 

Hoje mesmo viajo pelo Air France: Manaus, Paris, com escala em Caiena. A 

escala é desprezível, mas Paris! Oh, oui, exclamou Zéfiro com ar nostálgico. 

Ergueu a taça, bebeu, tornou a enchê-la. Ficou pensativo e empinou o corpo 

para declamar: “Jeunesse adieu jasmim Du tampe, j’ai respire ton frais 

parfum”. (HATOUM, 2009, p.39 – grifos do autor) 

O relato do narrador destaca o espaço urbano de Manaus contraditório e 

provinciano através do diálogo dos protagonistas, em 1981. Lugar da não realização 

humana e intelectual, pois a cidade é uma barreira para quem quer ser um artista, tanto 

que Zéfiro “nunca publicara um livro: recusava-se a ver seus manuscritos editados pelo 

interventor federal no Amazonas” (HATOUM, 2009, p. 37). Para que a cidade 

permitisse tornar-se um artista, era preciso submeter aos ditames políticos e aceitar que 

a arte fosse oficialesca. Apesar de sua erudição e conhecimento da tradição literária 

universal, Zéfiro era quase desconhecido em Manaus, nem mesmo seu endereço se 
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conhecia, pois não aceitava as imposições da cidade. Em contraposição, Albano, de 

quem se sabia apenas que era “jovem, ambicioso, falava francês com fluência e era filho 

de um magnata de Manaus” (HATOUM, 2009, p. 38), representa o grande artista, pois, 

como tinha capital econômico e simbólico para isso, poderia lançar um livro na França e 

ser bastante conhecido.  A cidade de Manaus não seria empecilho para a sua realização 

como intelectual.  

O contista Milton Hatoum problematiza no conto a condição de artista na 

época do regime autoritário, nesse caso nos anos 80, que censurava todo tipo de arte que 

contrapusesse à ditadura militar. Deste modo, viam como saída possível ir para o 

exterior, exilar, como Albano, indo para a França. Cidade de artistas consagrados como 

Victor Hugo, Baudelaire, Apolinnaire, Jean-Paul Sartre, citados no conto em estudo. 

O Imortal negou com uma voz nervosa: queria nadar pela cidade, depois ia 

visitar o cônsul da França.  

Neste calor das duas horas? 

Trouxe o meu guarda-sol. (...) 

Os dois se abraçaram, e o velho, baixo e corcunda (...) parado na porta do 

hotel, Zéfiro viu o ex-aluno abrir a porta da Malibu azul metálico. (...) 

Zéfiro devolveu o guarda-sol ao lobby do hotel e enfrentou a tarde 

abrasadora. Olhou para os lados, apoiou-se na bengala e atravessou a rua. O 

motorista ajudou-o a entrar no ônibus para a Cachoeirinha. Saltou entre a 

igreja do Pobre Diabo e o cinema Ypiranga, e se enfiou num beco, 

caminhando lentamente até a estância Saturno. Morava na última casa de 

madeira de uma vila escondida. (...) 

Quando se cansou, os olhos vermelhos e aguados fixaram-se no mapa da 

cidade que sempre sonhou conhecer. (HATOUM, 2009, p. 43) 

Dois perfis diferentes de intelectuais: um que “sonha” aos 88 anos ainda ser 

reconhecido como tal e, outro, que aos vinte e poucos anos, já tem os pré-requisitos 

necessários. Homens que representam uma cidade enfatizada como um espaço propício 

à contradição moderna, onde os diversos tipos sociais coabitam e vivem 

simultaneamente no mesmo espaço: um ex-professor, pobre; o outro, estudante rico. O 

narrador lê a urbe através das metáforas da chama e do cristal propostas por Calvino 

(1990), ou seja, na relação entre a matéria viva, fluida e humana em conflito com a 

racionalidade geometrizante, fixa e concreta.  

A representação do espaço urbano de Manaus revela ainda as diferenças 

sociais e econômicas, bem como a impossibilidade de se tornar artista em uma cidade 

Norte do Brasil. Apesar dos inúmeros artistas locais, existe certa dificuldade para alçar 
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ao cenário nacional, porque são de uma “província” distante dos grandes centros 

urbanos e intelectuais do país: São Paulo e Rio de Janeiro na região Sudeste.  

No conto “Dançarinos na última noite” o narrador onisciente conta a história 

de Porfíria e Miralvo, moradores dos “fundos de uma mansão de um cambista” 

(HATOUM, 2009, p. 111), interior do Amazonas, que decidem ir para a cidade de 

Manaus à procura de trabalho, após o patrão decidir-se mudar para Brasília. 

