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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo estudar a construção da memória feminina no 
romance Relato de um certo Oriente de Milton Hatoum, publicado em 1989. 
Analisando o romance pela perspectiva dos estudos de gênero e de memória 
coletiva. O referencial teórico que fundamentou este estudo compreende que a 
memória presente no romance se enquadra na acepção de Maurice Halbwachs de 
memória coletiva que analisa a força da convivência social na vida humana e no 
conceito de materialidade da memória feminina defendido por Michele Perrot. 
Também constituíram este escopo teórico estudos relacionados às temáticas: 
identidade, gênero e discurso. O percurso metodológico adotado parte para uma 
pesquisa qualitativa e bibliográfica constituída a partir de revisão teórica e da análise 
literária do narrador, do espaço e do tempo no romance. A proposta desenvolvida a 
partir da análise do registro da memória da narradora possibilita compreender a 
materialização do simbólico universo da memória feminina. O estudo vai, em 
primeiro lugar, apresentar e discutir as reflexões sobre a relação do autor com o 
universo da cultura árabe e amazônica, a busca identitária de seus narradores e a 
tradição do uso de memória na cultura árabe. Em seguida, o texto volta-se para a 
análise da evolução dos estudos sobre memória, gênero, identidade e discurso 
relacionando-os com a literatura e o romance. A partir da análise da construção 
discursiva da narradora inominada, o último capítulo vai estudar a forma como o 
autor constrói a memória feminina ao longo do romance, explorando a descrição dos 
espaços e objetos que ligam o presente e o passado no relato composto em formato 
de uma carta que é escrita pela narradora sem nome ao irmão. O último capítulo 
aborda também a estreita relação entre memória, tempo narrativo, identidade e 
linguagem.  

 
Palavras-chave: Memória feminina. Literatura. Relato. Amazônia.  Milton Hatoum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research aims to study the construction of the female memory in the novel 
Relato de um certo Oriente by Milton Hatoum, published in 1989. Analyzing the novel 
from the perspective of gender studies and collective memory. The study will first 
present and discuss the reflections on the author's relationship with the universe of 
Arab culture and the Amazonian, the search of its narrators identity and tradition of 
memory usage in Arab culture. Then, the text turns to the analysis of the evolution of 
studies on memory, gender, identity and speech relating them to the literature and 
romance. From the analysis of the discursive construction of the unnamed narrator, 
the last chapter will explore how the author constructs the feminine memory 
throughout the novel, exploring the description of spaces and objects that link the 
present and the past in the reporting composed in format of a letter written by the 
unnamed narrator to her brother. The last chapter also discusses the close 
relationship between memory, narrative time, identity and language. The theoretical 
references that founded this study comprehend the memory in this novel fits the 
definition of collective memory of Maurice Halbwachs that analyzes the strength of 
social interaction in human life and the concept of materiality of feminine memory 
defended by Michele Perrot. Also constituted this theoretical scope studies related to 
the themes: identity, gender, speech. The methodological approach adopted starts 
from the qualitative research and bibliographic constituted from a theoretical review 
and the narrator‘s literary analysis of space and time in the novel. The proposal 
developed from the analysis of the narrator‘s memory registry allows us to 
understand the materialization of the symbolic universe of female memory. 

 
Keywords: Female memory. Literature. Reporting. Amazon. Milton Hatoum. 
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INTRODUÇÃO 

 

A literatura da primeira metade do século XX é marcada pela busca de novas 

possibilidades de organização elucidadas nas obras de autores como James Joyce, 

Virgínia Woolf e Marcel Proust que apontam o início de uma literatura introspectiva, 

de cunho autobiográfico, pautada no desvendamento de personagens, construídas a 

partir do fluxo de consciência: o que desencadeia o exercício da memória. 

O passado, que constitui o enredo dos romances deste período da literatura é 

montado desordenadamente pelo fluxo de consciência das personagens narradoras 

que recontam suas memórias a partir de uma reflexão profunda de sua condição de 

sujeito no mundo.  

Desta forma a memória passa a ser o elemento fundamental na literatura Pós-

Moderna e indispensável para a produção da ficção deste período. A subjetividade 

das narrativas produzidas neste momento marca o romance produzido na 

contemporaneidade cujo foco são os conflitos familiares e/ou individuais. 

A tendência assumida pela arte literária no alvorecer do século XX é a de se 

dedicar cada vez mais ao desvelar dos sentimentos que compõe o ser e como esses 

sentimentos se manifestam diante de conflitos universais.  

No Brasil, esta literatura de memória se desenvolve a partir de 1945 com a 

produção literária de Clarice Lispector e Guimarães Rosa que são seguidos por Lígia 

Fagundes Telles. 

A presença feminina na produção literária ganha mais espaço a partir do 

Modernismo o que nos permite conhecer grandes nomes da nossa literatura. 

As narrativas produzidas por grandes autoras da literatura brasileira como 

Raquel de Queiroz, Clarice Lispector e Lygia Fagundes Telles são contemporâneas 

às mudanças desencadeadas pelo movimento feminista que se intensifica na 

década de 1960, evidenciando a construção de personagens femininos fortes e 

marcantes que atraem o foco da crítica literária para o gênero feminino. 

O movimento feminista faz emergir discussões que permeiam a constituição 

biológica e cultural das diferenças sexuais. Tais discussões desencadeiam 

mudanças consideráveis na distribuição do poder e dos lugares de vozes na 

sociedade, tais mudanças motivaram a análise da diferença social a partir da 

perspectiva da constituição do gênero como um processo que ultrapassa os limites 
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biológicos e se enquadra nos meandros da influência cultural para a formação do 

sujeito. 

O questionamento que moveu a presente pesquisa foi o que se refere à 

identificação das diferenças de representação discursiva, material e espacial na 

produção literária de um sujeito culturalmente constituído masculino e em relação ao 

êxito deste em descrever um enredo realizado a partir do registro de uma memória 

culturalmente constituída feminina. Desta feita esclarecemos aqui que a abordagem 

que realizamos acerca do feminino estudado na obra delineia-se a partir dos 

aspectos culturais e sociais que constituem este gênero e que a memória aqui 

tratada se enquadra na memória pesquisada pela sociologia, pela psicologia e pela 

história especificamente os estudos sociais realizados por Maurice HALBWACHS 

(2003), ―A Memória Coletiva‖ que destaca os aspectos de construção da memória a 

partir das relações sociais, os estudos psicológicos realizados por Ecléia BOSI 

(1994) em sua obra ―Memória e sociedade: Lembranças de Velho‖ focado no relato 

de memória de um grupo de idosos moradores da cidade de São Paulo no início do 

século XX, bem como os estudos históricos realizados pela historiadora francesa 

Michelle PERROT (1989) em sua pesquisa sobre Práticas de memória feminina, na 

qual descreve como, ao longo dos séculos a mulher conseguiu registrar suas 

memória uma vez que tinha pouco acesso à escrita e à vida pública. 

As narrativas de Milton Hatoum são construídas a partir de um trabalho 

intenso de memória, em especial a memória que se baseia no relato do vivido para a 

afirmação da identidade do ser que narra, pois a voz de seus narradores se encontra 

geralmente à margem das sociedades por ele descritas e são a peça chave de 

mistérios que envolvem a sua origem o que os remete à necessidade de recontar 

suas histórias para o entendimento de quem são. Os relatos descritos nessas 

narrativas possuem além da memória outro ponto de convergência, essas memórias 

não são individuais, são memórias coletivas abordadas polifonicamente dentro do 

enredo, são memórias que se pautam nas experiências e recordações familiares 

para serem construídas. 

Além do caráter memorialístico de suas obras outra questão que 

imediatamente chama a atenção dos leitores hatounianos é a construção de seus 

personagens femininos, em especial a construção de suas matriarcas. Certamente 

as mulheres descritas por seus narradores roubam a cena e decidem a trama de 
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seus enredos. Não é possível ler os romances publicados por Hatoum até então e 

não ficar impressionado com a força de suas mulheres. 

Em seu romance de estreia Hatoum nos presenteia com uma narradora sem 

nome, que após um longo exílio escolhido retorna ao lar para compor um relato 

contado por diversas vozes que pretende reconstruir o seu passado e definir com 

clareza o perfil de sua identidade, a primeira mulher apresentada ao mundo por 

Hatoum é a mulher dona da voz que comanda o tecer da narrativa, apesar da não 

nominação dessa voz feminina é sob o seu comando que a memória é ordenada, 

assim, as lembranças escolhidas para compor as tramas do Relato são 

determinadas por ela. 

Essa voz feminina, sem nome reconstrói a forte figura do narrador da 

literatura oral tão comum aos povos de cultura árabe descritos em seus primeiros 

romances estabelecendo uma analogia a figura de Scherazade, a mais famosa 

narradora do folclore oriental e, séculos depois uma voz de mulher comanda a 

narração, desta vez de conflitos familiares e na tessitura de seus relatos rouba 

atenção dos leitores, que como nos contos das Mil e uma noites, são como o sultão 

Shahryar envolvidos pelo enredo bem tecido, seduzidos pelo relato de um cotidiano 

vestido de ficção, o leitor se prende aos fios tecidos pela teia de fascínio do vivido, 

pois de acordo Verena Alberti (2004, p. 15) em sua publicação: ―O fascínio do vivido, 

ou o que atrai na história oral‖ ―[...] o vivido, fascina e esse fascínio é o responsável 

pelo sucesso das histórias orais narradas desde as mais longínquas datas‖. 

Em Relato de um certo Oriente essa voz inominada, narra através das vozes 

de outros quatro personagens sendo dois deles membros da família: tio Hakim e o 

marido de Emilie também inominado e dois amigos da família: Dorner, o fotógrafo 

alemão e Hindié Conceição amiga íntima de Emilie. 

O enredo surge a partir da volta da narradora sem nome que, após longos 

anos de exílio volta à Manaus na tentativa de esclarecer diversas questões de seu 

passado no intuito de entender a sua própria trajetória, partindo do fascínio desse 

vivido nossa narradora trama um tecido narrativo fundamentando-o em suas 

lembranças e nas lembranças dos demais personagens acima citados. 

No primeiro capítulo conta a história de sua tia, Samara Délia e de Soraya 

Ângela, a filha surda-muda e de pai desconhecido da tia, escolhe como destaque 

deste episódio de sua vida o relacionamento conflituoso de Samara Délia com os 

irmãos inominados e a morte trágica de Soraya Ângela em um acidente de carro na 
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frente da residência da família. Entre as fortes lembranças da trágica morte de 

Soraya Ângela descreve a sensação de voltar à Manaus, olhar de frente os seus 

conflitos e os acontecimentos que surgem após a notícia da morte de Emilie na 

manhã de sua chegada. 

O segundo capítulo do enredo, comandado pela voz de Hakim apresenta 

Emilie narrando sua origem, os motivos que a trouxeram ao Brasil bem como os 

detalhes de sua personalidade intrigante, este capítulo é repleto de descrições de 

cenas íntimas da família, dando conta da importância da matriarca na trama e na 

vida dos demais personagens, nele é descrito o cenário multicultural que ambienta a 

narrativa. Aqui fica claro o emaranhado de informações que compõe o enredo, pois 

depois de passar a voz para Hakim a narradora lança mão da memória de Hindié 

Conceição amiga íntima de Emilie e de Anastácia Socorro, empregada da casa 

entrecruzando vozes e memórias para construir a densidade do romance.  

A voz de Dorner, no terceiro capítulo desvenda um dos episódios mais 

dolorosos da trama, o suicídio de Emir, irmão de Emilie que se lança ao rio em uma 

manhã, após cruzar com Dorner que o fotografa transtornado andando sem rumo 

pela cidade, segurando uma orquídea rara em suas mãos. A voz de Dorner que 

revela algumas faces do marido de Emilie, mostrando o seu jeito sisudo e silencioso, 

bem como sua inegável habilidade de narrar e reconstruir as fantásticas histórias 

das mil e uma noites. Ao apresentar esse personagem, Dorner abre espaço, no 

capítulo quatro para que ele narre ao leitor o motivo de sua vinda para o Brasil.  

Na primeira parte do capítulo seguinte Dorner reassume o comando da 

história pormenorizando sua amizade com o marido de Emilie. Ao dar continuidade à 

narração Hakim relata fatos importantes de seu envolvimento com Emilie, deixando 

o leitor mais íntimo e apaixonado pela força desta mulher. O capítulo é encerado 

com a descrição do último encontro de Hakim com Samara Délia antes de sua 

partida para o sul. 

Nossa narradora retoma no sexto capítulo a voz da história para descrever o 

seu reencontro com a cidade. Num misto de relatos de presente e passado ela 

enfrenta a paisagem de sua volta e se prepara para o reencontro com Emilie, a 

ponte que existia entre o seu passado e seu exílio, como também o motivo principal 

de sua volta. Após horas de passeio pela cidade, do reencontro com Dorner e um rio 

de lembranças, ela finalmente conquista a coragem necessária para ir ao encontro 
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de Emilie, mas fica perturbada com o pranto e o abraço de Hindié que lhe anunciam 

a morte da avó e a afastam do interior da casa.  

Deste ponto em diante é a voz de Hindié que apresenta os últimos anos da 

vida de Emilie, enfatizando a tristeza da amiga após a partida misteriosa da filha. 

A narradora deixa para o último capítulo a sua própria história, só aqui nos 

conta os pormenores de sua estadia em uma clínica de recuperação, bem como a 

sua incessante busca pelo entendimento de sua origem e afirmação de sua 

identidade.  

Este estudo se deterá na análise da construção da memória feminina no 

primeiro romance de Milton Hatoum, Relato de um certo Oriente. O objetivo principal 

é identificar os elementos espaciais e materiais escolhidos na elaboração do enredo 

do romance. 

Para o desenvolvimento da pesquisa nos pautamos na análise da construção 

da memória feminina no romance desenvolvendo as pesquisas sobre este tema a 

partir dos aos estudos de memória, gênero, discurso e identidade, assim além de 

Bosi e Halbwachs recorremos a autores como Mikhail Bakhtin (2006) em seu estudo 

relativo às questões discursivas e polifônicas, Marilene Paula Marcondes (2004) que 

analisam o romance Relato de um certo Oriente partindo da constituição dos 

narradores da obra, bem como dos lugares ocupados por esses narradores, Simone 

de Beauvoir (1967) a partir da abordagem sociológica e filosófica dos estudos de 

gênero, Michele Perrot (1989) e Joan Scott (1989) cujos estudos focam o registro da 

mulher na história, enquanto sujeito e enquanto autora.  

Na pesquisa abordamos memória através do entrelaçamento de três 

elementos da narrativa: o tempo, uma vez que se trata de um texto construído a 

partir da memória com constantes flashbacks e intenso fluxo de consciência que 

estreitam constantemente as fronteiras entre passado e presente; as vozes que 

narram, pois a memória é socialmente representada pela linguagem, já que é 

através da construção discursiva, das escolhas de registro que balizaremos nossas 

principais evidências da construção de uma memória feminina e o espaço 

constantemente abordado a partir de inúmeras metáforas que edificam as pontes 

temporais da narrativa. 

Abordar Gênero e Memória nesta pesquisa foi um desfio e tanto por se tratar 

de dois assuntos altamente subjetivos e de grande implicação social. Aqui as 

abordagens feitas ao gênero feminino não partirão da construção do feminino 
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enquanto distinção biológica que suscita inúmeras definições e por vezes se perde 

na controvérsia da disputa de alteridade do sexo, mas do feminino enquanto gênero 

no conceito cultural, concordando com a tão conhecida afirmação de Simone de 

Beauvoir (1967, p. 9) no segundo volume do livro O segundo sexo ―Ninguém nasce 

mulher torna-se [...]‖, já que o que nos difere enquanto homens e mulheres 

perpassam os limites da anatomia.  

Para tanto, procuramos identificar as questões culturais e identitárias 

escondidas nas questões de gênero. Esta abordagem abrange questões que 

perpassam o ser homem ou ser mulher na sociedade, pois se detêm a princípios 

ligados a influencia cultural na constituição do ―gênero‖, questão complexa que 

interfere no processo de construção da identidade do ser, bem como nas relações 

sociais de poder. 

Outro aspecto de destaque na pesquisa é sem dúvida a função da morte 

como metáfora do fim e fonte alimentadora da necessidade de reconstruir o passado 

para entender-se e/ou encontrar-se no presente, este contexto será fundamentado 

nas pesquisas de Stuart Hall (2001) que se detêm aos questionamentos acerca da 

subjetividade e da identidade do sujeito na pós-modernidade, bem como na 

abordagem da identidade fluída apresentada por Zygmunt Bauman (2000). 

A priori a intenção de falar da construção de uma memória feminina em um 

texto declaradamente conduzido por uma voz feminina pode parecer redundante, no 

entanto é necessário salientar que o desafio da pesquisa se encontra justamente 

neste ponto, pois apesar de apresentar uma voz feminina com fio condutor da 

história nosso autor é um homem e aqui o que nos interessa conhecer é a 

possibilidade de um indivíduo culturalmente constituído homem poder se valer de 

aspectos culturais da constituição do feminino para o tecido de seu romance. 

Pretende-se saber até aonde este resgate dos aspectos culturais do feminino 

conseguem ser representados no texto. 

Neste texto relacionamos/expomos as teorias que abordam as questões de 

gênero e memória nos propondo a entender em que momento as características 

descritas por essas teorias se encontram. 

A metodologia adotada aponta para uma pesquisa bibliográfica que investiga 

em primeiro lugar os aspectos norteadores da criação ficcional do autor buscando 

elencar os temas elegidos por ele. A segunda etapa da pesquisa traça o caminho 

percorrido pela memória e pelos estudos de gênero abordando também a relevância 
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das pesquisas sobre identidade desenvolvidas no último século, discutindo como a 

memória e o gênero culturalmente constituído são representados no discurso 

literário.  

A análise realizada a partir do romance sutura a ligação entre a memória 

coletiva abordada no capítulo de discussão teórica e o romance, relacionando essa 

memória ao discurso e a identidade da narradora sem nome. 

A motivação para elaboração desta pesquisa nasce da inquietação provocada 

pela força das matriarcas dos romances hatounianos e fortalece-se a partir do 

desejo de entendimento da escolha do autor por personagens tão decididas e 

culturalmente indefinidas. Outra questão que nos impulsiona à análise do romance é 

a estreita ligação dos textos com o universo da memória e o complexo jogo temporal 

provocado pelos constantes fluxos de consciência descritos pelo autor e a curiosa 

abordagem que esse oferece à região Amazônica dentro de seus escritos. 

Acreditamos que destacar a voz feminina representada pela literatura 

hatouniana, ainda mais quando essa voz está inserida em um rico contexto 

multicultural de uma região ainda tão pouco explorada pela ficção, é fundamental 

para o entendimento e motivação de novas pesquisas acerca dos estudos de gênero 

e memória nos estudos literários. 
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1 TECENDO MEMÓRIA EM LITERATURA COM MILTON HATOUM  

 

Milton Assi Hatoum é um escritor manauara, descendente de família libanesa 

que conquistou o espaço literário nacional e internacional com a publicação do 

romance Relato de um certo Oriente lançado em 1989 e premiado em 1990 com o 

prêmio Jabuti, premiação máxima da literatura brasileira. O sucesso da primeira 

publicação se repete com as obras seguintes: Dois Irmãos (2000); Cinzas do Norte 

(2005). Em 2008 publica a novela Órfãos do Eldorado, encomendada por uma 

editora espanhola e em 2009 lança Cidade Ilhada, seu primeiro livro de contos.  

Além da generosa premiação outra característica da obra de Milton Hatoum é 

o número imenso de traduções realizado em vários idiomas. 

Milton Hatoum escreve sobre a Amazônia, especificamente sobre a cidade de 

Manaus, porém diferente de tantos outros escritores, o foco de sua obra não é o 

misterioso cenário natural ou tão pouco a instigante presença dos índios, rios e 

mitos, Hatoum escreve sobre o homem urbano, migrante e nativo que constitui a 

densa trama cultural que compõe o cenário dessa Amazônia urbana, até então 

pouco explorada pela literatura. 

O espaço físico – rio/cidade/floresta – possui, em seus romances uma força 

avassaladora sobre os personagens, no entanto tal força nem de longe se iguala a 

incessante busca pelo conhecimento das origens dos mesmos, verificadas em 

especial, nos narradores dos dois primeiros romances que recontam suas histórias 

no intuito de se autoconhecerem. 

Baseadas nos conflitos interiores, as narrativas hatounianas exploram o 

estrangeirismo nativo que compõe os filhos que, tendo nascido em lares 

multiculturais não conseguem definir sua identidade, pois vislumbram o constante 

conflito de não pertencerem nem a família estrangeira que os adotou, nem a família 

nativa que os originou. 

Ao narrar a saga da busca do autoconhecimento de seus narradores 

bastardos e por vezes inominados, como é o caso da narradora de Relato de um 

certo Oriente, o escritor tece uma malha de mistérios que aproximam o leitor da 

sedução produzida pela longa narração das Mil e uma Noites realizadas por 

Scherazade. Assim, perdemo-nos entre as lembranças, esquecimentos e a 

imaginação dos narradores que nos remetem a situações desejadas, sonhadas, 

proporcionadas apenas pela imaginação que preenche as lacunas de memória. 
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Essa característica de narração encontra inspiração na mundialmente 

conhecida narradora oriental, Scherazade e também, em um personagem muito 

presente na vida do escritor, o Avô materno, imigrante libanês que começou a 

fortuna da família vendendo mercadoria de porta em porta como caixeiro viajante, o 

exímio contador das histórias que povoaram a infância de Milton Hatoum: ―Quem 

mais estimulou a minha imaginação não foi um livro nem uma biblioteca. Foi a voz 

do meu avô. O primeiro livro que li, foi um livro escutado" (Revista na ponta do Lápis. 

Lugares pra gente morar, lugares que moram na gente. ano IV, nº 9, junho de 2008), 

histórias estas que inspiram os atraentes enredos de suas obras. Longe da intenção 

de querer tomar como biográfica a produção literária de Hatoum é importante dizer 

que é a morte do avô, essa figura fundamental na formação do escritor Milton 

Hatoum que desencadeia a necessidade de escrever Relato de um certo Oriente. 

Em entrevistas, colóquios, depoimentos sobre suas obras o escritor revela 

constantemente a importância da memória para a produção de sua literatura, 

chegando a afirmar que: 

 

Não há literatura sem memória. A pátria de todo escritor é a infância. 
Eu acho que o momento da infância e da juventude é privilegiado 
para quem quer escrever. É onde a memória sedimenta coisas 
importantes: as grandes felicidades, os traumas, as alegrias e 
também as decepções. Certamente não estou falando da lembrança 
pontual e nítida. O que me interessa é a memória desfocada, a 
memória não lembrada. Isso é bom para a literatura porque aí é que 
se instala o espaço da invenção. Alguma coisa que você lembra, mas 
sem nitidez porque é isso que traz o espaço fluido, nebuloso e incerto 
daquilo que se vai narrar (Revista na ponta do Lápis. Lugares pra 
gente morar, lugares que moram na gente. ano IV, nº 9, junho de 
2008). 

 

Esta memória, tão exaltada por Hatoum é a memória esquecimento, 

esquecimento este, que permite a interferência da imaginação o que possibilita a 

produção literária: 

 

[...] Quando a memória ainda está muito impregnada pelo presente, 
vira uma coisa de testemunha, uma reportagem [...] tem que deixar o 
tempo passar. Esquecer para escrever. Senão a memória não 
adquire uma espessura, uma consistência que só é dada pela 
imaginação [...] (Revista na ponta do Lápis. Lugares pra gente morar, 
lugares que moram na gente. ano IV, nº 9, junho de 2008). 

 

Outra característica dessa memória que reforça a influência da narração do 

avô na formação do escritor é a afirmação do autor de que: ―o lugar da literatura é o 
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lugar da infância‖, tal afirmativa é reforçada pela concepção de que é preciso 

conhecer, imaginar e vivenciar para narrar. 

Vale também destacar que a literatura hatouniana se interessa pela memória 

privada, ―[...] O que interessa mesmo no romance é a verdade das relações 

humanas, não é a verdade histórica [...]‖ (Revista de História.com.br 6/05/2009, 

online) o que faz da memória pública objeto da História e não da Literatura. 

Podemos ainda citar outros dois pontos tão essenciais quanto à memória para 

Hatoum: o distanciamento e a vivência multicultural, o primeiro se faz elemento 

primordial na produção de seu primeiro romance, tendo em vista que o próprio 

escritor afirma que só consegue verdadeiramente falar de Manaus, ‗o certo Oriente‘ 

quando se afasta da cidade, quando retira de sua concepção cultural o fantasma do 

que ele denomina ‗bairrismo‘; o segundo elemento oferece à obra do autor as 

características universais tão necessárias ao bom texto literário. Ao explorar a 

grande diversidade de conflitos culturais e identitários de seus personagens, Hatoum 

elimina as fronteiras e a temporariedade de seus romances tornando-os atemporais 

e universais por tratarem de conflitos comuns a seres humanos em família. 

Em seu artigo ―Milton Hatoum e o regionalismo revisitado‖ Tânia Pelegrini 

afirma: 

 

Hatoum extrai sua matéria, constituída por uma malha cultural variada 
e típica, baseada na inter-relação entre imigrantes, estrangeiros e 
nativos que estabelecem relações de identidade e estranhamento, um 
mundo diverso, no qual um difuso sentido de perda está sempre 
presente (PELEGRINI, 2004, p. 122). 

 

Marilena Chauí, no prefácio do livro ―Memória e Sociedade: Lembranças de 

Velhos‖, da psicóloga Ecléia Bosi, cita que a memória, em especial, a memória de 

velho tem por objetivo tentar unir o início e o fim, em Relato de um certo Oriente, 

romance que é objeto de estudo desta dissertação analisaremos em especial a 

tentativa da narradora inominada, filha adotiva de uma família libanesa, de encontrar 

a sua origem e assim definir sua identidade a partir de um relato de memória 

destinado ao seu irmão, também adotivo e inominado que há muitos anos está fora 

de Manaus. 

Para garantir a veracidade de seus relatos a narradora recorre a outras vozes 

que juntas com a sua recontarão a saga de sua família a partir do encontro desses 
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personagens no velório de Emilie, mãe adotiva da narradora e um dos principais 

motivos de sua volta a Manaus na tentativa de unir o seu começo a um fim. 

 

1.1 TRADIÇÃO MEMORIALISTA NA CULTURA ÁRABE 

 

O surgimento da palavra escrita data de tempos recentes se comparada à 

presença do homem na terra, antes dela, os habitantes do planeta se valiam de 

desenhos e de narrativas orais para apresentarem aos outros membros da 

sociedade aspectos do seu cotidiano e, mais tarde para transmitir às novas 

gerações as descobertas feitas pela tribo com as experimentações cotidianas. 

 

Não há povo sem narrativas orais em sua história. Elas não têm 
autoria definida, são resultado de um processo coletivo/continuado de 
criação e sua origem perde-se em tempos imemoriais. São os 
primeiros gêneros ficcionais que as diferentes sociedades utilizaram 
para contar fatos marcantes, provavelmente realmente ocorridos, mas 
que traziam em si um grau significativo de mistério para quem os 
viveu. Como no início de sua formação as diferentes sociedades não 
dominavam a escrita, essas narrativas eram transmitidas de boca a 
boca. Sem o apoio do registro escrito, essa forma de transmissão 
exigia que a memória dos contadores fosse cultivada com a finalidade 
de garantir a manutenção do núcleo da narrativa, já que, a cada vez 
que era contada, ocorriam modificações [...] (Narrativas de tradição 
oral Olimpíada de Língua Portuguesa. Revista na ponta do lápis, 
2009). 

 

Amplamente difundida no oriente, a narrativa oral permeia a cultura de países 

como o Líbano tendo como principal função a perpetuação das tradições culturais, 

bem como, ser instrumento de melhoria da educação, sendo muito comum nas 

comunidades de países orientais a presença de contadores de histórias. 

Na história do mundo, esta era uma situação bem comum, os personagens 

das grandes navegações traziam em sua bagagem os novos mundos e as 

invenções desses novos mundos.  

Nas comunidades iletradas e nas comunidades orientais, o ancião é vital para 

o conhecimento dos mais jovens sobre a história, tradições e passado do seu povo. 

 

Nas tribos primitivas, os velhos são os guardiões das tradições, não 
só porque eles a receberam mais cedo que os outros, mas também 
porque só eles dispõe do lazer necessário para fixar seus por 
menores ao longo de conversações com os outros velhos, e para 
ensiná-los aos jovens a partir da iniciação. Em nossas sociedades 
também estimamos um velho porque, tendo vivido muito tempo, ele 
tem muita experiência e está carregado de lembranças. Como, então 
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os homens idosos não se interessariam apaixonadamente por esse 
passado, tesouros comuns de que se constituíram depositários, e não 
se esforçam por preencher, em plena consciência, a função que lhes 
confere o único prestígio que possam pretender daí em diante 
(BÉRGSON apud BOSI, 1994, p. 63). 

 

Além dele, outro personagem social de vital importância na transferência 

destes ensinamentos é a mulher traduzida na figura da mãe ou de outra mulher 

adulta da família, como acontece no clássico Sítio do Pica Pau Amarelo do célebre 

Monteiro Lobato que deixa a cargo de Dona Benta e Tia Nastácia, as ‗Scherazades 

lobatianas‘, a tarefa de narrar para as crianças, Pedrinho e Narizinho, as mais 

incríveis histórias do mundo ficcional, histórias estas que por vezes servem a um 

objetivo de ensinamento. 

Na cultura árabe, embora com pouca produção literária de autoria feminina, a 

mulher desempenha um papel importante na perpetuação desse tipo de narrativas, é 

ela a responsável pela transferência de ensinamentos aos filhos, como afirma 

Michele Perrot (1989, p. 7), ―A memória das mulheres é verbo. Ela está ligada à 

oralidade das sociedades tradicionais que lhes confiava a missão de narradoras da 

comunidade aldeã [...]‖, as mulheres não participam das guerras e mostram uma 

longevidade superior à dos homens. 

Outra evidência da força da literatura oral é a sua importância religiosa 

representada por Esther descrita no primeiro testamento como uma Scherazade 

cristã que encanta o rei da Pérsia com o seu dom de narradora e, através do 

encantamento de suas histórias salva o povo de Israel da morte. Merecem destaque 

também, as fascinantes parábolas narradas por Jesus Cristo à margem de rios e em 

praças públicas. 

Em Relato de um certo Oriente, por exemplo, é a matriarca Emilie que ensina 

ao filho escolhido, o primogênito, a língua de seus descendentes, dando a Hakim, 

com esse ensinamento maior acesso ao universo familiar. 

 

[...] Numa noite em que bisbilhotava a conversa, perguntei se 
conversavam sobre o novo vizinho. Responderam que falavam de 
mim da minha curiosidade, do fato de que querer vagar entre as 
vozes que eu escutava sem compreender. Nesta noite, ao me 
acompanhar até o quarto, minha mãe sussurrou que no próximo 
sábado começaríamos a estudar juntos o ―alifebata‖. Sentada na 
cama, me confidenciou que a sua avó lhe ensinara a ler e escrever 
antes mesmo de frequentar a escola [...] (grifo do autor) (HATOM, 
2008, p. 44). 
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Relato de um certo Oriente é cercado de inspiração de narrativas orais, se por 

um lado seu autor descende de uma família de origem árabe e, como confessa em 

entrevista anteriormente citada é fortemente influenciado pelas narrativas do avô, 

por outro vive em uma sociedade repleta de indígenas, povo de cultura pautada na 

transmissão de conhecimentos através da oralidade. 

A presença da memória na narrativa oral é fundamental, pois os fatos 

narrados pertencem à memória de quem os narra, desta forma a prática de 

exercícios de memorização eram fundamentais para os narradores de histórias 

orais. 

Jacques Le Goff (1990), no livro ―História e Memória‖ elucida que, baseada no 

poder de memória de seus conhecedores as narrativas orais assumem lugares 

diferentes ao longo da história. 

 

O aparecimento da escrita está ligado a uma profunda transformação 
da memória coletiva. Desde a "Idade Média ao Paleolítico" aparecem 
figuras onde se propôs ver "mitogramas" paralelos à "mitologia" que 
se desenvolve na ordem verbal. A escrita permite à memória coletiva 
um duplo progresso, o desenvolvimento de duas formas de memória 
[...] (grifos do autor) (LE GOFF, 1990, p. 372). 

 

A literatura produzida sobre a região Amazônica do início de sua colonização 

aos dias atuais é fortemente marcada pelo registro das histórias orais em formato de 

relatos de viagens, um costume instaurado em terras brasileiras a partir da carta de 

Pero Vaz de Caminha, que através de um relato de viagem destinado ao rei de 

Portugal descreve o povo, os costumes e a terra recém encontrada. 

O mito do El dorado difundido pelos navegantes de terras orientais incentiva 

as viagens exploratórias à Amazônia e alimenta o mundo com uma literatura oral 

adornada de encantos e mistérios, na contemporaneidade, Marcio Souza e Neide 

Gondim reelaboram através de um discurso científico o mito amazônico para o 

mundo. 
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2 MEMÓRIA, GÊNERO, IDENTIDADE E DISCURSO 

 

A base teórica consultada para fundamentação da presente pesquisa explora 

os estudos que referenciam: 

A memória, uma vez que se analisará um romance escrito a partir do relato de 

fatos guardados na memória da narradora; as questões culturais de gênero, pois 

enfatizaremos que a construção desse romance de memória dá-se a partir do filtro 

de uma memória feminina, tendo em vista que o autor escolhe uma mulher para 

conduzir a narração e as questões identitárias exploradas a partir do discurso que 

registra estas memórias. 

 

2.1 MEMÓRIA 

 

Objeto de estudos filosóficos, a memória conquista o interesse de outras 

áreas da ciência ganhando espaço na sociologia, na psicologia, na biologia, na 

história e na antropologia. 

Em um estudo denominado ―A memória em questão: uma perspectiva 

histórico-cultural‖ e publicado em julho de 2000 na revista Educação & Sociedade, a 

pesquisadora Ana Luiza Bustamante Smolka descreve que: 

 

As pesquisas mais recentes sobre memória têm feito referência a 
trabalhos do final do século passado, considerados fundadores, como 
os de Bergson, na filosofia; de Freud, na psicanálise; de Proust, na 
literatura; de Ebbinghaus, na psicologia; a partir dos quais se 
desdobraram, no início desse século, investigações em várias áreas 
do conhecimento (SMOLKA, 2000, p. 166). 