As descrições físicas da cidade de Manaus dão conta de um espaço urbano 

propício ao progresso e à emancipação econômica dos indivíduos, pois, Miralvo 

ganhava dois salários mínimos, “já havia adquirido aparelhos de som e TV” e Porfíria 

“podia comprar roupa, discos, um perfuminho”, porque “ganhava um salário mínimo 

para cozinhar e limpara a casa” do patrão. As condições financeiras eram tão boas que 

puderam “no Natal de 1989”, passar uma noite em um “motel chique”, no “Flor do 

Paraíso” (HATOUM, 2009, p. 112).  

Apesar de um lugar do desejo e das realizações humanas, o espaço urbano 

de Manaus revela-se um paradoxo. A modernização das indústrias instaladas na cidade 

após a implantação da ZF provocou a perda do emprego de Miralvo “para um robô 

japonês” e, por isso, precisaram ir trabalhar no “hotel na selva, o New Horizon”, “uma 

torre de madeira e vidro à margem do lago do Ubim” (HATOUM, 2009, p. 113). 

Miralvo fazia qualquer trabalho que fosse solicitado para garantir a diversão dos turistas 

estrangeiros: norte-americanos, japoneses e alemães e, Porfíria foi arrumadeira por 

cinco meses e depois “transferida para a cozinha, onde ajudava a lavar a louça e servir o 

café-da-manhã” (HATOUM, 2009, p. 114).  

A leitura da cidade empreendida pelo narrador enfatiza um espaço de 

contradição e mudança permanente, que faz lembrar a definição de Berman (1997, p. 

12) sobre a modernidade: “ser moderno é viver em constante paradoxo e contradição”. 

Assim como, as contradições da cidade são expressas na saudade que o casal sente do 

tempo passado na casa do cambista e nas noites de Manaus desfrutadas nos “rala-

buchos da Camponesa e da Cachoeirinha” (HATOUM, 2009, p. 115), gastando o que 

ganhavam com o trabalho. Apesar de trabalharem em um grande hotel, “moravam numa 



112 

 

 

casinha de madeira no outro lado do lago” (HATOUM , 2009, p. 115), pouco se 

divertiam e não podiam frequentar nenhum evento no hotel.  

As existências humanas se degradam na mesma proporção que a grande 

cidade de Manaus, indiciada como espaço desagregador, contrário ao progresso e a 

autonomia humana. Por isso, o casal pensa em voltar a morar na cidade de Manaus, 

pois, para Porfíria, lá poderiam “vender bugigangas no centro e artesanato no porta dos 

hotéis chiques. Ou conseguir serviço num fábrica”. Em contrapartida, para Miralvo, a 

realidade seria outra: “Sabes onde vamos morar? Num barraco de área invadida, sem 

água nem luz. E ainda vamos ter que andar até o asfalto para pegar dois ônibus” 

(HATOUM, 2009, p. 116). A tentativa de legibilidade da urbe revela-se no discurso do 

narrador ao enunciar os aspectos próprios do processo de modernização e urbanização 

que a cidade de Manaus vivia naquela época, anos de 1990, advindos com a ZF: o 

crescimento populacional provocava a falta de infraestrutura para ter qualidade de vida 

e de trabalho. Como apontou Gomes (2000), “sob o signo do progresso, alteram-se não 

só o perfil e a ecologia urbanos, mas também o conjunto de experiências de seus 

habitantes”.  

Uma cidade concebida como símbolo de mudança. Miralvo enfurecido com 

suas condições precárias de sobrevivência ao matar uma jiboia encontra “uma carteira: 

um maço de dólares, notas umedecidas. Novinhas!” (HATOUM, 2009, p. 117). Alegre 

surpreendeu Porfíria com o dinheiro e contou seu plano: “comprariam um sítio na 

várzea do Careiro, criariam porcos e galinhas, plantariam mandioca, frutas”. Discutiram 

bastante e prevaleceu o desejo de divertir-se por uma noite com o “El Gran Combo da 

Colômbia” em um show no dia “15 de novembro” e “na suíte imperial do New 

Horizon” (HATOUM, 2009, p. 118). O casal vive intensamente a noite, porque “o 

prazer dura uma noite, mas a lembrança é para sempre” (HATOUM, 2009, p. 118). 

Embora desejassem mudar de vida, as personagens decidem viver como ricos somente 

uma noite.  

No relato do narrador a leitura da cidade empreendida explicita a 

modernidade presente nesse espaço urbano, cujo eixo econômico gira em torno das 

indústrias e dos exóticos hotéis de luxo para os estrangeiros às margens dos rios 

amazônicos. Alusão à efemeridade da vida e ao que é moderno, em que tudo flui com 
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rapidez, lembrando a afirmação de Berman (1997, p. 17), “tudo que é sólido desmancha 

no ar”. Por meio da chama, a fluidez das existências humanas, a cidade é lida no conto 

numa relação com o cristal, o organizado geométrico, revelando a finitude do tempo 

que atinge os humanos.  

 

3.6 Outras cidades, a mesma Manaus  

Neste subcapítulo, a análise recairá sobre os contos “Uma carta de 

Bancroft”, “Encontros na península”, “Manaus, Bombain, Palo Alto” e “A natureza ri 

da cultura” a partir de aspectos que os aproximam: ora os acontecimentos narrados 

ocorrem em outra cidade distante de Manaus, ora problematizam a relação da urbe 

manauara com o Outro/estrangeiro, ora refletem as experiências subjetivas do escritor 

Milton Hatoum por lugares onde viajou e morou. Ressaltando-se que reelaboradas como 

linguagem a partir da memória, aqui tomada conforme discutida por Benjamin (1994), 

Le Goff (1990) e Pollak (1989). Nada é acabado e definido, mas tem sentido, podendo 

ser articulado poeticamente passado e presente.  

No conto “Uma carta de Bancroft” o narrador-protagonista narra a história 

de um escritor amazonense, não identificado, que muda para San Francisco para passar 

uma temporada na universidade de Berkeley, onde faz uma significativa descoberta.   

Para onde vou, Manaus me persegue, como se a realidade da outra América, 

mesmo quando não é solicitada, se intrometesse na espiral do devaneio para 

dizer que só vim a Bancroft para ler uma carta amazônica do autor d‟Os 

Sertões [Euclides daCunha]. Mas há algo mais nessa missiva além dos 

reclamos contra o calor de Manaus. (HATOUM, 2009, p. 26) 

Como num labirinto, dois relatos acontecem paralelos, surpreendendo o 

leitor com o arranjo do conto. A primeira narrativa refere-se ao sino-americano Tse 

Ling Roots com quem dialoga o escritor amazonense. Ele é policial, sente-se 

emocionado ao falar sobre seus antepassados e o que realmente interessa: “penaram nas 

minas e nas ferrovias da Califórnia” e Chinatown é “uma forma de preservar a 

identidade oriental de milhares de famílias chinesas nessa região da Califórnia (...), o 
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único espaço que, para eles, é realmente interessante” (HATOUM, 2009, p. 23-24). 

Portanto, nada mais interessava ao sino-americano.  

Em contrapartida, o narrador-protagonista visitante interessa-se por quase 

toda a San Francisco e ao passar pelo setor leste da cidade é içado ao outro tempo, 

passando a descrever a carta que Euclides da Cunha escrevera ao seu amigo Alberto 

Rangel, que estava no Rio de Janeiro. O contista Milton Hatoum em um jogo entre fatos 

históricos e ficção, vai arquitetando e imbricando na narrativa “um sonho e uma cena” 

ocorrida em “14 de fevereiro de 1905” (HATOUM, 2009, p. 26). Certo é que, de fato, o 

escritor carioca esteve em Manaus e se hospedou na casa do amigo recifense, enquanto 

referência extraliterária, sendo o restante tão somente construção ficcional. 

O narrador ao retratar os fatos contidos na carta expõe ao leitor a tensão e o 

temor diante do desconhecido. Na epístola, Euclides da Cunha faz o relato de um sonho 

(premonitório talvez) com “um francês de nome Gobineau” (HATOUM, 2009, p. 26), o 

qual defende que as terras amazônicas só são viáveis com a colonização europeia e ao 

gargalhar forte acorda Euclides de seu sonho. No entanto, realidade e ficção entrelaçam-

se sobremaneira, denunciando que o barulho era na verdade o som de um cortejo 

fúnebre que passara perto da casa de Euclides, o qual descobre que “a vítima levara 

quatro balaços do amante de sua esposa” (HATOUM, 2009, p. 27). Diante dos 

acontecimentos, Euclides escreve uma carta para Alberto Rangel, mas não se sabe se ele 

a recebeu, conforme revela o narrador: “nunca saberemos se Euclides se lembrou dessa 

carta no momento em que foi atingido mortalmente pelo amante de sua mulher, em 

1909” (HATOUM, 2009, p. 27-28).  