 

Enquanto inquietação filosófica, a memória, passa por inúmeras modificações 

que propiciam o interesse crescente de outras ciências por suas peculiarides. Para 

os gregos no período helênico, a memória era considerada uma divindade da 

mitologia, Mnemosyne a deusa, mãe das nove musas que são responsáveis pela 

inspiração e produção de poetas como Homero. Para Le Goff: 

 

[...] Mnemosine, revelando ao poeta os segredos do passado, o 
introduz nos mistérios do além [...] Lembra aos homens a recordação 
dos heróis e dos seus altos feitos, preside a poesia lírica. O poeta é 
pois, um homem possuído pela memória, o aedo é um adivinho do 
passado, como o adivinho o é do futuro [...] (LE GOFF, 1996, p.378).  
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A imortalidade era a maior dádiva oferecida ao poeta pela deusa, já que uma 

vez registrada sua inspiração transporia as barreiras temporais e permitiria que 

séculos depois de sua morte, seus pensamentos fossem conhecidos pelas gerações 

futuras. Com o advento da escrita e da história essa memória adquire uma forte 

conotação de poder, pois perpetua os feitos dos grandes líderes e fomenta a 

preservação de seus métodos de governo. 

A ideia de imortalidade e preservação é também a primeira relação 

estabelecida entre a memória e a literatura. 

Com os estudos de Platão conhecemos memória ―como uma teoria do 

conhecimento‖ (SMOLKA, 2000, p. 173), tal constituição teórica coincide com a 

transformação e difusão do conceito de psyche, que sustenta a existência de um ser 

autônomo constituído de uma personalidade racional (SMOLKA, 2000). 

Já Aristóteles ―[...] distingue a memória propriamente dita, a mnernê, mera 

faculdade de conservar o passado, e a reminiscência, a mcannesi, faculdade de 

evocar voluntariamente esse passado –, a memória, dessacralizada, laicizada, está 

"agora incluída no tempo‖, mas num tempo que permanece [...]‖ (grifo do autor). Ele 

também associa a memória à percepção, relacionando-a a aspectos sentimentais do 

ser, e à imaginação, assim existem ―[...] três elementos ou aspectos que se tornam 

particularmente relevantes nas considerações de Aristóteles sobre a memória: as 

sensações e o afeto, a imaginação, e o tempo‖ (SMOLKA, 2000, p. 177). 

Tais avanços associados à invenção da escrita permite a criação de técnicas 

como a mnemotecnia cuja criação é atribuída ao poeta Simônides de Céos (cerca de 

556-468) (LE GOFF, p. 1996). Durante séculos as civilizações se valeram de 

técnicas como essa para a preservação de fatos e situações sociais importantes, na 

Grécia em certa época era comum a existência dos mnemones que, segundo Le 

Goff eram pessoas responsáveis por memorizar fatos importantes em caso de 

decisões de justiça.  

A invenção da escrita, bem como o seu uso para o registro dessas situações 

legais limita e recria a função dos mnemones, pois a partir desta, estes cidadãos que 

representavam a memória viva assumem a função dos arquivistas. 

A existência dos mnemones oferta à memória uma função social, tal função 

se desdobra nos meandros da história e caracteriza toda a ritualização das 

celebrações cívicas e o avanço desta resulta na construção teórica da memória 

coletiva, amplamente divulgada a partir dos estudos do francês Maurice Halbwachs, 



27 

 

que contestava qualquer pensamento puramente individual de acordo com J. Michel 

Alexandre no texto de introdução do livro ―A Memória Coletiva‖ escrito em 1950 por 

Halbwachs. 

Os estudos de Halbwachs nos fazem refletir sobre a força da convivência 

social na vida humana, o primeiro capítulo do livro trata justamente da memória 

individual e da memória coletiva, nele o autor deixa claro que por nossas 

características naturalmente sociais: ―Recorremos a testemunhos para reforçar ou 

enfraquecer e também para completar o que sabemos de um evento sobre o qual já 

temos alguma informação, embora muitas circunstâncias a ele relativas 

permaneçam obscuras para nós‖ (HALBWACHS, 2003, p. 30). 

Maurice Halbwachs afirma também, a existência da memória individual 

explicada por ele como sendo as lembranças individuais que temos quando estamos 

na companhia de outras pessoas, elucidando que neste momento de memória 

individual nos isolamos mentalmente e não participamos dos momentos comuns 

vividos por este grupo, pois estamos envoltos em lembranças de pessoas que 

fizeram parte de um acontecimento passado. Deixa claro que a memória coletiva se 

sobrepõe à individual, uma vez que quase todas as situações vividas envolvem o 

coletivo. Assim: 

 

[...] Para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, 
não basta que estes nos apresentem os seus testemunhos: também 
é preciso que ela não tenha deixado de concordar com as memórias 
deles e que existam muitos pontos de contato entre uma e outras 
para que a lembrança que nos faz recordar venha a ser reconstruída 
sobre uma base comum (HALBWACHS, 2003, p. 39). 

 

Dentre todos os grupos sociais que o autor cita para fundamentar sua teoria o 

mais marcante é sem dúvida o grupo familiar a partir do qual exemplifica que, as 

lembranças que constituem a memória familiar são mais presentes porque a 

duração da memória está condicionada à sua ligação com grupos sociais 

duradouros. 

Tais afirmações fazem da teoria de Halbwachs nosso norte teórico, uma vez 

que a obra escolhida para análise desta dissertação: ―Relato de um certo Oriente‖ de 

Milton Hatoum tem seu enredo construído a partir dos relatos de memórias de uma 

família de descendência libanesa que reside em Manaus, outra forte característica 

do romance em questão, que nos aproxima das pesquisas do autor é a narrativa da 
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obra que é contada por cinco vozes: ―[...] sempre levamos conosco uma certa 

quantidade de pessoas que não se confundem [...]‖ (HALBWACHS, 2003, p. 30). 

As vozes que narram o Relato de um certo Oriente, tanto coadunam a 

multiplicidade de vozes necessárias para a constituição do relato como validam a 

voz da narradora que organiza o relato.  

A presença de múltiplos narradores insere essa característica de 

multiplicidade discursiva da memória coletiva no precioso conceito da polifonia 

literária, constituído a partir da aproximação de um conceito já existente na música 

como explica o pesquisador Danilo Chiovatto Serpa em seu artigo ―Mecanismos de 

construção da polifonia na obra O jogador de Dostoievski‖: 

 

A polifonia é um conceito emprestado da música, é o encontro de 
várias vozes, música que tem duas ou mais partes (ou vozes) soando 
de forma simultânea. No conceito literário, polifonia é a multiplicidade 
de vozes depreensíveis de um texto. Essas vozes não são dadas em 
diálogo representado por discurso direto, essas vozes são pontos de 
vista, são modos de presença no mundo (SERPA, 2007, p. 2). 

 

A teoria da polifonia na literatura é resultado dos estudos das obras de Fiódor 

Dostoiévski realizado por Mikhail Bakhtin no livro ―Problemas da poética de 

Dostoiévski‖. Nele Bakhtin define o autor como criador do romance polifônico, uma 

vez que Dostoievski estrutura seus romances dando voz a várias personagens que 

adquirem em seus romances autonomia para exporem seus pontos de vista ―[...] o 

romance polifônico é uma estrutura complexa, cujos heróis, cada um portador de um 

ponto de vista enraizado numa situação concreta da vida, são autônomos e 

inacabados com relação ao olhar do autor sobre eles [...]‖, como também faz 

Hatoum ao narrar Relato de um certo Oriente a partir do ponto de vista de cinco 

narrador. 

A polifonia descrita por Bakhtin liga-se fortemente ao romance de Hatoum por 

também representar-se na complexa subjetividade interdita no romance de Hatoum. 

Para Serpa (2007, p. 8) ―Vemos então os personagens do limiar dos romances 

polifônicos em uma complexa tentativa de se constituir no mundo, de efetivamente 

ser/estar no mundo‖. Para o pesquisador: 

 

A multiplicidade de vozes, que caracteriza a polifonia é também 
viabilizada pelo próprio enfraquecimento da voz do narrador. Tudo 
isso é reflexo do problema da própria constituição de um sujeito (eu) 
em um mundo cada vez mais dominado pela impessoalidade. Os 
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romances polifônicos de Dostoiévski já prenunciam as características 
marcantes da arte do século XX: a grande ruptura entre o ser e o 
mundo pela crescente fragmentação do sujeito e a sua impotência 
diante da realidade, a massificação dos produtos e a mecanização da 
vida levam a uma crise da perspectiva, a uma arte dada pelo não 
acabamento, pelo fragmentário (SERPA, 2007, p. 8). 

 

Ecléia Bosi, em valiosíssimo estudo contido na obra ―Memória e sociedade: 

lembrança de velho‖ afirma que: 

 

É preciso reconhecer que muitas de nossas lembranças, ou mesmo 
de nossas ideias, não são originais: foram inspiradas nas conversas 
com os outros. Com o correr do tempo elas passam a ter uma história 
dentro da gente, acompanham nossa vida e são enriquecidas por 
experiências e embates (BOSI, 1994, p. 407). 

 

O enredo do romance em questão obedece a um pressuposto fundamental da 

teoria de Halbwachs (2003, p. 51): 

 

No primeiro plano da memória de um grupo se destacam as 
lembranças dos eventos e das experiências que dizem respeito à 
maioria dos membros e que resultam de sua própria vida ou de suas 
relações com os grupos mais próximos, os que estiveram mais 
frequentemente em contato com ele. As relacionadas a um número 
muito pequeno e às vezes a um único de seus membros [...]  

 

O relato, na obra de Milton Hatoum, é narrado por amigos e familiares de 

Emile, personagem cuja morte promove o reencontro das vozes que narram o 

romance cujo tema narrativo é a história dessa matriarca. 

Além das características acima citadas pode-se identificar, no romance, uma 

série de questões que nos remetem a predominância da memória coletiva, são elas: 

a narração feita por diversas vozes como já citado anteriormente, a compilação 

dessas vozes feita por uma pessoa que lança mão dessas memórias para encontrar 

a própria história, bem como o fato das memórias narradas serem de uma família, de 

um grupo social duradouro.  

Hatoum escolhe todos os elementos necessários para que essas memórias 

sejam coletivas. O que se lembra, os que se lembram, recordam-se de 

acontecimentos compartilhados em um grupo familiar, a força motriz que molda a 

estrutura do romance é justamente a lembrança do tempo em que todos faziam 

parte do grupo familiar. Todos se reúnem para lembrar-se de Emilie, a matriarca que 

representa o poderio da mulher na cultura amazônica onde é forte o mito da 
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existência das ―amazonas‖ que segundo a lenda seriam mulheres oriundas de uma 

tribo guerreiras e, da origem do grupo do qual as memórias fazem parte.  

O gênero textual escolhido para a apresentação do romance, o relato, como 

também a predominância do elemento memória em sua tessitura leva-nos a Ecléia 

Bosi, a segunda visão teórica fundamental para esta pesquisa, já que a autora, 

fundamentada pelas teorias de Henri Bergson, Simone de Beauvoir e principalmente 

Maurice Halbwachs autor pioneiro das pesquisas sobre a memória coletiva realiza o 

registro das memórias de um grupo de pessoas idosas dando às memórias colhidas 

desses personagens uma abordagem com características psicológicas.  

Ao narrar as lembranças de pessoas idosas, Bosi nos remete a 

questionamentos valiosíssimos acerca da memória enquanto elemento social e a 

implicação psicológica desta aos que recordam sozinhos e nesse recordar 

aproximam o grupo social da convivência de uma vida inteira de seu convívio 

solitário. Nos aportes teóricos que sustentam a escrita de Bosi, ela estabelece uma 

estreita ligação entre a memória e o tempo. 

 

A memória permite a relação do corpo presente com o passado e, ao 
mesmo tempo interfere no processo ―atual‖ das representações. Pela 
memória o passado não só vem à tona das águas presentes, 
misturando-se com as percepções imediatas, como também empurra, 
―desloca‖ estas últimas, ocupando o espaço todo da consciência 
(BOSI, 1994, p. 47). 

 

Essa concepção muito pesquisada anteriormente por Bergson e Santo 

Agostinho, uma vez que os mesmos defenderam a nossa relação subjetiva com o 

tempo sustentou por um longo período o condicionamento da memória ao tempo, 

em especial ao tempo passado: ―A lembrança é a sobrevivência do passado. O 

passado, conservando-se no espírito de cada ser humano, aflora a consciência na 

forma de imagens-lembranças‖ (BOSI, 1994, p. 53). 

 

[...] com igual força, a sucessão de etapas na memória que é toda 
dividida por marcos, pontos onde a significação da vida se encontra: 
mudança de casa ou de lugar, morte de um parente, formatura, 
casamento, empregos, festas. As festas de que toda a família 
participa, como o natal, são mais recordadas do que as que tem 
importância individual: formaturas, aniversários... a sucessão de 
etapas no trato do passado [...] (BOSI, 1994, p. 415) 
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A literatura, a partir do Realismo intensifica a utilização do flashback como 

recurso temporal. A literatura Contemporânea é marcada pelo romance intimista 

onde as diversas ocorrências de fluxo de consciência colaboram com a 

desestruturação dos elementos da narrativa fazendo das questões intimistas o tema 

central dos contos e romances escritos no período. A produção literária de Clarice 

Lispector, Lygia Fagundes Telles e Guimarães Rosa estão repletas dessas 

características. 

Apesar da inquestionável relação com o tempo sedimentada por séculos na 

concepção de memória os estudos de vanguarda afirmam que não é ao tempo, mas 

ao espaço que memória está relacionada. Segundo Halbwachs: 

 

Assim, não há memória coletiva que não aconteça em um contexto 
espacial. Ora, o espaço é uma realidade que dura: nossas 
impressões se sucedem umas às outras, nada permanece em nosso 
espírito e não compreenderíamos que seja possível retomar o 
passado se ele não estiver conservado no ambiente material que nos 
circunda. É ao espaço, ao nosso espaço – o espaço que ocupamos, 
por onde passamos muitas vezes, a que sempre temos acesso e que, 
de qualquer maneira, nossa imaginação ou nosso pensamento a 
cada instante é capaz de reconstruir – que devemos voltar nossa 
atenção, é nele que nosso pensamento tem de se fixar para que essa 
ou aquela categoria de lembranças reapareça (HALBWACHS, 2003, 
P. 170). 

 

Bosi (1994) dedica um tópico de sua pesquisa sobre ―lembranças de velho‖ à 

análise dos ―Espaços de Memória‖ destacando a força que os lugares e os objetos 

exercem na reconstrução da memória de uma vida, revalidando a importância 

espacial para a constituição da memória levantada por Halbwachs. A argumentação 

usada por ela se fundamenta nos costumes das sociedades antigas. 

 

A memória das sociedades antigas apoiava-se na estabilidade 
espacial e na confiança em que os seres da nossa convivência não 
se perderiam, não se afastariam. Constituiam-se valores ligados à 
praxe coletiva como a vizinhança (versus mobilidade), família larga 
extensa (ilhamento de família restrita), apego a certas coisas, a certos 
objetos biográficos (versus objetos de consumo). Eis aí alguns 
arrimos em que sua memória se apoiava (BOSI, 1994, p. 447). 

 

Em Relato de um certo Oriente, Hatoum descreve amplamente o cenário da  

cidade de Manaus, bem como o da casa de Emilie, palco da infância e da 

adolescência conturbada de sua narradora, lugar que ornamenta o seu relato de 

memória que só é narrado após sua volta ao espaço da infância.  
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Bosi (1994, p. 452) finaliza sua abordagem sobre a importância espacial da 

memória afirmando que ―À resistência muda das coisas, à teimosia das pedras, une-

se a rebeldia da memória que as repõe em seu lugar antigo‖. 

Como os fatos que compõem nosso repertório de lembranças acontecerão 

sempre vinculados há um espaço físico e, nossas lembranças mais duradouras 

estão atreladas aos acontecimentos do grupo familiar é impossível dissociar a 

memória do espaço.  

Como um caminho repleto de concretude, o espaço, bem como os objetos, 

sons e cheiros que o constituem são o elo mais forte entre o nosso presente e as 

lembranças de nosso passado. Bosi (1994, p. 424) nos conta que: ―Na Roma antiga 

a terra pertencia para sempre à família que a cultivava, que nela enterrava os seus 

mortos e erguia o altar dos deuses. Lares, terra, família, religião comungavam no 

mesmo espírito. Na terra cultivavam o alimento e a memória dos vivos e mortos‖. 

A existência de objetos que, adornam os espaços os relaciona à cultura, pois 

vêm acompanhados de elementos simbólicos e peculiares aos costumes e tradições 

de quem os possui, ―[...] móveis, enfeites quadros, utensílios e bibelôs circulam 

dentro do grupo e nele são apreciados [...] nos recordam os costumes e as antigas 

distinções sociais‖ (HALBWACHS, 2003, p. 158) – raramente se guarda um objeto 

sem que o mesmo tenha alguma significação. 

 

Não há uma simples harmonia e correspondência física entre a 
aparência dos lugares e das pessoas. Cada objeto reencontrado e o 
lugar que ele encontra no conjunto nos recordam uma maneira de ser 
comum a muitas pessoas e, quando analisamos esse conjunto e 
lançamos nossa atenção a cada uma dessas partes, é como se 
dissecássemos um pensamento em que se confundem as 
contribuições de uma certa quantidade de grupos (HALBWACHS, 
2003, p.158). 

 

Consequentemente a exposição e disposição dos objetos culturais nos 

remetem à identidade das pessoas do grupo, já que o espaço da memória é 

geralmente representado pela casa e seu entorno: ruas, praças, terrenos vazios, 

casas da vizinhança. O espaço é quase sempre cotidiano e encerra em si toda a 

história de quem nele vive. 

Em Relato de um certo Oriente é justamente o reencontro com os lugares de 

convivência, os espaços da cidade e das casas que impelem a busca da narradora  

pelas lembranças dos outros narradores que entrelaçadas poderiam legitimar suas 
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memórias. Sua decisão de volta é uma declarada busca por um passado situado 

num espaço e numa época que se misturam. 

 

Eu teria permanecido mais tempo no cimo da praça, observando o vai 
e vem das pessoas e a brusca metamorfose do espaço: tendas e 
barcos tentando reagir à fúria da natureza, telhados e toldos criando 
nova perspectivas na terra e na água. Tinha a vaga impressão de já 
ter presenciado àquela cena, como alguém que ao despertar é 
surpreendido pela lembrança de um sonho já ocorrido em outra noite 
[...] (HATOUM, 2008, p. 115).  
[...] 
Após ter cruzado o bairro, seguindo uma trajetória tortuosa, decidi 
retornar ao centro da cidade por outro caminho: queria atravessar o 
igarapé dentro de uma canoa, ver de longe Manaus emergir do 
Negro, lentamente a cidade desprender-se do sol [...] Essa passagem 
de uma paisagem difusa a um horizonte onduloso de ardósia, 
interrompido por esparsas torres de vidro, pareceu-me tão lenta como 
a travessia, como se eu tivesse ficado muito tempo na canoa. Tive a 
impressão de que remar era um gesto inútil: era permanecer 
indefinidamente no meio do rio [...] (HATOUM, 2008, p. 110). 

 

A literatura enquanto representação de características culturais e sociais 

quando associada à memória não só assume a sua secular postura de passividade 

diante da motivação e inspiração da deusa e de suas musas, mas desempenha o 

papel de preservação de traços culturais e sociais contribuindo para a propagação 

de ritos culturais às gerações vindouras, marcando, assim o caráter social da 

memória. 

Impregnados de intimismo os romances que finalizam o século passado e 

adentram o atual estreitam na narrativa as fronteiras espaciais e temporais e a partir 

da adoção dos relatos de memória ou da literatura autobiográfica partem dos 

mistérios da memória humana para chegarem ao ponto exato da densidade de suas 

narrativas. Na atualidade a memória perdeu a sua divindade e ganhou status de 

introspecção, densidade e qualidade literária. 

 

2.2 GÊNERO 

 

As memórias que constituem o romance Relato de um certo Oriente são 

organizadas por uma mulher, uma narradora sem nome que reconta o relato de 

outras vozes presentes no texto. Esse recontar condiciona a um filtro feminino às 

informações presentes na narrativa. 
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Diante desta constatação, passaremos, nesta parte do texto, a tratar do 

gênero e de como essa divisão cultural e social da sociedade marcou o registro das 

histórias de homens e mulheres nas ciências humanas e na ficção. 

O século XX presenciou transformações políticas, científicas, tecnológicas e 

filosóficas, sendo a revolução feminina, um dos cinco maiores avanços das teorias 

sociais do período, denominado por Stuart Hall (2001), filósofo da atualidade, em 

sua obra ―A Identidade Cultural na pós-modernidade‖, de modernidade tardia.  Hall 

descreve o feminismo como movimento responsável pelo surgimento da política de 

identidade. 

 

[...] o impacto do feminismo, tanto como uma crítica teórica quanto 
como um movimento social [...] constitui o nascimento histórico do 
que veio a ser conhecido como a política de identidade – uma 
identidade para cada movimento [...] Mas o feminino teve também 
uma relação direta com o descentramento conceitual do sujeito 
cartesiano e sociológico [...] (HALL, 2001, p. 44-5). 

 

A primeira bandeira erguida pelo movimento é a discussão da condição 

marginal da mulher na sociedade. Com o tempo é agregado ao movimento o 

questionamento a respeito da representação social do gênero, fato que revoluciona 

todo o movimento, pois proporciona a formulação do conceito de gênero como uma 

questão cultural. 

Entendido como uma situação constituída culturalmente o gênero abre 

caminhos para a negação do determinismo biológico que considerava a mulher um 

ser inferior partindo da diferença dos corpos masculino e feminino, fato que por 

séculos destinou a mulher a lugares socialmente inferiores e desprestigiados.  

Por muito tempo os lugares ocupados por homens e mulheres na sociedade 

constituíram uma regra que destinava ao homem o domínio da esfera pública e a 

mulher o cuidado da esfera privada como se a distinção biológica entre os sexos 

fosse característica determinante das habilidades e competências desses indivíduos. 

A concepção mitológica da criação na qual o primeiro homem, Adão, é criado 

a imagem e semelhança de Deus e a primeira mulher, Eva, é criada a partir da 

costela tirada do homem, instaura a existência dos dois sexos hierarquicamente 

diferentes e, ainda mais distintos quando a narração mitológica atribui a Eva, a 

responsabilidade da expulsão do homem do jardim do Éden e a condenação da 

humanidade à dor, ao sofrimento e a morte. 
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Tal concepção religiosa legitimou por séculos a condição de subserviência da 

mulher ao homem questionando sua capacidade de ocupar um lugar na vida pública, 

destinando a elas o cuidado do lar, dos filhos e a obediência ao marido, como 

verificamos no fragmento do texto bíblico de uma das cartas de São Paulo escrita 

aos Efésios: ―Vós mulheres, submetei-vos a vossos maridos, como ao Senhor‖ 

(EFÉSIOS, 5; 22) e ―De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim 

as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos‖ (EFÉSIOS, 5; 24). 

A bíblica localização da mulher tirada da costela do homem e não constituída 

do molde de barro e do sopro da boca divina e, a iniciativa de Eva em morder a 

maçã condenando a humanidade ao sofrido castigo da dor e da distância do 

paraíso, provoca culturalmente uma determinação clara dos lugares sociais de 

homens e mulheres fortalecendo a distinção biológica entre os sexos a partir de um 

pressuposto que coloca durante séculos de história, a mulher, à margem da 

sociedade que dela nasce.  

As questões bíblicas voltam a influenciar o tratamento social da mulher 

quando estabelecem como padrão a imagem de Maria a mãe devota e pura que 

deveria influenciar a postura materna e servidora da mulher criada para ser esposa e 

mãe. 

De acordo com Carla Bassanezi Pinsky (2010) no capítulo ‗Gênero‘, (grifo 

meu) que faz parte de uma publicação intitulada ―Novos temas nas aulas de 

história‖: 

 

Na antiguidade clássica, com uma sociedade composta por cidadãos 
livres e escravos, as questões das diferenças sexuais eram 
intensificadas por ―outros diferenciais de status: condição social, 
cidadania, faixa etária. Além da polaridade ―homem‖/―mulher‖, essa 
sociedade era marcada por outras classificações como, por exemplo, 
―homem‖/―não homem‖ ou ―não totalmente homem‖‖ (PINSKY, 2010, 
p. 32). 

 

No período citado pela historiadora, a prática do homossexualismo entre 

homens, em especial entre homens livres e escravos era comum.  

Ao longo do registro da História Geral categorias sociais marginalizadas como 

escravos, deficientes e mulheres foram negligenciadas e tiveram sua história omitida 

pelo sujeito: branco, homem e heterossexual que detinha o direito de voz.  

No Iluminismo, o afastamento do homem do domínio ideológico da igreja e a 

definição do ser humano como ser racional reforça a localização marginal da mulher 
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representando-a socialmente como o sexo frágil, que sucumbe ao sentimento e, por 

tanto é incapaz de se posicionar racionalmente diante da vida, considerada ainda, 

fútil e ignorante. Assim para o sujeito do Iluminismo: 

 

[...] capacidade para realizar proezas científicas era entendida como 
uma qualidade masculina; a natureza por sua vez era vista como 
feminina, ―uma mulher fértil‖, ou uma força a ser domesticada pelos 
homens. Muitos adeptos do Iluminismo como o famoso Rousseau, 
duvidavam das capacidades intelectuais das mulheres. Para ele, as 
mulheres, por sua ―natureza distinta‖, não conseguia raciocinar do 
mesmo modo que os homens – elas seriam excessivamente movidas 
pelas paixões, uma tendência perigosa ao bom funcionamento da 
sociedade. [...] a maior parte dos homens das luzes defendeu o ideal 
de uma mulher silenciosa, casta, modesta e subserviente e condenou 
as independentes e poderosas (PINSKY, 2010, p. 36). 

 

Apesar da carga de implicações sociais destes pensamentos Iluministas, no 

ensaio denominado ―Vindication of the rights of woman” (Uma Defesa dos Direitos 

da Mulher), publicado primeiramente em 1792, encontraremos a voz de Mary 

Wollstonecraft, considerada a primeira feminista, que muito diferente das mulheres 

de sua época recebe uma educação sólida, participa intensamente de grupo de 

pensadores que discutiam as questões primordiais do Iluminismo e, paradoxalmente 

ao pensamento machista da época levanta sua voz para afirmar que parte das 

limitações de pensamento das mulheres consideradas sem talento para a 

participação nas discussões filosóficas devia-se ao fato das mesmas não terem 

acesso a um tipo de educação que lhes permitisse o conhecimento de assuntos, que 

não fossem os que faziam referência aos cuidados com a casa e com os filhos. 

A expansão das pesquisas científicas e o início das pesquisas de anatomia 

reforçam a divisão sexual a partir do determinismo biológico, pois demonstram que, 

a maior diferença entre homens e mulheres, anatomicamente, está na constituição 

sexual considerando o corpo feminino mais frágil, fraco e inferior ao corpo 

masculino. 

Mary Wollstonecraft defende ainda o direito da mulher ao trabalho e a 

propriedade para que sua subsistência não fique condicionada ao que os maridos 

lhes oferecem. 

Na modernidade, o questionamento das diferenças entre homens e mulheres, 

iniciado por temas subjetivos intimamente ligados à religião (Eva, Maria), ativados 

pelo advento da ciência, que intensificam o determinismo biológico e, reforçados 
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pela filosofia passa a ser tratado a partir de perspectivas sociais e culturais dos 

estudos de gênero. 

Com amplitude imensamente superior a ingênua definição do gênero 

gramatical, que atribui a seres e objetos classificação do feminino e masculino, as 

pesquisas de gênero fazem emergir questionamentos que abalam os conceitos de 

público e privado, tão fortemente enraizados em nossa cultura como a divisão social 

do trabalho e a distribuição de poder. 

A questão de gênero passa então, a ser objeto de importantes pesquisas no 

âmbito das ciências humanas, em especial, da psicanálise e da história. Quando 

essa história passa a se interessar pela história das mulheres, a representação 

social do masculino e do feminino constituída através dos séculos passa a ser 

reformulada e tal reformulação incide diretamente na organização social de 

importantes grupos sociais como os grupos familiares, religiosos e trabalhistas. 

A omissão das mulheres nos registros históricos provoca a interpretação 

unilateral de várias épocas da história e as impelem à criação de formas alternativas 

do registro de sua passagem pelo mundo. Enquanto os homens mantinham vivas as 

suas memórias, através do registro de sua participação pública, da publicação das 

suas ideologias, as mulheres, que conseguiam ter acesso ao mínimo de educação 

escolar, e as que aprendiam a ler e a escrever, iam buscar no registro em diários 

pessoais e nas cartas trocadas entre amigos e parentes uma forma de preservar sua 

presença histórica.  Esse silêncio imposto culturalmente ao sexo feminino manteve a 

arte e a ciência, carentes do ponto de vista das mulheres. 

Essa carência artística é abordada nos ensaios e na ficção produzida pela 

inglesa Virgínia Woolf na obra ―Um teto todo seu‖, publicada em 1929. Nesta 

produção Virgínia trata de questões referentes aos problemas de produção 

enfrentados pelas escritoras, defendendo a necessidade da existência de um 

espaço específico para que as mulheres pudessem produzir ficção longe das 

obrigações impostas pela sociedade patriarcal.  

Para defender este argumento, alega que um dos grandes obstáculos da 

produção literária feminina é a pobreza das mulheres, que além das amarras 

familiares que as impossibilitam de conciliarem a vida doméstica com um trabalho 

remunerado, são impedidas pela lei, de constituírem patrimônio, reforça com isso 

que a pobreza cultural da mulher é consequência da pobreza econômica. ―A mulher 

precisa ter dinheiro e um teto todo seu se pretende mesmo escrever ficção; e isso, 
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como vocês irão ver, deixa sem solução o grande problema da verdadeira natureza 

da mulher e da verdadeira natureza da ficção‖ (WOOLF, 1985, p. 8). 

Woolf chama atenção ainda para a intensidade da presença da mulher na 

ficção feminina lembrando que, a mulher, quando escreve, escreve sobre mulheres 

fortes e superiores fugindo do determinismo do seu destino real. 

 

Na imaginação, ela é da mais alta importância; em termos práticos, é 
completamente insignificante. Atravessa a poesia de uma ponta à 
outra; por pouco está ausente da história. Domina a vida de reis e 
conquistadores na ficção; na vida real, era escrava de qualquer 
rapazola cujos pais lhe enfiassem uma aliança no dedo. Algumas das 
mais inspiradas palavras, alguns dos mais profundos pensamentos 
saem-lhe dos lábios na literatura; na vida real, mal sabia ler e 
escrever e era propriedade do marido (WOOLF, 1985, p. 58). 

 

Outra questão importante e polêmica abordada por Woolf é a produção 

andrógina, que é fundamentada no conceito difundido desde o mito da criação, 

sobre a existência de um ser simultaneamente masculino e feminino. No conceito de 

androginia de Woolf a produção literária da ficção está condicionada a um cérebro 

andrógino. 

 

E continuei amadoristicamente a esboçar uma planta da alma, de tal 
modo que, em cada um de nós, presidiriam dois sexos, um masculino 
e um feminino; e, no cérebro do homem, o homem predominaria 
sobre a mulher, e, no cérebro da mulher, a mulher predominaria 
sobre o homem [...] as grandes mentes são andróginas [...]. Talvez 
uma mente puramente masculina não consiga criar, do mesmo modo 
que uma mente puramente feminina, pensei. Mas conviria testar o 
que se quer dizer com femininamente masculino e, ao contrário, com 
masculinamente feminina [...] (WOOLF, 1985, p. 120). 

 

Virgínia defende que só a partir dessa concepção andrógina de criação 

literária, as mulheres conseguiriam ficar libertas das limitações impostas pelas 

questões sociais que tanto cerceavam sua produção. 

  

[...] se encararmos o fato, porque é um fato, de que não há nenhum 
braço onde nos apoiarmos, mas que seguimos sozinhas e que nossa 
relação é para com o mundo da realidade e não apenas para com o 
mundo dos homens e das mulheres, então a oportunidade surgirá, e 
a poetisa morta que foi a irmã de Shakespeare assumirá o corpo que 
com tanta frequência deitou por terra. Extraindo sua vida das vidas 
das desconhecidas que foram suas precursoras, como antes fez seu 
irmão, ela nascerá (WOOLF, 1985, p. 148). 
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É importante ressaltar que apesar de revolucionária as afirmações de Woolf 

não podem ser consideradas feministas por acontecerem quatro décadas antes do 

movimento e por abordarem questões ligadas mais diretamente à produção literária 

feminina de mulheres brancas e burguesas do final do século XIX e início do século 

XX.  

A teoria da androginia produtiva de Woolf é também alvo de inúmeras críticas 

em estudos posteriores. 

As duas grandes guerras vividas no século XX impulsionam o movimento 

feminino que se propaga na década de 1960, pois com a saída dos homens para a 

guerra as mulheres saem de casa para ocuparem seus postos no trabalho e passam 

com essa atividade remunerada a manter a casa e a família. Segundo Pinsky, na 

França de 1920: 

 

[...] Os homens haviam deixado suas casas para combater, perdendo 
o controle sobre suas famílias. As mulheres passaram a exercer 
papéis antes considerados masculinos, inclusive nos postos de 
trabalho, desafiando ideias dominantes de gênero. Os 
contemporâneos, então, usaram ideias de gênero como metáfora 
central da crise em que o país estava mergulhado [...] (PINSKY, 
2010, p. 39).  

 

No final da década de 1940, a francesa Simone de Beauvoir revoluciona as 

discussões acerca do feminino com a publicação do segundo volume do livro O 

Segundo Sexo, quando declara já no início do primeiro capítulo: 

  

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, 
psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no 
seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse 
produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de 
feminino. Somente a mediação de outrem pode constituir um 
indivíduo como um Outro. Enquanto existe para si, a criança não 
pode apreender-se como sexualmente diferençada (BEAUVOIR, 
1967, p. 9). 

 

As afirmações do primeiro parágrafo da mais conhecida obra de Beauvoir 

firmam a concepção de uma constituição cultural do gênero, negando assim, a 

determinação biológica do sexo defendida largamente pela cultura patriarcal. 