O escritor Milton Hatoum cria uma intriga misturando realidade e ficção, 

experiências subjetivas e intelectuais, dando verossimilhança aos fatos narrados e 

surpreendendo o leitor que, ao final do conto, fica remoendo a dúvida plantada pelo 

narrador. Como enunciado anteriormente um texto dentro de outro texto, que por sua 

vez busca outro... Ou seja, a realidade não é um fato, mas um texto, e toda aproximação 

dela resulta numa interpretação, portanto, não em uma verdade relativa. Uma leitura e 

escrita de Manaus feita por meio de outra cidade e, de certa forma, tem tudo a ver com 

ela: guarda mistérios e revela outros. Quem sabe, o sonho não seria também uma 

antevisão do “futuro” da Amazônia, pois o narrador é um literato e tem conhecimento 
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não somente sobre o autor Euclides da Cunha como também sobre a sua região de 

origem.   

No conto “Manaus, Bombain, Palo Alto” o narrador-protagonista, um 

professor universitário, descreve que está na casa de uma amiga, a escritora indiana 

Roshni, na Casa Bolívar, campus da universidade de Stanford, em Palo Alto, Estados 

Unidos. O narrador vê um gato e ocorre uma suspensão temporal, pois é transportado 

para Manaus, onde tinha um bichano muito parecido com aquele que acabara de ver.  

A cidade de Manaus representada é um espaço urbano cosmopolita, mas que 

tinha um problema crônico: a falta de energia elétrica. Assim como, por meio das 

descrições dos objetos da casa do narrador: apartamento pequeno e desleixado sem 

encanto algum, aparelhos elétricos danificados, sem ar condicionado, forro do sofá 

esgarçado, as portas do balcão empenadas, revela um espaço urbano em ruínas. Uma 

urbe moderna que não propiciava o progresso e a distribuição de renda de forma 

igualitária, de modo a não permitir qualidade de vida aos seus habitantes.  

O almirante observou os livros e dicionários empilhados no chão, as paredes 

com nódoas, as lajotas desconjuntadas da sala, as teias de aranha na sombra 

dos cantos mais altos; um copo e garrafas vazias acusavam a solidão do 

passado recente. Eu só tivera ânimo de varrer as formigas-de-fogo, todas 

mortas, e ofertá-las às cigarras  na soleira da varandinha. (HATOUM, 2009, 

p. 55) 

A descrição física do apartamento e o desânimo do narrador reforçam um 

espaço urbano contraditório e decadente de Manaus, ao final do século XX, 

contribuindo para que os seus habitantes estejam esfacelados e solitários. No entanto, o 

narrador menciona que as personagens viviam em igualdade de condições, “a cabine do 

meu navio não é mais luxuosa, ele disse. Escritores e marinheiros estão quase sempre 

longe de seu lugar, cada um a seu modo” (HATOUM, 2009, p. 55). O narrador 

evidencia ainda a aproximação entre ele e a literatura indiana, em que “a Índia é quase 

uma cartografia imaginária”, o que coaduna com a relação entre o almirante e a 

Amazônia: “Para mim, a Amazônia é o mapa de um labirinto infinito. Amanhã vou 

entrar nesse labirinto” (HATOUM, 2009, p. 55).  

As coincidências e as divergências explicitadas pelo narrador enfatizam uma 

cidade moderna, cosmopolita, reforçando aspectos que aproximam o Oriente e o 



116 

 

 

Ocidente: a relação com o Outro, o exotismo das duas regiões, a condição de territórios 

multiculturais, a diversidade linguística (dialeto hindu e nhe-engatu são semelhantes), a 

falta de energia elétrica, as chuvas torrenciais, os problemas estruturais das casas 

(goteiras). A legibilidade da cidade de Manaus é enfatizada nas semelhanças entre 

Amazônia e Índia, passando pelas questões sociais, históricas e humanas do espaço 

urbano, bem como pela condição de errância e fragilidade em que vivem as 

personagens. Estão à deriva e à procura de um cais para atracar – lugares e habitantes. 

O indiano estava interessado em literatura, em descobrir como vivia e 

trabalhava um escritor brasileiro. Na verdade tratava-se de um jornalista chegado a uma 

boa galhofa, como se verá no final hilariante, bem aos moldes do que Ricardo Piglia 

(1994) teorizou sobre o gênero conto: uma história secreta subjacente outra visível: “Cai 

numa armadilha, pensei em voz alta. (...) Armadilha? Não para um leitor de Bombain, 

ela replicou. Além disso, Rajiv Kumar Sharma é um cronista que não costuma mentir” 

(HATOUM, 2009, p. 60). 