As ideias defendidas por Beauvoir são fundamentais para as atuais 

discussões acerca de gênero, pois ao determinar a constituição cultural do gênero 

ela coloca em questão não só o feminino esquecido e oprimido, mas faz-nos 
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também pensar sobre o masculino dominante. Tais discussões são necessárias para 

o entendimento do sujeito da pós-modernidade ou da modernidade tardia como 

defendem alguns filósofos da atualidade, pois com o advento do feminino, o 

masculino precisa repensar o seu papel frente às representações sociais. Uma vez 

que como afirma Pinsky (2010, p. 40) ―Na constituição das relações e significados de 

gênero, vários elementos estão envolvidos: os símbolos, as normas sociais, a 

organização política, econômica e social e a subjetividade‖. 

 

2.2.1 Análise histórica 

 

O acesso das mulheres à Universidade a partir da segunda metade do século 

XX, em especial nos cursos de história, faz aumentar o interesse pela pesquisa da 

história das mulheres, neste cenário destacamos duas historiadoras importantes: a 

americana Joan Scott que se dedica a estudos referentes à implicação do gênero 

para os estudos da história e, Michele Perrot nas pesquisas sobre a forma que o 

silêncio histórico das mulheres e a negligência do registro de sua história encontrou 

para discretamente marcar a sua passagem na história de séculos passados. 

Em seu trabalho: ―Gênero: uma categoria útil para análise histórica‖ de 1989, 

traduzido por Christine Rufino Dabat e Maria Betânia Ávila, Joan Scott, começa 

abordando os conceitos gramaticais e de dicionários da palavra gênero, em 

diferentes épocas e sociedades, além de descrever importantes questões 

levantadas a partir da interpretação desse vocábulo dentro do contexto social. 

Segundo ela: 

 

Ademais, e talvez o mais importante, o ―gênero‖ era um termo 
proposto por aquelas que defendiam que a pesquisa sobre mulheres 
transformaria fundamentalmente os paradigmas no seio de cada 
disciplina. As pesquisadoras feministas assinalaram muito cedo que o 
estudo das mulheres acrescentaria não só novos temas como 
também iria impor uma reavaliação crítica das premissas e critérios 
do trabalho científico existente (SCOTT, 1989, p. 03). 

 

Outro ponto, estudado por Scott são as categorias de abordagem do gênero 

pelos historiadores, segundo ela estas categorias se dividem em duas: a primeira 

essencialmente descritiva ―[...] se refere à existência de fenômenos ou realidades 

sem interpretar [...]‖ (SCOTT, 1989, p. 06), explicar ou atribuir uma causalidade e a 



41 

 

segunda causa ―buscando entender como e porque aqueles tomam a forma que eles 

têm‖ (SCOTT, 1989, p. 06). 

Apesar da constante associação do termo gênero ao termo mulher, a 

abrangência das questões culturais dos estudos de gênero não o distancia da 

situação de falarmos do homem todas as vezes que abordarmos uma questão de 

gênero, tendo em vista que os questionamentos de um sexo só acontece frente a 

existência do outro. 

  

O gênero se torna, aliás, uma maneira de indicar as ―construções 
sociais‖ – a criação inteiramente social das ideias sobre os papéis 
próprios aos homens e às mulheres É uma maneira de se referir às 
origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos 
homens e das mulheres (SCOTT, 1989, p. 07).   

 

Scott compila em três ―posições teóricas‖ uma longa lista de abordagens de 

gênero realizadas pelas feministas ao longo das décadas: 

 

A primeira, um esforço inteiramente feminista que tenta explicar as 
origens do patriarcado. A segunda se situa no seio de uma tradição 
marxista e procura um compromisso com as críticas feministas. A 
terceira, fundamentalmente dividida entre o pós-estruturalismo 
francês e as teorias anglo-americanas das relações de objeto, inspira-
se nas várias escolas de psicanálise para explicar a produção e a 
reprodução da identidade de gênero do sujeito (grifo meu) (SCOTT, 
1989, p. 09). 

 

Outra abordagem da autora descreve a posição de dois grupos de 

pesquisadoras: as teóricas do patriarcado que realizam a abordagem do gênero a 

partir da subordinação da fêmea e/ou necessidade do macho de dominá-la e as 

feministas marxistas que ligam as questões suscitadas pelos estudos de gênero à 

questões impostas pelo capitalismo, chegando através desse grupo às discussões 

da psicanálise a respeito do gênero. 

A autora situa temporalmente as questões de análise referente ao gênero: 

 

As preocupações teóricas relativas ao gênero como categoria de 
análise só apareceram no final do século XX. Elas estão ausentes na 
maior parte das teorias sociais formuladas desde o século XVIII até o 
começo do século XX. De fato, algumas dessas teorias construíram a 
sua lógica sob analogias com a oposição masculino/feminino, outras 
reconheceram uma ―questão feminina‖, outras ainda preocuparam-se 
com a formação da identidade sexual subjetiva, mas o gênero, como 
o meio de falar de sistemas de relações sociais ou entre os sexos, 
não tinha aparecido (SCOTT, 1989, p. 19). 
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Na última parte do estudo, Joan Scott define a sua posição em relação às 

questões de Gênero: 

 

[...] gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado 
nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma 
primeira de significar as relações de poder [...] Como elemento 
constitutivo das relações sociais fundadas sobre diferenças 
percebidas entre os sexos [...] (SCOTT, 1989, p. 21). 

 

Por último, a autora argumenta as questões de gênero relacionadas aos 

quatro elementos, citados anteriormente por Pinsky (2010): ―os símbolos, as normas 

sociais, a organização política, econômica e social e a subjetividade‖. 

Partindo da definição de gênero como algo cultural e socialmente constituído, 

falaremos agora da pesquisa da historiadora francesa Michele Perrot que vai ao 

encontro do tema central dessa pesquisa que pretende relacionar memória a gênero 

identificando diferenças nas representações de memória realizadas pelo masculino e 

pelo feminino. 

Michele Perrot em ―Práticas de memória feminina‖, artigo publicado em 1989 

pela Revista Brasileira de História descreve diversas características da 

representação das memórias femininas, que, de acordo com a autora, estão 

intimamente relacionadas a questões como: a ausência secular das mulheres nos 

estudos da história, ao pouco ou nenhum acesso dessas mulheres à educação e a 

pesquisa científica, citados anteriormente por Mary Wollstonecraft e Virgínia Woolf e 

a determinação do lar como único espaço permitido para a atuação feminina.  

 

[...] a observação das mulheres em outros tempos obedece a critérios 
de ordem e de papel. Ela diz respeito mais aos discursos que às 
práticas. Ela se detém pouco sobre as mulheres singulares 
desprovida de existência e mais sobre ―a mulher‖, entidade coletiva e 
abstrata à qual se atribuem características habituais. Sobre elas não 
há uma verdadeira pesquisa, apenas a constatação de seu eventual 
deslocamento para fora dos territórios que lhes foram reservados 
(PERROT, 1989, p. 10-11). 

 

Perrot destaca que a falta de acesso aos recursos de registros escritos 

determina a prática da concentração da memória feminina a recursos alternativos. 

 

[...] As mulheres têm paixão pelos porta-jóias, caixas e medalhões 
onde encerram os seus tesouros: mechas de cabelo, jóias de família, 
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miniaturas, que antes da fotografia, permitem aprisionar o rosto do 
amado. Mais tarde, fotografias individuais ou de família, em porta-
retratos ou em álbuns, esses herbários da lembrança alimentam uma 
nostalgia indefinidamente declinada. Álbuns de desenhos ou de 
cartões-postais memorizam as viagens (PERROT, 1989, p. 13). 

 

Grande parte das dificuldades encontradas pelas(os) pesquisadoras(es) da 

história das mulheres encontram-se justamente na subjetividade dos objetos que 

registram a memória feminina, já que ―[...] uma mulher inscreve as circunstâncias de 

sua vida nos vestidos que ela usa, seus amores na cor de uma echarpe ou na forma 

de um chapéu. Uma luva, um lenço, são para ela relíquias das quais só ela sabe o 

preço‖ (PERROT, 1989, p. 14). Além da subjetividade impelida pelos objetos que 

guardam a história da vida dessas mulheres a prática de destruição desses objetos 

em ocasiões como a morte dificultam as investigações da história. 

 

[...] Desse modo, as mulheres, frequentemente, apagam delas 
mesmas, as marcas que adquiriram dos passos que deram no 
mundo, como se deixá-las transparecer fosse uma ofensa à ordem. 
Esse ato de autodestruição é também uma forma de adesão ao 
silêncio que a sociedade impõe às mulheres [...] (PERROT, 1989, p. 
12). 

 

Para as mulheres que tinham acesso à leitura e a escrita o registro de suas 

ideias, desejos e conflitos poderia ser feito em diários pessoais ou em 

correspondências trocadas com amigas ou membros da família, no entanto o uso de 

diários íntimos só era permitido às mulheres solteiras. 

 

[...] o pessoal e o muito íntimo são banidos como indecentes. Se a 
jovem se obstina até o ponto de se apropriar, timidamente, do diário 
intimo, a mulher casada deve renunciar a ele. Não há lugar, para tal 
forma de escrita no quarto conjugal. A memória feminina, assim como 
a escrita feminina, é uma memória familiar, semioficial (PERROT, 
1989, p. 14). 

 

Contraditoriamente, mesmo com tanta restrição social ao registro, as 

mulheres são as guardiãs da memória das famílias, já que em geral sobrevivem aos 

homens. Assim, reunir os objetos e fotografias que representam o cotidiano da 

família e os aspectos da vida privada, bem como garantir o cuidado com os rituais 

da morte passa a ser uma tarefa destinada às mulheres. 

 

[...] Às mulheres, o culto aos mortos e o cuidado dos túmulos, pois é 
de sua incumbência o cuidado com as sepulturas. Florir os túmulos 
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dos seus, nos dias de Finados, costume instaurado a partir da 
segunda metade do século XIX, se torna uma obrigação das filhas e 
das viúvas. O que fixa às vezes a última morada é a proximidade do 
cemitério, como se fosse uma dependência da casa (PERROT, 1989, 
p. 15). 

 

A particularidade dessa memória, pautada em objetos simbólicos e concretos, 

permite supor que as memórias registradas em Relato de um certo Oriente pela 

narradora sem nome de Milton Hatoum se encaixam nesse padrão de características 

de memória feminina. 

 

2.3 IDENTIDADE 

 

A singularidade de cada ser humano existente no planeta é uma condição 

inquestionável: somos diferentes. Às vezes semelhantes na aparência, na condição 

biológica de distinção sexual, na aparência física, por termos sido gerados a partir 

da mesma célula, ainda assim diferentes, porque cada ser humano é, 

subjetivamente, um universo a parte, somos mais que um corpo, somos, acima de 

tudo: consciência.  

No entanto, a condição de ser social, desenvolve em nós traços de 

identificação, ligados a elementos diversos como à cultura, à pátria, à família, ao 

discurso. Uma necessidade desenvolvida para que consigamos conviver com as 

nossas inevitáveis diferenças. O estudioso cultural Zygmunt Bauman (2000) em uma 

entrevista concedida a Benedito Vecchi intitulada ―Identidade‖ condiciona a 

identidade a esse pertencimento, chegando a alegar que a ausência desta sensação 

de pertencimento é uma das grandes responsáveis pela construção da identidade, 

definida por ele de fluída ou líquida. 

 

[...] conscientes de que o ―pertencimento‖ e a ―identidade‖ não têm 
solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são 
bastante negociáveis e revogáveis, e de que as decisões que o 
próprio individuo toma, os caminhos que percorre, a maneira que age 
– e a determinação de se manter firme a tudo isso – são fatores 
cruciais tanto para o ―pertencimento‖ quanto para a ―identidade‖ 
(BAUMAN, 2000.p.18) (Grifos do autor). 

 

Nesse universo de pontos de identificação desenvolvemos sentimentos 

importantes como o de pertencimento, constituído a partir do momento que o 

homem trocou o nomadismo pelo sedentarismo.  



45 

 

Esse pertencimento passa a ser representado por um espaço geográfico 

específico e restrito, fortalecendo a partir deste ponto espacial de referência nossa 

sensação de segurança no ambiente de nossas casas ou comunidades, nossa 

necessidade de conhecer esse lugar e poder voltar a ele sempre que necessitarmos. 

De dizermo-nos membros de uma família, de uma nação, de um país. 

O pertencimento espacial ganha dimensão mais particular e subjetiva ao ligar 

o indivíduo ao núcleo social familiar, que o situa como ser que existe a partir de uma 

origem conhecida, representada pela existência de um pai e de uma mãe. Desta 

forma, a partir das coincidências que encontramos com esses diversos elementos 

sociais que nos cercam desde a mais tenra idade, construímos nossa identidade. 

A consequente desestabilização deste pertencimento ocasionada com a pós-

modernidade, intensificada por questões sociais como o grande impacto do 

movimento feminista na constituição social, o aumento dos movimentos em prol das 

questões relativas à identidade e discussões acerca da liberdade de orientação 

sexual, o tratamento das questões raciais, a quebra do modelo tradicional de família 

vivenciados nas últimas décadas do século XX, assim como, a globalização que 

encurtou as distâncias e diluiu as fronteiras trouxe à tona o interesse por pesquisas 

que tratassem da ―identidade‖ e consequentemente da subjetividade que, como 

alude Kathryn Woodward (in Silva, 2000, p. 55) ―[...] sugere a compreensão que 

temos do nosso eu [...]‖ envolve os pensamentos e as emoções conscientes e 

inconscientes que constituem nossas concepções sobre ―quem nós somos‖. 

A identidade, que pode ser definida como a identificação de um indivíduo com 

uma cultura, com um grupo, uma família se encontra mais do que nunca instável 

diante do desenvolvimento tecnológico que encurtou as distâncias e as formas da 

comunicação humana, bem como dos novos lugares de voz ocupados por alguns 

sujeitos sociais até então situados à margem. A modernidade provocou uma 

mudança significativa de foco do social para o individual. 

Os estudos sobre identidade e subjetividade encontram um terreno fértil de 

pesquisa na produção literária, uma vez que a construção da(s) personagem(ns) 

contempla o aspecto psicológico do ser, como representações do mundo real, essas 

personagens, são  mergulhadas em conflitos pessoais e interpessoais, afirmam ou 

buscam suas identidades. 

Em Relato de um certo Oriente, Milton Hatoum coloca-nos diante de uma 

narradora inominada, personagem intensamente complexa que volta a Manaus em 
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busca de respostas sobre sua conturbada origem. Essa situação de descentramento 

vivida pela narradora personagem direciona-nos ao moderno questionamento da 

identidade do sujeito classificado como pós-moderno por Bauman (2000) ou do 

sujeito que vive o fenômeno de modernidade tardia, conceito usado por Stuart Hall, 

em seu livro ―A Identidade Cultural na pós-modernidade‖.  

Nos primeiros capítulos da referida obra Hall traça uma linha histórica que 

ilustra a transformação sofrida pelos sujeitos em diferentes épocas até a pós-

modernidade. Para Stuart Hall (2001) ―[...] é possível identificar três concepções de 

identidade denominadas por ele como: o sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico 

e o sujeito pós-moderno‖. Ao descrever o sujeito do iluminismo ele ressalta ―[...] 

Concepção muito individualista do sujeito e de sua identidade [...]‖. Ao sujeito 

sociológico atribui características de uma identidade ―[...] formada na interação entre 

o eu e a sociedade. A identidade então costura o sujeito à estrutura [...]‖. O sujeito 

pós-moderno tem sua identidade definida ―[...] É definida historicamente e não 

biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um ―eu‖ corrente‖. 

O universo ficcional construído por Hatoum, no romance acima citado, é 

extremamente rico para os estudos de identidade, pois o autor elabora a trama do 

enredo a partir de elementos instáveis e subjetivamente complexo: a mistura cultural 

proporcionada pelo encontro de estrangeiros e nativos, neste caso específico, da 

convivência cultural entre imigrantes libaneses e habitantes de comunidades 

indígenas de Manaus, agregados a situações desestabilizantes como as relações de 

poder entre o estrangeiro (patrão) e o nativo (escravizado) e a estruturação de 

núcleos familiares que convivem com situações conturbadoras como, a delinquência 

juvenil, o nascimento de filhos ilegítimos, a adoção e a morte, ora inaceitável pelo 

seu caráter desconhecido (suicídio) ora inaceitável por seu caráter trágico.  

A voz que conduz o enredo é a de uma mulher sem nome que retorna a 

Manaus, sua terra de origem, para definir através da investigação da própria história 

o seu elo de pertencimento, a narradora inominada do romance é uma filha adotiva 

da família libanesa retratada na obra. Essa condição de filha agregada à família é o 

motivo maior de sua internação por um longo período em uma clínica de repouso em 

São Paulo, seu retorno à cidade e ao convívio com membros da família depois de 20 

anos ilustram sua necessidade de se sentir pertencente a um lugar, a uma família. 
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O romance contado em forma de relato se constrói a partir de memórias, 

outra forte característica dessa busca por uma afirmação identitária, pois ao 

relembrar a própria história, a narradora busca, no passado, pontos de identificação 

imprescindíveis para a compreensão do seu eu no presente. Para Woodward (2000, 

p. 12), ―[...] essa redescoberta do passado é parte do processo de construção da 

identidade [...]‖ (grifo do autor) Woodward (in Silva, 2000, p. 12). Como o seu maior 

conflito, parte do abandono da mãe biológica a construção da história evidencia 

apenas a mãe adotiva, Emilie, metaforizada como o porto seguro, o ponto de 

encontro tanto da narradora, como das outras vozes a que recorre para escrever o 

seu relato, desta forma ela não apenas volta para seu espaço de origem, mas volta 

também para reencontrar o acolhimento da mãe adotiva.  