No conto “A natureza ri da cultura” o escritor Milton Hatoum volta-se para 

uma temática comum em sua produção literária: o sentimento de estrangeiridade. Os 

fatos são contados por uma narradora que volta a Manaus depois de dez anos ausente e 

rememora com ternura a voz doce da avó, a matriarca Emilie, surgindo em seu relato 

referências à mistura de culturas a que teve contato na infância: “cantar e rezar, não em 

árabe, sua língua materna, mas em francês, sua língua adotada” e a voz do avô “que 

evocava episódios de um Líbano cada vez mais distante” (HATOUM, 2009, p. 95).  

A imagem da cidade de Manaus construída é a de um palco privilegiado 

marcado pelo embricamento entre o estrangeiro e local, o oriental e o ocidental, culturas 

diferentes em convivência nas relações familiares e sociais. A narradora reforça a 

imagem de Manaus como uma cidade cosmopolita ao evidenciar o convívio que sua avó 

tinha com os dois amigos franceses excêntricos: Armand Verne e Felix Delatour, em 

que “Verne viaja no espaço, e Delatour, no tempo” (HATOUM, 2009, p. 99). O 

primeiro, falava diversos idiomas e era um estudioso das línguas indígenas, libertário, 

fundara a Sociedade Montesquieu do Amazonas, cujo lema era “educar para libertar” 

(HATOUM, 2009, p. 96) e, o segundo, sofria de gigantismo que contribuía para 

aumentar o seu caráter excêntrico. É a condição dialética de estrangeiridade a ditar o 
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desenrolar do relato feito pela narradora, que tivera Delatour como seu professor de 

francês, em 1959, até que ela se mudasse para Santos. Ele lhe dera um livro escrito por 

ele, Voyage sans fin, cujo personagem-viajante parte de “um porto tão estranho que 

ninguém é capaz de deixá-lo” (HATOUM, 2009, p.101). Ele abandona sua terra natal, 

mas nunca se escapa dela totalmente.  

Os fatos relatados destacam a condição de personagens andarilhas, em que o 

mais interessante “é a aventura do conhecimento” (HATOUM, 2009, p. 100). 

Estrangeiros antropófagos, pois ao mesmo tempo em que se apropria da cultura do 

outro, é apropriado por ela, relação essa mediada pela linguagem, porto onde os 

personagens se ancoram ao lugar de origem: “não se pode dominar totalmente um 

idioma estrangeiro, porque ninguém poder ser totalmente outro, diz 

Delatour” (HATOUM, 2009, p. 97). 

Ao final da narrativa, fica patente a consciência que o escritor Milton 

Hatoum tem do jogo entre verdade x ficção e dos seus efeitos, quando o contista coloca 

uma nota de rodapé com o seguinte esclarecimento: “Nessa passagem do texto de 

Delatour, a linguista Odette Lescure encontrou referências dialetais usadas por índios e 

caboclos do Amazonas” (HATOUM, 2009, p. 102). Os fatos narrados reforçam o modo 

como o autor apreende o mundo literário. A casa em ruínas a rivalizar com a frase 

curiosa escrita a cal que a narradora lê: “A natureza ri da cultura”. 

A legibilidade da cidade de Manaus construída pelos narradores de Milton 

Hatoum, em sua maioria protagonista, explicitada no decorrer dos contos analisados 

neste capítulo, evidencia uma urbe resgatada das vivências pessoais ou coletadas das 

dos outros, sendo retrabalhadas pela memória no discurso ficcional. Milton Hatoum é 

um oriental na vastidão desnudando uma cidade entrevista em sutilezas, silêncios, 

labirintos, mistérios, relações familiares, ruínas, em reflexões sobre identidade, o ser 

estrangeiro e a alteridade.  

Se “articular historicamente o passado não significa conhecê-lo, como foi de 

fato. Significa apropriar-se de uma reminiscência (...)”, segundo Benjamin (1994, p. 