É impressionante a modernidade do romance que está centrado nos conflitos 

do indivíduo, tendo como foco a introspecção, trazendo para a luz da discussão: o 

sujeito como reflexo da pós-modernidade. Ao traçar a constituição introspectiva da 

narradora, Hatoum explora a singularidade que só a subjetividade pode atribuir. 

A Identidade e a necessidade de representação da narradora concretizam-se 

no discurso. Ao dar voz as suas memórias, ela visualiza a sua identidade pautada 

nas diferenças de quem está efemeramente ligada a dois lares simultaneamente: a 

casa materna, que a rejeitou, e a casa adotiva, que a acolheu. Como não se 

encontra na imagem e costumes da mãe biológica, volta a Manaus para, através de 

Emilie se ligar ao lar adotivo. 

Para Rubem Vaz Cavalcante em ―A voz condutora em Dois Irmãos: metáfora 

sinestésica do olhar‖ ―[...] Vivemos em um momento em que o homem está 

empenhado em ser sujeito da história e reconhecer, cada vez mais, a importância da 

linguagem na construção de sua identidade‖ (CAVALCANTE in FERRRAREZI, 

TELES, MOREIRA et all, 2009, p.135). 

As questões relativas à memória abordadas nesta pesquisa estão 

intimamente ligadas às discussões sobre identidade e pertencimento discutidas 

pelas atuais pesquisas de estudos culturais. 

Jorge Manuel da Costa Santos Rodrigues Braga (2007) na dissertação de 

mestrado ―Relato de um certo Oriente ou o delicado território do alter‖ deixa claro a 

relação entre a identidade e a construção do relato de memória: 
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[...] os seres são identidades projetadas num espaço e tudo o que 
existe só existe enquanto fluxo, que é a sua própria consciência. A 
escrita de Hatoum, em constante conflito com a fluidez do relato oral, 
propicia a aventura do desvendamento do Outro (BRAGA, 2007, p. 
12). 

 

É justamente, a busca pelo entendimento de sua conflituosa origem, partindo 

da história vivida pelo outro e/ou contada pela voz do outro, que coloca a narradora 

no delicado território do alter que intitula a pesquisa de Braga, pois a narradora 

conta/visualiza a história do outro para entender a própria história constituindo a 

própria alteridade pelo reconhecimento da importante presença do outro em sua 

história. 

 

2.4 DISCURSO 

 

Memória, gênero e identidade precisam ser representados e esta 

representação dá-se pelo discurso, uma vez que é através da linguagem que o 

homem constrói e materializa o seu mundo subjetivo, a significação de quem somos 

e do porquê existimos. Socialmente, representar-se por um discurso significa 

assumir um lugar de fala de onde nosso discurso será ou não ouvido. 

O estabelecimento de poder e lugar de fala dos indivíduos no mundo refletem 

a grande motivação dos conflitos sociais. Parece simplório nos importarmos com o 

lugar de onde se fala, se falar é algo inerente ao ser classificado como humano, uma 

vez que a dádiva da língua é o que o faz distinto das demais espécies, mas é esse 

lugar de fala que define as posições sociais de poder e está intimamente ligado à 

nossa identidade. 

 

Quaisquer que sejam os conjuntos de significados construídos pelos 
discursos, eles só podem ser eficazes se eles nos recrutam como 
sujeitos. Os sujeitos são, assim, sujeitados ao discurso e devem, eles 
próprios, assumi-lo como indivíduos que, desta forma, se posicionam 
a si próprios. As posições que assumimos e com as quais nos 
identificamos constituem nossas identidades [...] (WOODWARD, 
2000, p. 55). 

 

Essa dissertação discute particularmente o registro da fala feminina que se 

encontra intrinsecamente relacionado ao lugar de fala destinado às mulheres 

durante séculos. Assim, ao falarmos deste local de fala abordaremos questões 
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referentes à alteridade, pois evidenciar esse local de fala evidencia a minha visão do 

outro, bem como a visão que o outro tem de mim. 

Em Marxismo e Filosofia da Linguagem, Bakhtin argumenta que: 

 

As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e 
servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. 
É, portanto, claro que a palavra será sempre o indicador mais 
sensível de todas as transformações sociais, mesmo daquelas que 
apenas despontam, que ainda não tomaram forma, que ainda não 
abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem 
formados (BAKTHIN, 2006, p. 40). 

 

As definições dos lugares de fala, dentro do romance, estendem-se a outras 

duas questões importantes no romance, à polifonia e à pressuposta loucura da 

narradora. 

A polifonia é representada no romance de Hatoum não apenas pela presença 

das cinco vozes independentes que o narram, mas também pela procura incessante 

da narradora por suas origens o que dá a ela a característica de inconclussibilidade 

comum aos personagens do romance polifônico. De acordo com Paulo Bezerra 

pesquisador e tradutor das obras de Dostoievski em seu artigo ―A perenidade de 

Dostoievski‖: ―[...] o romance polifônico é uma estrutura complexa, cujos heróis, cada 

um portador de um ponto de vista enraizado numa situação concreta da vida, são 

autônomos e inacabados com relação ao olhar do autor sobre eles [...]‖ (BEZERRA, 

2009, p. 13). 

 No Artigo intitulado ―As múltiplas vozes nas leituras e releituras de Bakhtin‖ a 

pesquisadora Marisa Martins Gama Khalil, a partir das leituras e releituras realizadas 

no livro Marxismo e filosofia da linguagem destaca que ―[...] porque a linguagem é 

sempre tomada pela sua realidade interacional – a enunciação acontece porque no 

lugar do eu existe o nós (grifos da autora) (KHALIL, 2001, p.52). 

Ao mesmo tempo que a polifonia do texto reflete a identidade inconcluída da 

narradora, sua loucura interdita no relato dos vinte anos que ela passa na clínica de 

recuperação condicionam a validade de sua narração à narração dos outros 

personagens, uma vez que a voz do louco precisa da credibilidade da voz do outro 

para validar o seu discurso. 
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3 A CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA FEMININA NO ROMANCE RELATO DE UM 

CERTO ORIENTE 

 

A memória humana está fortemente ligada às pessoas, aos objetos e em 

especial aos lugares. A organização das sociedades patriarcais estabelece lugares 

de importância e objetos diferentes para o registro da memória de homens e 

mulheres. 

A divisão de papéis sociais e a distribuição de poder entre os sexos foram 

durante muito tempo, determinantes no registro da história geral que, por séculos 

negligenciou a relevância da participação feminina em importantes momentos de dor 

e de glória vividos pela humanidade.  

Esse silenciamento agravado pela negação de uma educação escolar 

oferecida ao público feminino estabelece diferenças claras nas formas de registros 

de sua história e memória encontradas pelas mulheres, dos registros desta mesma 

história e memória realizados pelos homens, além de omitir dados indispensáveis 

para uma real compreensão de acontecimentos memoráveis da história. 

A literatura, enquanto representação de épocas da história reproduziu em 

diversas obras detalhes deste traço cultural entre homens e mulheres. O romance 

Relato de um certo Oriente de autoria masculina, mas narrado por uma voz 

feminina, é carregado dessas características femininas de narração de memórias. 

Passemos agora a evidenciar a riqueza desse universo feminino descrita pelo autor 

na escolha dos lugares, objetos e detalhes que entrelaçam a memória apresentada 

em formato de relato por essa voz feminina. 

 

3.1 AS FORMAS DE REGISTRO DAS MEMÓRIAS DAS MULHERES AO LONGO 

DA HISTÓRIA 

 

As diferenças sexuais herdadas pela história são as principais responsáveis 

pelo desconhecimento da história feminina dos séculos passados. Relegadas a um 

lugar silencioso na sociedade as mulheres demoraram a ter acesso ao 

conhecimento letrado e, até mesmo ao direito a um discurso socialmente 

reconhecido, ficando assim à margem da história. 

A história das mulheres foi, até bem pouco tempo, tradicionalmente a história 

contada pelos homens. Durante séculos, as mulheres não só tiveram sua produção 
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intelectual cerceada, como se viram a mercê de um discurso masculino que as 

representassem. Como discute a pesquisadora Ana Colling no primeiro capítulo do 

livro ―Gênero e Cultura: questões contemporâneas‖ organizado por Marlene Neves 

Strey. 

Ao descreverem as mulheres, serem seus porta vozes, os 
historiadores ocultaram-nas como sujeitos, tornaram-nas invisíveis. 
Responsáveis pelas construções conceituais hierarquizaram a 
história com os dois sexos assumindo valores diferentes; o masculino 
aparecendo sempre como superior ao feminino (COLLING, 2004, p. 
13). 

 

As mulheres estiveram, sem dúvida, presentes em toda a literatura produzida 

na história da humanidade, e quase sempre ocuparam lugares figurativos, que 

acentuavam a diferença entre os gêneros. Raramente, na literatura clássica 

deparamo-nos com personagens femininos que desempenham papéis que fujam da 

figura da moça dócil, dependente, socialmente subordinada ao pai, ao irmão ou ao 

marido ou da bruxa que, como Medeia transgride toda a ordem social, matando os 

filhos, saindo da figura maternal e protetora, ou da louca que se perde em uma 

histeria e geralmente sucumbe ao suicídio.  

Uma grande exceção a essa regra é a lendária figura de Scherazade, a 

narradora dos contos das Mil e uma noites que, no século X, protagoniza a narração 

mais da conhecida história da cultura oriental. Scherazade avessa a toda tradição 

cultural da época não só narra a história, como é descrita nos primeiros capítulos 

como uma mulher que destoa totalmente das mulheres de seu tempo. 

 

[...] tinha um ânimo superior ao seu sexo, muitíssimo espírito e uma 
admirável perspicácia. Lia muito e tinha tão prodigiosa memória que 
nada lhe escapava de tudo quanto lesse. Tinha-se aplicado 
devotadamente à filosofia, à medicina, à história e às bela artes; e 
fazia melhores versos que os dos poetas mais célebres de seu 
tempo. Além disso, era dotada de uma surpreendente beleza; e uma 
virtude muito sólida coroava todas essas excelentes qualidades 
(GALLAND, [?], p. 23). 

 

São marcantes as semelhanças da narradora construída por Hatoum com 

Scherazade, em especial no que se refere à habilidade discursiva de juntar 

discursos de outros, pois os contos das mil e uma noites são histórias do folclore 

oriental ricamente suturadas por Scherazade. Identificamos essa mesma sutura em 

Relato de um certo Oriente, com junção dos capítulos narrados por Hakim, Dorner e 

Hindié Conceição que ganham uma unidade discursiva a partir do filtro discursivo da 



52 

 

narradora inominada que os organiza no relato que escreve ao irmão de forma 

coesa. 

Enquanto personagens, apenas no século XIX, em especial, na literatura 

brasileira de transição entre o Romantismo e o Realismo é que iremos encontrar 

mulheres como Aurélia, protagonista do romance Senhora de José de Alencar, que 

começa a questionar a posição social da mulher.  

José de Alencar comete a audácia de discutir a administração do dote 

matrimonial e a escolha do casamento pelos pais. Mais tarde na consolidação do 

romance Realista encontraremos outra forte personagem feminina perpetuada pela 

história, Capitu protagonista do Romance Dom Casmurro escrito por Machado de 

Assis que apesar de ser representada por um discurso masculino, colocada num 

primeiro momento como subvertida, seu narrador não disfarça a força de sua 

personalidade emancipada e transgressora de uma ordem social. 

De personagens para autoras de sua própria história, as mulheres 

transcorrem um longo e tortuoso caminho, apenas no século XIX o mercado literário 

começa abrir espaço para a publicação dessas autoras, já que nesta época eram 

poucas as que tinham acesso à escrita e a liberdade (vigiada) de expressão de seus 

pensamentos. Virgínia Woolf em ―Um teto todo seu‖ destaca a forte presença de 

mulheres na literatura produzida por homens: 

 

[...] O sexo e sua natureza bem poderiam atrair médicos e biólogos; 
mas era surpreendente e de difícil explicação o fato de que o sexo — 
quer dizer, a mulher — atrai também ensaístas agradáveis, 
romancistas desonestos, rapazes com diploma de licenciatura em 
letras, homens sem diploma algum, homens sem qualificação 
aparente, salvo o fato de não serem mulheres [...] Era um fenômeno 
extremamente estranho, e, aparentemente — nesse ponto, consultei 
a letra M —, um fenômeno restrito ao sexo masculino. As mulheres 
não escrevem livros sobre os homens [...] (WOOLF, 1985, p. 35). 

 

Além da leitura de mulheres construídas em romances por um discurso 

masculino, as mulheres desse século tinham acesso a escassas formas de registro 

de seu cotidiano, de seus anseios e ideologia. Quando o faziam utilizavam-se de 

correspondências e do registro em diários que, na maioria das vezes, eram 

queimados e/ou rasgados na proximidade de seu casamento ou morte, numa clara 

relação com as bruxas com seus pertences e suas escritas.  

Outra forma de registro de memória importante para as mulheres ao longo da 

história foi o acúmulo de imagens e objetos de seu cotidiano. 
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O hábito de guardar objetos diversos que concretizassem a memória feminina 

perpassava a possibilidade verbal do registro e, semioticamente construía um 

discurso simbólico feito de objetos materiais cujo significado permitia que as 

lembranças ancorassem em seus espíritos, possibilitando que a quebra de fronteira 

entre o presente e o passado acontecesse. 

Em Relato de um certo Oriente, romance escrito a partir de um tecido de 

memórias, Milton Hatoum, através da voz de sua narradora inominada recompõe o 

passado da trama com a apresentação de uma grande quantidade de objetos 

curiosos imbuídos de uma forte carga simbólica. 

Dentre seus personagens colecionadores de objetos carregados de memória 

Hatoum destaca a matriarca Emilie que recolhe, ao longo da vida, objetos 

simbolicamente escolhidos que no final da vida adornam sua existência e amenizam 

a solidão da casa habitada unicamente por ela. 

 

―São minhas fortunas‖ exclamou enquanto apalpava uma bíblia, 
álbuns de retratos, cartas e papéis avulsos [...] aqui estão os álbuns 
da infância dos meus filhos, ali as fotografias de Chipre e Marselha 
feitas durante a nossa viagem ao Brasil, e naquela caixinha as cartas 
enviadas por Souer Virginie, em meio às páginas do velho testamento 
ela guardava como relíquias as pétalas secas de uma orquídea que 
um enfermo indigente lhe ofereceu no dia do desaparecimento de 
Emir  (grifo do autor) (HATOUM, 2008, p. 130). 

 

Dentre os inúmeros objetos guardados pela matriarca chama-nos atenção o 

relógio negro, a boneca que fez para Soraya e que estava com a neta no dia de sua 

morte ―[...] a boneca, por exemplo, escapou ilesa do acidente e continuou guardada 

entre as coisas de Emilie, que proibiu a filha de queimar o brinquedo [...]‖ (p.18) e a 

orquídea que ganhou no dia da morte do irmão. 

A diversidade de lembranças, encerradas nesses objetos remetem ao caráter 

coletivo da memória elucidado por Halbwachs, aqui fortemente representado pela 

figura da matriarca, retomando nesta situação, o pressuposto de que a memória 

coletiva se constitui dentro dos grupos permanentes e nada mais pertinente do que 

uma mãe, em especial Emilie, citada por um dos narradores como mãe do mundo 

―Emilie se regozijava durante essa sua sessão de idolatria, fazia gosto observar sua 

postura de mãe-do-mundo [...]‖ (p. 20) para ser a guardiã das histórias e memórias 

da família materializadas justamente nos objetos que ela chama de pequenos 

tesouros, uma vez que como reforça Perrot: 
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Mais que à escrita proibida, é ao mundo mudo e permitido das coisas 
que as mulheres confiam as suas memórias [...] As mulheres se 
dedicam à matéria mais humilde: à roupa, aos objetos, bugigangas, 
presentes recebidos por ocasião de aniversário, ou de uma festa, 
bibelôs trazidos de uma viagem ou excursão, ―mil nadas‖ povoam as 
cristaleiras, pequenos museus da lembrança feminina (PERROT, 
1989, p. 05). 

 

Ao escolher uma narradora feminina e mulheres incrivelmente fortes para 

protagonizar o seu primeiro romance pautado em memórias, Milton Hatoum recorre 

a essas históricas fontes de registro elencadas por Perrot (1989), agrega ao 

universo do romance o mistério dos objetos que guardam os segredos mais íntimos 

do passado das personagens. Um dos mais presentes durante o enredo é o relojão 

negro tão venerado por Emilie.  

Esse relógio, comprado anos depois do casamento pela matriarca por se 

parecer com um relógio que existia no convento da França, no qual havia se 

refugiado e de onde é forçada a sair pelos irmãos Emílio e Emir para encontrar-se 

com os pais no Brasil, é o objeto que mais fascina e prende a atenção de Soraya 

Ângela, sua neta surda. 

 

Através da veneziana eu espiava vocês dois juntos do relojão negro, 
[...] que atravessava quase um século inteiro competindo com Emilie 
o ciclo repetitivo dos dias, aquele relógio de parede, o mais silencioso 
de todos os que conheci, era um dos objetos que mais fascinava 
Soraya (HATOUM, 2008, p. 21). 

 

O relógio, objeto de memória de um passado que Emilie fazia questão de 

manter vivo, é também o objeto que armazena a maior parte dos grandes segredos 

da sua família ―[...] violar aquela correspondência guardada dentro do relógio 

implicava penetrar num tempo longe do presente. [...]‖ (p. 48). 

 

Tive a mesma curiosidade na adolescência, ou até antes: desde 
sempre. Perguntei várias vezes à minha mãe por que o relógio e, 
depois de muitas evasivas, ela me pediu que repetisse a frase que eu 
pronunciava ao olhar para a lua cheia. Devia ter uns três anos 
quando apontava para o céu escuro e dizia ―é a luz da noite‖. Foi a 
explicação oblíqua que Emilie encontrou na minha infância para não 
falar de si (HATOUM, 2008, p. 29). 

 

Hatoum retoma em dois outros momentos da trama a marcação de tempo 

alegorizada por outros relógios: o primeiro, peça de decoração da casa da mãe 
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biológica da narradora soa simultaneamente à campainha do telefone, que mais 

tarde descobriremos, trazia um pedido de socorro de Emilie, que agonizava. 

 

Foi nesse instante que a coisa aconteceu com uma precisão incrível; 
mal posso afirmar se houve o intervalo de um átimo entre as 
pancadas do relógio da copa e o trinado do telefone. Os dois sons 
surgiram ao mesmo tempo, pareciam pertencer à mesma fonte 
sonora (HATOUM, 2008, p. 9) 

 

O segundo relógio citado pela narradora é o que esta traz em seu pulso e que 

por diversas vezes menciona a constante consulta que faz ao objeto durante o seu 

passeio pela cidade. 

 

O que me deixava irrequieta, enquanto andava, era consultar 
continuamente o relógio, sem saber ao certo o porquê desse gesto 
que me parecia desnecessário, gratuito e quase hostil ao movimento 
do meu corpo (HATOUM, 2008, p. 121). 

 

Outra forte evidência da memória coletiva que gera essa narrativa diz respeito 

ao alcance das memórias, que quando coletivas são expressas a partir de eventos 

que envolvem grande parte dos membros do grupo, em Relato de um certo Oriente, 

o nascimento e a morte de Soraya Ângela é um acontecimento trágico que abala 

diversas pessoas da família e marca profundamente suas memórias, fazendo 

durante o relato, parte da memória da narradora que começa o segundo capítulo 

narrando esse episódio. 

 

Não sei se tu te lembras de Soraya Ângela, do seu sofrimento e de 
sua morte atroz [...] Estavas ausente naquela manhã. Emilie te levara 
ao mercado, os tios dormiam e Samara Délia madrugava na 
Parisiense com vovô. Tudo aconteceu de forma rápida e inesperada, 
como se o golpe fulminante da fatalidade perseguisse o corpo de 
Soraya Ângela [...] (HATOUM, 2008, p. 12). 

 

E do relato de Hakim que, capítulos a frente retomam este assunto para 

evidenciar outros conflitos ocasionados pela fatalidade. 

 

[...] Corri até o terraço, vi o clarão no meio da rua, e no centro dele 
Emilie ajoelhada diante do corpo envolto por um lençol. Não havia 
mais nada a fazer: o corpo se quer agonizava, e diante de um corpo 
sem vida não há do que se lamentar [...] Perguntei se não 
deveríamos providenciar uma ambulância e levar a menina ao 
hospital (HATOUM, 2008, p. 100-1). 
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A morte de Soraya volta a ser mencionada, no início do sexto capítulo, 

novamente pela narradora: 

 

[...] Lembrei-me então das palavras da empregada: Emilie devia estar 
voltando do mercado, carregando a cesta repleta de peixes e frutas e 
legumes que numa manhã distante se espalharam sobre as pedras 
cinzentas que já foram cobertas pelo asfalto deixando incerto o lugar 
onde o corpo da menina tombara [...] (HATOUM, 2008, p. 109). 

 

Outro evento comum lembrado pelos narradores do romance são as festas 

oferecidas por Emilie, esses eventos revelam os choques culturais e os conflitos 

desenvolvidos na trama como o relato. 

 

[...] mas o rosto de Anastácia Socorro se crispava por outra razão: 
depois de arrumar a mesa, ela se refugiava numa das alfurjas da 
casa, para não presenciar a cena da comilança. No centro de um 
pátio iluminado pelo sol equatorial, homens e mulheres repetiam o 
hábito gastronômico milenar de comer com as mãos o fígado cru de 
carneiro [...] (HATOUM, 2008, p. 53). 
[...] 
O fato é que desde aquele natal meu pai e Hindié se estranharam. 
Até hoje não sei como ele descobriu como as galinhas e os perus 
tinham ingerido cachaça antes de serem estrangulados. Hindié que 
era inclemente com ele, me durante a conversa: 
_ Teu pai tem o olfato mais aguçado que de um cão. Sentiu o cheiro 
da aguardente lá no quintal, onde o aroma de jasmim branco é muito 
forte (HATOUM, 2008, p. 33).  

 

Essas evidências nos remetem ao que afirma Bosi: 

 

Chama-nos atenção com igual força a sucessão de etapas na 
memória, que é toda dividida por marcos, pontos onde a significação 
da vida se concentra: mudança de casa ou de lugar, morte de um 
parente [...] As festas de que toda a família participa, como o Natal, 
são mais recordadas do que as que têm importância mais individual 
[...] (BOSI, 1994, p. 415). 

 

Outro objeto histórico para registro do universo feminino do qual o escritor 

lança mão na composição da história da matriarca é uma fotografia de seu irmão 

Emir, tirada por Dorner momentos antes do suicídio, nesta fotografia ele segura 

entre os dedos uma orquídea rara, mesma flor com a qual Emilie é presenteada por 

um enfermo neste dia fatídico, flor que guarda entre as folhas de sua bíblia até o fim 

de seus dias. A representação da fotografia é um episódio marcante, já que Emilie 

cria através das cópias que solicita do retrato a Dorner reproduções de um ritual 

para relembrar durante anos a morte do irmão. 
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Além desses objetos existem as correspondências (fontes latentes de um 

tempo de memória), que Emilie troca com uma amiga e que são preservadas com 

fortes recordações de sua terra natal como um dos objetos de memórias que a 

matriarca protegia no seu misterioso relógio, como também as ―fotos memórias‖ dela 

para Hakim, termo adotado pela pesquisadora Sônia Maria Gomes Sampaio (2010) 

na tese de doutorado ―Uma Escola (In)Visível: Memórias de Professoras Negras em 

Porto Velho no Início do Século XX‖. 

 

Ao olhar para a foto, era impossível não ouvir a voz de Emilie e não 
materializar seu corpo no centro do pátio, diante da fonte, onde fios 
de água cristalina esguicham da boca dos quatro anjos de pedra com 
arestas líquidas de uma pirâmide invisível, oca e aérea. Se não 
tivesse olhado para aquela fotografia, poderia abstrair todas as 
outras, fechar os olhos a todos os retratos enviados para mim ao 
longo de tantos anos, ou simplesmente recordar através das imagens 
algo fugidio, que escapa da realidade e contraria a verdade, uma 
evidência. Porque era a revelação de um momento real e de uma 
situação palpável o que mais me impressionava na fotografia. Sentia-
me ali, juntinho de Emilie, ocupando a outra cadeira de vime, atento 
ao seu olhar, a sua voz que não me interrogava, que aparentava não 
relutar que eu fosse embora para sempre. A voz e a imagem me 
fazem recordar um mundo de desilusões, onde um rosto sombrio se 
cobre com um véu espesso enunciando uma morte que já iniciara 
(HATOUM, 2008, p. 94). 

 

O baú guardado no quarto secreto de Emilie, na Parisiense, loja que pertencia 

à família e que nos primeiros anos do casamento da matriarca foi também a moradia 

de toda a família, durante a mudança para o sobrado da família é carregado, com 

muito esforço, pela matriarca que não permite que ninguém sequer toque em seus 

objetos secretos. Hakim, após longas tardes de procura, consegue encontrar a 

chave que dá acesso aos segredos da mãe, no baú e no relógio encontra além das 

correspondências, jóias e vestimentas de um passado distante de Emilie, este fato 

reforça a teoria de Michele Perrot (1989) de que ―[...] A memória das mulheres é 

trajada [...] pelos olhos elas pensam atingir a alma. É por isso que elas se recordam 

de suas cores, às quais os homens são normalmente indiferentes‖.  

Bosi (1994, p. 441) destaca que: ―[...] os objetos nos dão um assentimento à 

nossa posição no mundo, à nossa identidade. Mais que da ordem e da beleza, falam 

em nossa alma em sua doce língua natal [...]‖. 

Outra característica de registro de memória feminina fortemente destacada no 

romance é a descrição do hábito e da habilidade de Emilie de narrar longas histórias 

aos netos e aos empregados da família, personificando a figura de Scherazade 
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narrando para não deixar morrer as lembranças e os costumes de um tempo 

distante. 

 

[...] O aroma dos figos era a ponta de um novelo de histórias narradas 
por minha mãe. Ela falava das proezas dos homens das aldeias, que 
no crepúsculo do outono remexiam com as mãos as folhas 
amontoadas nos caminhos que seriam cobertos pela neve,  e com o 
indicador hirsuto da mão direita procuravam os escorpiões para 
instigá-los, sem temer o aguilhão da cauda que penetrava no figo 
oferecido pela outra mão. Ela evocava também os passeios entre as 
ruínas romanas, os templos religiosos erguidos em séculos distintos, 
as brincadeiras no lombo dos animais e as caminhadas através das 
extensas cavernas que rasgavam as montanhas [...] (HATOUM, 
2008, p. 79-80). 

 

Além de Emilie, Anastácia Socorro, a empregada da casa, se esmera na 

narração de história que revelam a magia e os mistérios da região, evidenciando a 

troca cultural entre estrangeiros e nativos que aproximam seus mundos a partir da 

narrativa oral. 

 

[...] Ao contar histórias, sua vida parava para respirar; e aquela voz 
trazida para dentro do sobrado, para dentro de mim e de Emilie, 
visões de um mundo misterioso: não exatamente o da floresta, mas o 
do imaginário de uma mulher que falava para se poupar, que 
inventava para tentar escapar do esforço físico, como se a fala 
permitisse a suspensão momentânea do martírio [...] (HATOUM, 
2088, p. 81-2). 

 

A narração de histórias por Emilie e Anastácia Socorro reforça o hábito 

feminino preservado por muitos povos de deixar a cargo das mulheres o repasse de 

costumes, tradições e ensinamentos aos filhos. 

Caracteristicamente feminino é, também, o hábito do fotógrafo Dorner de 

guardar fotografias e desenhos dos lugares e pessoas que conheceu, bem como o 

de registrar a fala das pessoas com quem conversa, um jeito particular de 

materializar a memória. ―[...] A mania que cultivei aqui, de anotar o que ouvia, me 

permitiu encher alguns cadernos com transcrições da fala dos outros. Um desses 

cadernos encerra, com poucas distorções, o que me foi dito pelo teu pai no 

entardecer de um dia de 1929‖ (p. 63). 

No entanto, a marca mais forte desses registros é o formato escolhido pelo 

autor para a produção do romance, o de relato, feito pela sua narradora ao irmão 

que está fora do Brasil construído, a partir da gravação de fitas de áudio, da intensa 

correspondência trocada entre a narradora e esse irmão, do registro de suas 
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lembranças em diários e, por fim do registro escrito da história que ela e os outros 

personagens narram e que materializam o romance.  

O discurso tecido a partir de cenas minuciosamente narradas, repleto de 

detalhes e lembranças materializadas nos leva a afirmar a predominância da 

memória culturalmente feminina que Milton Hatoum se propõe a construir quando, 

de início, escolhe para porta voz de seu relato uma mulher; é espantosa a 

quantidade de informações descritas ao longo do enredo que confirmam a teoria de 

Perrot de que a memória feminina é uma memória histórica e culturalmente material, 

palpável. 

 

3.2 ONDE GÊNERO E MEMÓRIA SE CRUZAM NA NARRATIVA 

 

A memória permeia toda a narrativa se encontra com o gênero (feminino) já a 

partir da escolha do gênero textual que a registra. O relato é o tipo de texto comum 

aos diários e cartas utilizados por mulheres para descreverem suas impressões da 

vida e do mundo.  

Outro ponto importante deste cruzamento é a escolha dos objetos, imagens 

de santos, fotografias e bibelôs, e lugares, em especial dos lugares íntimos como os 

quartos e outros ambientes do convívio familiar, descritos ao longo da narrativa para 

alegorizar a memória das personagens.  

 

Imaginei-as sentadas no tapete cujo desenho lembra o da Porta do 
Sepulcro, com suas rosáceas e hélices, com seus círculos, 
quadrados e triângulos, e um delicado motivo floral geométrico, 
dentro de hexágono inscrito num circulo. Elas não sabiam (talvez só 
meu pai soubesse) que naquele tapete onde catavam fragmentos de 
gesso e estilhaços de madeira para reconstruir estilhaços dos santos, 
a geometria dos desenhos simbolizava a criação, o sol e a lua, a 
progressão cósmica, no tempo e no espaço, o ciclo das revoluções 
do tempo terrestre, e a eternidade (HATOUM, 2008, p. 39). 

 

Halbwachs enfatiza a importância dos objetos no processo de construção da 

memória coletiva, de acordo com o autor: 

 

Cada objeto reencontrado e o lugar que ele encontra no conjunto nos 
recorda uma maneira de ser comum a muitas pessoas e, quando 
analisamos esse conjunto e colocamos nossa atenção a cada uma 
dessas partes, é como se dissecássemos um pensamento em que se 
confundem as contribuições de certa quantidade de grupos. 
(HALBWACHS, 2003, p. 158). 
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A narradora expõe suas lembranças a partir da rememoração de 

acontecimentos trágicos que foram registrados em diários e/ou gravados para que 

não se perdessem no tempo. Ao descrever tais acontecimentos nos chama atenção 

a minuciosa exposição de detalhes, na qual se apoia para pormenorizar tais 

episódios, a exemplo, podemos citar a lembrança das quatro pulseiras de ouro no 

pulso de Emilie e a descrição da estampa do vestido que a matriarca usava no dia 

da morte de Soraya Ângela. 

 

A vida começa verdadeiramente com a memória, e naquela manhã 
ensolarada e fatídica, tu te lembras perfeitamente das quatro 
pulseiras de ouro no braço direito de Emilie e do seu vestido bordado 
com flores; que privilégio, o de recordar tudo isso, e eu? [...] lembro-
me apenas que Soraya existia [...] (HATOUM, 2008, p. 19). 

 

A insistente narração de momentos de morte aproximam a narradora da 

atribuição feminina de ―culto aos mortos e cuidados com o túmulo‖ elucidados por 

Michele Perrot (1989).  

Também a escolha que a nossa narradora faz das memórias colhidas dos 

outros narradores, as ―memórias de empréstimos‖ classificação usada por Sampaio 

(2010) enfatizam essa pormenorização característica da cultura feminina. 

Ao argumentar as características coletivas da memória, que podem ser 

associadas às memórias de empréstimos, Halbwachs explica: 

 

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por 
outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos 
envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isso acontece porque 
jamais estamos sós [...] sempre levamos conosco e em nós certa 
quantidade de pessoas que não se confundem. (HALBWACHS, 2003, 
p. 30).  

 

Mesmo as vozes de Hakim e Dorner, presumidamente masculinas, são 

marcadas por uma exposição minuciosa de detalhes como a decoração dos espaços 

e pessoas. Como a citação abaixo na qual Hakim descreve Emilie: 

 

[...] Estava perfumada como nunca, e ao afagar meus cabelos notei 
que usava o anel de safira, tão comentado nas conversas sobre jóias 
do Oriente; os cabelos, presos na nuca por um coque, deixavam 
reluzir a testa lisa e amendoada que recendia a âmbar (HATOUM, 
2008, p. 41-2). 
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Ou a descrição feita por Dorner de detalhes da revelação da fotografia tirada 

de Emir no dia de seu suicídio: 

 

[...] Teria sido doloroso ver Emir emergir lentamente da química [...] 
Foi um amigo da colônia alemã que fez a ampliação do rosto em 
tamanho natural, como desejava Emilie. Fez várias cópias, algumas 
com bastante contraste; as sobrancelhas pareciam dois arcos negros, 
espessos e contínuos; e os cabelos, quase azulados e bem 
penteados, não dissimulavam o desespero marcado pelo olhar e 
pelos sulcos cinzentos que lhe marcavam a testa (HATOUM, 2008, p. 
70). 