224). Então, o escritor une memória, história e ficção para representar a cidade de 
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Manaus, possibilitando nela se revelar uma gama heterogênea de discursos, que o 

escritor parece conhecer bem. 
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CONCLUSÃO 

 

A cidade, um símbolo da cultura moderna, é uma consequência da 

Revolução Industrial que se expandiu da Europa para o mundo inteiro a partir do século 

XIX. Com a expansão da indústria e do comércio, as cidades se alastraram, tornando-se 

um discurso passível de ser lido e, nessa leitura, a urbe passou a ser cenário para as 

ações de personagens urbanos na literatura. Embora tenha permanecido como cenário 

privilegiado de contos e romances, a era das urbes ideais e utópicas acabou ainda no 

decorrer do século XX. De símbolo do futuro, permanência, continuidade, afirmação e 

realização humana, formulado pelo capitalismo burguês, a cidade cada vez mais passou 

a ser caracterizada pela interrupção, a descontinuidade, a negação, a mudança, símbolo 

do fortuito e do fugaz na contemporaneidade. 

O propósito de estudar a representação da cidade de Manaus na forma 

literária pautou-se na afirmação de Roland Barthes (1987), de que “a cidade é um 

discurso, e esse discurso é verdadeiramente uma linguagem: a cidade fala aos seus 

habitantes, nós falamos a nossa cidade”. Isto é, a urbe é o lugar em que são registradas 

as mudanças sociais de uma época, a memória de seus habitantes, o diálogo com o outro 

se efetiva, onde o homem moderno investe sua capacidade de transformar a realidade, 

dispondo as construções prediais, o desenvolvimento e as experiências humanas. A 

leitura e escrita da cidade são fundamentais para a fixação de sua memória. Dado seu 

caráter de mobilidade, a legibilidade da urbe no discurso que a representa é 

praticamente impossível. As mudanças são contínuas e, portanto, a leitura e a escrita 

dessa cidade moderna também são moventes. Desse modo, “mapear seus sentidos 

múltiplos e suas múltiplas vozes e grafias é uma operação poética que procura 

apreender a escrita da cidade e a cidade como escrita, num jogo aberto à complexidade” 

(GOMES, 2008, p. 24). 

A apreensão do espaço urbano por intermédio do discurso literário não tem, 

pois, que reproduzir o visível, mas criar uma imagem do ilegível, isto é, uma 

legibilidade do ilegível, que é o espaço da cidade. Desse modo, na leitura da cidade 

textual, resultado da construção do sujeito que lê/escreve, mesmo que se mostre ilegível 
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à primeira vista, há metáforas que permitem dar legibilidade à urbe. Assim, como 

suporte para o estudo da relação entre experiência urbana e literatura, recorreu-se aos 

referenciais que se destacaram ao longo do século XX, como as metáforas do cristal, da 

chama, do labirinto e da cidade do rato, conceitos sistematizados por Ítalo Calvino, em 

Seis propostas para o próximo milênio (1990) e As cidades invisíveis (2003), e por 

Renato Cordeiro Gomes em Todas as cidades, a cidade: literatura e experiência urbana 

(2008), ao problematizarem a leitura e escrita da cidade moderna pela literatura. 

Também os mapeamentos dos espaços físicos propostos por Kevin Lynch em A imagem 

da cidade (1999), pelos quais são destacados os passos das personagens que transitam 

pela urbe e registram uma escrita-desenho dos espaços físicos, conforme sugere Michel 

de Certeau em A invenção do cotidiano: artes de fazer (2009) e a figura alegórica do 

flâneur proposto por Willi Bölle em Fisiognomia da metrópole moderna: representação 

da história em Walter Benjamin (2000).  

Com base no que a crítica brasileira já estabeleceu sobre a temática da 

cidade e a literatura, a representação da cidade de Manaus foi o objeto de pesquisa 

problematizado nesta dissertação, cujo objetivo era verificar de que maneira a 

legibilidade dessa urbe é enunciada na literatura, pelo método comparativo de imagens e 

representações da cidade construídas nos contos de dois escritores paradigmáticos da 

literatura amazonense. Para tanto, o corpus de investigação selecionado foi composto 

pelo livro A caligrafia de Deus (1994), publicado por Márcio Souza, no qual reuniu 

cinco narrativas escritas entre os anos de 1970 e 1990 e, a obra A cidade ilhada (2009), 

publicada por Milton Hatoum, composta por catorze contos escritos entre os anos de 

1992 e 2008. Privilegiou-se a articulação entre a matéria narrada e a forma narrativa do 

conto, por ser um gênero literário pouco cultivado pelos dois escritores selecionados, 

assim como por ambos os livros indiciarem o transcurso de um período de quarenta 

anos pós-instalação da ZF, nos quais a urbe vai mudando e as leituras vão revelando as 

transformações ocorridas no espaço urbano e percebidas pelas experiências urbanas das 

personagens. 

No primeiro capítulo, ao discorrer acerca dos aspectos históricos sobre a 

configuração da cidade moderna e sua relação com a literatura, verificou-se que a 

representação da cidade e dos impactos da modernização na vida do sujeito tem sido um 
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dos temas comuns na literatura ocidental, desde o século XIX, uma vez que a cidade 

tornou-se o espaço habitado pela maioria da população do mundo. A abordagem de 

elementos estruturais e históricos do gênero conto também possibilitou estabelecer uma 

relação intrínseca entre a industrialização, a modernidade e suas características, 

concluindo que o conto expressa de modo significativo e expressivo a cidade de 

Manaus, corpus desta pesquisa, visto que os contistas Souza e Hatoum demonstraram 

domínio de suas particularidades.  

Observou-se também que na literatura brasileira, desde as primeiras décadas 

do século XX, o conto já figurava numa posição valorizada entre os gêneros até então 

consagrados e, a partir dos anos 70 desse século, o caráter urbano no texto literário tem 

ganhado contornos que preponderam sobre o caráter regional e rural. Não só na 

literatura produzida no Sudeste atestou-se essa tendência, como também nos diversos 

gêneros literários na região Norte após breve incursão pela literatura do Amazonas, 

cujos exemplos significativos da produção literária dos escritores amazonenses Márcio 

Souza e Milton Hatoum são testemunhas, os quais fogem do regionalismo e naturalismo 

ao retratarem a região. Averiguou-se que a implantação da ZF é registrada por ambos os 

autores como um marco na mudança da cidade de Manaus nas últimas décadas do 

século XX.  

A discussão das metáforas que permitem ler a urbe possibilitou perceber que 

Manaus é mais retratada pela metáfora do rato, pois as imagens e impressões da cidade 

são reveladas pelo contato direto das personagens com o espaço urbano, captando os 

fragmentos da urbe pelas ruas, vielas, bairros, emaranhado de casas, igarapés, bordéis, 

delineando as condições físicas e humanas, principalmente da periferia. Já o cristal e a 

chama adquirem contornos mais expressivos nos contos de Souza pelo conflito 

constante em que se encontram as personagens, enquanto nos de Hatoum uma 

percepção mais subjetiva se instala na relação entre o homem e a urbe, posto serem 

frutos de reminiscências das personagens. 

No segundo capítulo, ao analisar os contos de Márcio Souza, percebeu-se 

que o trabalho do contista na leitura da urbe nos anos de 1970 a 1990 revela uma cidade 

apreendida de forma latente, vívida e vibrante no cristal e na chama no período de 

maior efervescência dos fluxos migratórios para a ZF, que provocou o aumento 
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populacional, a falta de moradia, a poluição dos igarapés, o crescimento da violência e a 

favelização da cidade. O cruzamento dos sentidos nos contos (visual, sensorial, olfativo 

e paladar) propiciou a criação de uma imagética pulsante, em que o leitor quase enxerga 

a urbe apresentada, como se fosse um filme. De certa maneira, a paixão e o 

comprometimento com o cinema, revelados na história do autor, compareceu na 

tessitura dos contos, não porque somente uma paixão, mas como resultante da 

influência direta do trabalho desenvolvido pelo escritor durante vários anos com o 

cinema, seja como roteirista, produtor ou diretor na engajada Servicine, em São Paulo.  

Notou-se que a gama de personagens representadas perpassam desde o 

estrangeiro até a ecologista, o indígena e o interiorano. E estes, oriundos das esferas 

marginalizadas e/ou pouco privilegiadas pela ótica da sociedade manauara, estão à 

margem, traduzindo o espaço urbano pela metáfora da cidade do rato, vista de baixo no 

contato direto com o labirinto de ruas, prédios e as pessoas que nesse espaço transitam. 

Essa relação entre o espaço urbano e as personagens gera uma vida comprimida e sem 

perspectivas no cotidiano. O contraponto dessa visão é a cidade da andorinha, vista do 

alto, a qual apareceu somente como conceito teórico discutido neste trabalho, pois em 

nenhum dos contos de Souza ou de Hatoum a legibilidade da cidade de Manaus deu-se 

nessa perspectiva.  

No terceiro capítulo, ao analisar os contos de Milton Hatoum, observou-se 

que a legibilidade da cidade de Manaus nos anos de 1992 a 2008, empreendida pelo 

contista, revela uma cidade (cristal) que não existe mais, somente está registrada nas 

lembranças das experiências dos narradores (chama) evocadas pela memória na 

perspectiva do olhar do rato. Uma cidade de Manaus pós-ZF que já não mais recebe 

significativos fluxos migratórios em busca do “eldorado”, os quais tiveram de passar a 

conviver com as ruínas de uma urbe neoclássica a indiciar um apagamento da memória 

urbana manauara.  

A leitura que Hatoum faz da cidade de Manaus revelou-se subjetiva e 

saudosista por vezes, assim como sutil e enevoada, posto ser uma tentativa de recuperar 

o passado perdido sendo (re)construído como linguagem no presente, pois, como 

acredita Milton Hatoum: “a viagem mais fecunda: [é o] movimento da palavra poética 

rumo à origem”. Entretanto, não se trata somente do resgate da memória pessoal, de 
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tonalidade intimista, pois o autor associa no percurso das personagens a abordagem de 

traços individuais, mas também aqueles que brotam da vivência coletiva manauara.  

Após a análise dos contos de Márcio Souza e Minton Hatoum, pode-se 

afirmar que ambos se inseriram definitivamente na tradição ficcional urbana da 

literatura brasileira, embora tenham representado a cidade de Manaus no gênero conto 

em perspectivas diferentes. O primeiro, por evidenciar uma metrópole paradoxal, cuja 

experiência das personagens foi percebida e vivida como lugar destituído de qualquer 

forma de enraizamento, possibilidades emancipatórias e utopias, porque assentada na 

concepção de realidade construída em volta da ZF.  O segundo, por desenhar um mapa 

de uma cidade em transição através das andanças de seus personagens, perplexos ante as 

mudanças profundas em seus modos de vida e em seu espaço do presente como 

resquícios da urbanização e industrialização provocadas pela ZF há mais de três 

décadas.  

Ao formalizarem esteticamente uma representação da cidade de Manaus, 

Márcio Souza e Milton Hatoum não criam com seus contos uma imagem urbana 

destituída do sentido ideológico de suas práxis literárias. Já que revelam, ao dar 

visibilidade ora à violência impetrada pelo espaço urbano nas existências humanas, ora 

às ruínas das construções prediais decorrentes do processo de modernização acelerada 

que vivencia, ora nas sutilezas e sensibilidades próprias das personagens, um 

posicionamento crítico, ainda que não se manifestem na visão de mundo dos 

protagonistas dos contos analisados.  

A leitura desse período de quarenta anos permeados pelos contos de Márcio 

Souza e seguidos pelos contos de Milton Hatoum revelou que ambos lançaram luz sobre 

o que os turistas não querem ver, nem os governantes mostrar, a margem da cidade. A 

complexidade da cidade foi evidenciada como um símbolo da tensão entre as metáforas 

do cristal e da chama, exprimindo “a racionalidade geométrica e o emaranhado das 

existências humanas”, conforme asseverara Calvino (1990, p. 85). A cidade apresentou-

se ora como espaço potencializador de futuro e de emancipação material e humana, 

desejo, atração, ora como local das contrariedades, da dispersão do sujeito, repulsa. 

Uma mesma cidade, mas que provocou diferentes leituras de Manaus ao longo de 

quarenta anos e por dois olhares distintos, revelada ora mais agressiva, viva e pulsante, 
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ora mais subjetiva, distanciada e memorialística. Por fim, os escritores descortinaram 

um mundo humano e urbano para além da floresta e rios exuberantes da região 

amazônica que tanto agradam turistas do Brasil e do mundo, e revelaram uma Manaus 

que, desde o final século XIX, já estreitara contato com a modernidade. 
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Anexo 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa do livro A Caligrafia de Deus de Márcio Souza (1994) 
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Imagem na abertura do texto “Manaus” (SOUZA, 1994, p. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem na abertura do conto  “A caligrafia de Deus” (SOUZA, 1994, p. 15) 
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Imagem na abertura do conto “No fim da tarde, antes do jantar” (SOUZA, 1994, p. 38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem na abertura do conto “Sete horas na noite de uma cidade” (SOUZA, 1994, p. 66) 
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Imagem na abertura do conto “Aquele pobre diabo” (SOUZA, 1994, p. 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem na abertura do conto “O velho curtume do bairro” (SOUZA, 1994, p. 130) 
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Capa do livro A Cidade Ilhada de Milton Hatoum (2009) 
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