 

Como as memórias, em especial, a memória feminina é localizada em um 

tempo e espaço, o enredo de Relato de um certo Oriente é repleto da descrição de 

dias específicos na vida da narradora e dos demais personagens do romance, 

dentre esses eventos os com maior relevância na obra são: 

O nascimento e a morte de Soraya Ângela ―[...] E, na noite em que nasceu 

Soraya, a casa toda permaneceu alheia aos gemidos, ao movimento das amigas 

que Emilie convocara para auxiliá-la [...]‖ (p. 95) ―[...] alguém lhe havia dito que eu 

era a prima de Soraya Ângela, a criança que chorou a morte de outra criança [...]‖ (p. 

140). 

É possível destacar também a morte de Emir ―[...] Após a morte de Emir, 

Dorner partiu para uma viagem de anos [...]‖ (p. 72); ―[...] a cada manhã do 

aniversário da morte de Emir tua avó caminhava até a matriz [...]‖ (p. 75); o desprezo 

dos filhos inominados de Emilie por Samara Délia depois do nascimento de Soraya 

Ângela ―[...] Pensava que meus irmãos haviam me perdoado por ter tido uma filha 

[...]‖ (p. 12); ―[...] Eles fizeram um pacto contra a irmã [...]‖ (p. 127). 

A força é a intensidade da feminilidade de Emilie é por diversas vezes e vozes 

descrita: ―[...] Ela cochichava à empregada que o rancor de um homem se cura com 

carinho e quitutes [...]‖ (p. 41); ―[...] Padeceu com a morte de parentes e as agruras 

da família inteira, mas sempre fez das noites uma festa de prazeres que 

contaminava todos os aposentos das duas casas em que morou [...]‖ (p. 106). 

Os dias e lugares descritos são repletos de aromas escolhidos como âncoras 

de memória. Os odores de Manaus e do Oriente estão presentes em inúmeras 

citações de momentos que acionam a memória dos que fazem parte do enredo. 

  

A lavadeira me agradecia perfumando minhas roupas; depois de 
esfregá-las e enxugá-las, ela salpicava seiva de alfazema nas 
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camisas, lenços e meias, e, quando eu punha as mãos nos bolsos 
das calças, encontrava as ervas de cheiro: o benjoim e a canela. Um 
odor de misturas e essências me acompanhava nos passeios pela 
cidade e desprendia-se do guarda-roupa aberto durante a noite como 
se ali, fumegando em algum canto escuro, existisse um universo 
invisível (HATOUM, 2008, p. 79). 

 

Desta forma, a minuciosa descrição dos episódios narrados no romance bem 

como, a escolha desses episódios nos encaminham a conclusão da clara escolha do 

autor por características culturais que nos permitem presumir a construção do 

romance a partir do filtro de uma memória feminina.  

 

3.3 TEMPO, ESPAÇO E VOZES NA CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS DE 

MEMÓRIA 

 

3.3.1 O tempo da memória 

 

No universo ficcional o elemento tempo fornece ao enredo um tempero 

especial, é ele que ordena simplificada ou complexamente a estrutura da trama. 

Cronológico, psicológico ou histórico o tempo de uma narrativa pode transcorrer 

dentro e fora de seus personagens.  

Nos romances de memória, as lembranças revividas estão sempre situadas 

num tempo e num espaço. Num tempo, pois a própria construção da memória só 

acontece se pautada na reconstrução do tempo passado e num espaço porque 

nossas lembranças estão localizadas em um espaço físico. Parafraseando Bosi 

(1994), para o espírito o passado não morre.  

Assim, o tempo da memória é o tempo pretérito, não nos lembramos do 

agora, não podemos nos recordar do porvir, as lembranças da nossa história se 

situam em um tempo que já aconteceu, em um tempo psicológico que. 

 

[...] se opõe frontalmente ao outro: como o próprio adjetivo 
‗psicológico‘ sugere, ainda na mais corriqueira de suas conotações, 
essa forma de tempo aborrece ou ignora a marcação do relógio. 
Tempo interior imerso no labirinto mental de cada um, apenas 
cronometrado pelas sensações, ideias, pensamentos, pelas 
‗vivências‘, em suma, que, como sabemos, não tem idade: pertencem 
à experiência mais corriqueira, repetida diariamente, saber como não 
significa nada, em última análise, afirmar que determinada sensação 
ocorreu à dez anos, vinte dias [...] (grifos do autor) (MOISÉS, 1994, p. 
107). 
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Em Relato de um certo Oriente os capítulos alternados em presente: ―Quando 

abri os olhos, vi o vulto de uma mulher e o de uma criança. As duas figuras estavam 

inertes diante de mim, e a claridade indecisa da manhã devolvia os dois corpos o 

sono e o cansaço de uma noite mal dormida [...]‖ (p. 7); passado: ―Tu ainda 

engatinhavas naquele natal de 54 e Soraya Ângela era minha companheira‖ [...] 

(p.11); passado: ―Tive a mesma curiosidade na adolescência, ou até antes: desde 

sempre. Perguntei várias vezes à minha mãe por que o relógio [...]‖ (p.29); passado: 

―Naquela época eu ganhava a vida com uma Hasselblad e sabia manejar uma 

filmadora Pathé [...]‖ (p.55); passado: ―A viagem terminou num lugar que seria 

exagero chamar de cidade [...]‖ (p.64); presente: ―[...] Ao longo dessa breve 

caminhada, impressionou-me encontrar certos espaços ainda intactos, petrificados 

no tempo [...]‖ (p.108); passado: ―[...] Um outro fato também me incomodou: a 

presença daqueles dois desaforados,não falaram comigo, nem se quer tocaram no 

corpo de Emilie [...]‖ (p.127) e presente: ―A voz de Hindié cala subitamente, e por 

algum tempo uma tristeza desponta no olhar dela [...]‖ (p.138) desenham a 

complexidade da trama e evidenciam a predominância do tempo psicológico na 

narrativa com um uso acentuado do fluxo de consciência o que permite que seus 

narradores caminhem livremente pela fronteira do passado e do presente. 

Em seu livro ―A Análise Literária‖ ao definir tempo, Massoud Moisés afirma: 

 

[...] o tempo psicológico caracteriza-se por desobedecer ao calendário 
e fluir dentro das personagens como um tempo presente, um tempo-
duração (no conhecido dizer de Bergson) [...] o tempo psicológico, 
porque interior, se desenvolveria em círculos ou em aspirais, infenso 
a qualquer ordem, exceto a emprestada pelos próprios fluxos 
emocionais que lhe estão por natureza vinculados (MOISÉS, 2007, p. 
102).  

 

Na vida real ou na ficção marcamos os espaços de tempo que será recordado 

e essas marcações compreendem, por vezes, marcos importantes do viver: o nascer 

e o morrer que apontam definitivamente a existência humana. 

Relato de um certo Oriente se estrutura a partir do acontecimento de três 

mortes marcantes para a trama, a primeira é a morte de Emir, irmão de Emilie, que 

marca profundamente a matriarca e paradoxalmente marca o início de sua família, 

pois é no acontecimento de morte do irmão que ela conhece o marido. 
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Ao fim de duas semanas do desaparecimento de Emir, os sonhos 
rarearam e o último coincidiu com a notícia de que haviam 
encontrado o corpo dele no fundo de um igarapé onde a pouco tempo 
os namorados passeavam (HATOUM, 2008, p. 60). 

 

A segunda morte trágica relatada é a de Soraya Ângela, neta de Emilie, 

assunto principal do início do relato escrito por nossa narradora ao seu irmão 

distante.  

 

[...] então chacoalhei a rede com força, e enquanto atirava as 
begônias, as flores e os caroços de frutas no rosto dele, soletrei não 
sei o que e apontei para a rua: o lugar do desastre. Ele deu um salto, 
olhou para mim e eu mergulhei na rede e fiquei pensando no clarão 
aberto no meio da rua preocupada contigo, te procurando, mas só 
havia enxergado Emilie debruçada sobre um volume coberto por um 
lençol manchado de vermelho [...] (HATOUM, 2008, p. 18). 

 

A terceira morte do romance é a da matriarca Emile que acontece no dia da 

volta da nossa narradora, acontecimento que possibilita o seu reencontro com 

Hakim, Dorner e Hindié Conceição as outras vozes do relato, é anunciada 

simbolicamente pelas batidas do relógio da casa da mãe biológica da narradora que 

tocam no mesmo segundo que o telefonema de socorro da matriarca que não chega 

a ser atendido. 

 

Foi nesse instante que a coisa aconteceu com uma precisão incrível; 
mal posso afirmar se houve o intervalo de um átimo entre as 
pancadas do relógio da copa e o trinado do telefone. Os dois sons 
surgiram ao mesmo tempo, e pareciam pertencer à mesma fonte 
sonora. A coincidência durou alguns segundos [...] (HATOUM, 2008, 
p. 10). 

  

Paradoxalmente às constantes narrações das mortes dentro do romance, a 

ação de recordá-las e recontá-las promovidas pela narradora permite que a história 

não morra, que os acontecimentos façam parte da vida de pessoas que os 

presenciaram ou das que, apenas os conhecem como partes importantes da origem 

de sua história. 

Assim, Hatoum remete-nos mais uma vez a grande metáfora dos contos d‘As 

Mil e uma Noites: Narramos para não deixar morrer. 

De acordo com Le Goff (1990), essa força da narração e da preservação da 

memória como símbolos de imortalidade personificados por reis e imperadores de 

todo planeta ao se dedicarem a construção de bibliotecas, monumentos e registros 
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artísticos que garantissem a vida, para as gerações futuras, do passado de glória do 

qual foram protagonistas. 

Walter Benjamin em seu ensaio sobre ―O Narrador: considerações sobre a 

obra de Nikolai Leskov‖ promove diversas considerações sobre a importância e o 

tratamento dado à morte pela literatura ao longo da história: 

 

Comum a todos os grandes narradores é a facilidade com que se 
movem de cima para baixo nos degraus de sua experiência, como 
numa escada. Uma escada que chega até o centro da terra e que se 
perde nas nuvens – é a imagem de uma experiência coletiva, para 
qual o mais profundo choque da experiência individual, a morte, não 
representa nem um escândalo, nem um impedimento (BENJAMIN, 
2012, p. 232). 

 

Relato de um certo Oriente é um romance de cunho introspectivo e, por isso 

altamente subjetivo, pois explora os conflitos da busca incessante de sua narradora 

pelas origens do seu ―eu‖. Tais conflitos e intensa subjetividade são observados, 

especialmente no uso marcante do fluxo de consciência. 

Desta forma, Relato de um certo Oriente, adquire a característica de colcha 

de retalhos, pois a livre passagem temporal permitida pelo fluxo de consciência, 

dispõe a narração dos acontecimentos de acordo com a intensidade com que esses 

marcaram a memória de quem os narra. 

Assim, encontramos na construção do romance a constante retomada de 

assuntos trágicos como a morte de Emir e Soraya Ângela. Para Benjamin: 

 

[...] O narrador mantém sua fidelidade à essa época, e seu olhar não 
se desvia do relógio diante do qual desfila a procissão das criaturas, 
na qual a morte tem seu lugar, ou a frente do cortejo, ou ao final, 
como retardatária miserável (BENJAMIN, 2012, p. 227). 

 

O passeio pelo fluxo de consciência dos narradores em Relato de um certo 

Oriente está associado em especial à sensação de não pertencimento da narradora, 

fato que a faz passear no tempo na tentativa de reunir os fragmentos do que ela 

conhece de sua história, e no enorme sentimento de perda provocado pela morte de 

Emilie em todos os narradores da trama. 
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3.3.2 Espaço e memória 

 

Como matéria o ser humano está condicionado ao espaço. A construção da 

história da humanidade está pautada na sequência de fatos vividos em uma 

determinada localização espacial.  

Ao longo do processo evolutivo as condições de vida escolhidas pelos grupos 

interferem na importância deste espaço na configuração dos desdobramentos 

culturais, quando nômades os homens não se fixavam por muito tempo em nenhum 

espaço e sua memória não possuía lugar específico. Com o desenvolvimento de 

atividades como a agricultura, a constituição de propriedade e o sedentarismo o 

homem se fixa em espaços e a partir deste momento define a casa familiar, o lugar 

primeiro de um indivíduo no grupo social. 

 

O espaço que encerrou os membros de uma família durante anos 
comuns, há de contar-nos algo do que foram essas pessoas. Porque 
as coisas que modelamos durante anos resistiram à nós com sua 
alteridade e tomaram algo do que fomos. Onde está a nossa primeira 
casa? Só em sonhos podemos retornar ao chão onde demos os 
nossos primeiros passos (BOSI, 1994, p. 443).  

 

Nossa narradora precisa voltar, porque necessita da energia e das 

lembranças desencadeadas pelo lugar para relembrar os pedaços de sua história 

pessoal, era preciso retornar ao lugar que minimamente lhe ofertava a sensação de 

pertencer ao grupo para reescrever em relato a sua trajetória de vida. O início da 

narração é fortemente marcada pela expressividade do lugar, dos espaços de 

memória revisitados pela narradora. 

 

[...] Sem perceber, tinha me afastado do lugar escolhido para dormir e 
ingressado numa espécie de gruta vegetal, entre o globo de luz e o 
caramanchão que dá acesso aos fundos da casa. Deitada na grama, 
com o corpo encolhido por causa do sereno, sentia na pele as roupas 
úmidas e tinha as mãos repousadas nas páginas também úmidas de 
um caderno, onde rabiscara meio sonolenta, algumas impressões do 
vôo noturno. Lembro que adormecera observando o perfil da casa 
fechada e quase deserta, tentando visualizar os dois leões de pedra 
entre as mangueiras perfiladas do outro lado da rua (HATOUM, 2008, 
p. 7). 

 

Assim, o retorno da narradora é situado pela apresentação de um 

macroespaço: a visão aérea da cidade, a perspectiva do traçado paralelo entre a 

cidade, o rio e a floresta: 
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Não desejava desembarcar aqui a luz do dia [...] Nada anuncia o fim 
da longa travessia aérea: bruscamente como as luzes de um 
gigantesco transatlântico a flutuar num oceano que separa dois 
continentes, uma constelação terrestre e aquática te adverte que a 
floresta ali muda de nome que o rio antes invisível agora torna-se um 
caminho iluminado, e também suas margens, seus afluentes, os 
braços de seus afluentes e até mesmo a floresta, em pontos esparsos 
são pontilhados de luz [...] (HATOUM, 2008, p. 146). 

 

Gradativamente o espaço descrito vai sendo transformado em microespaço: a 

casa ―[...] antes de entrar na copa, decidi dar uma olhada nos aposentos do andar 

térreo [...]‖ (p. 08), o pátio, o quarto de Emilie. 

O retorno da narradora a Manaus após anos de ausência e a narração do 

relato simbolicamente representam a busca pela afirmação de sua identidade, pois 

como nos fala Bosi (1994, p. 443) ―[...] Ter um passado, eis outro direito de uma 

pessoa que deriva do seu enraizamento [...] a mobilidade extrema impede a 

sedimentação do passado, perde-se a crônica da família e do indivíduo no seu 

percurso errante [...]‖. 

Para Marcondes e Toledo (2004) a narradora realiza, ao retornar à Manaus 

uma dupla viagem, a primeira geográfica e a outra para o interior de sua alma, tal 

situação desencadeada pela volta ao seu lugar de origem desencadeiam a 

subjetividade do romance. 

Em Relato de um certo Oriente é marcante a integração das personagens 

com o ambiente, a narradora, antes do tão esperado encontro com Emilie 

permanece durante toda a madrugada e as primeiras horas do dia na casa da mãe 

biológica, como se através do ambiente que descreve com minúcias, pudesse 

encontrar, na memória, algum traço que a ligasse àquele lar. 

 

Já passava das onze quando cheguei na casa que desconhecia. 
Ninguém foi avisado de que eu chegaria naquela noite, mas eu sabia, 
na ausência da mãe, a empregada ficaria sozinha na casa construída 
próxima ao sobrado onde Emilie morava. Dirigi-me ao quintal, após 
ter atravessado uma espécie de caramanchão: passagem entre um 
vasto jardim e o fundo da casa. Ali, onde se encontravam as edículas, 
estava tudo escuro [...] (HATOUM, 2008, p. 146). 

 

Antes de ser avisada da morte da avó, nossa narradora percorre a cidade, 

buscando mais uma vez a sua identificação com o lugar onde nasceu. Dentre as 

poucas informações sobre sua personalidade, estão as descrições feitas do espaço, 
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da casa, da cidade, do cemitério, que nos permite entender um pouco mais a sua 

história. 

A memória está intimamente relacionada ao espaço e a visualização de 

lugares, coisas e pessoas, talvez por isso ao ser privada em diversas ocasiões da 

história do direito de registro escrito das memórias, as mulheres tenham recorrido e 

ainda recorram à associação da memória aos lugares onde viveram e aos objetos 

que marcaram os momentos vividos. 

 

3.4 MEMÓRIA E IDENTIDADE 

 

A identidade se compõe de espaços, objetos, ou situações comuns ao grupo. 

No caso do romance todos se reúnem a partir de um fato, comum a morte de Emilie: 

 

[...] tio Hakim resolveu abrir as malas para dissimular o mal estar, 
porque tudo naquele espaço e nas pessoas que ocupavam ainda 
estava coberto pela sombra espessa de Emilie. Depois de abrir as 
duas malas ele ofereceu os pacotes coloridos até para os 
desconhecidos, empilhando sobre o tapete persa as lembranças dos 
amigos ausentes [...] apenas uma sacola permaneceu lacrada, e logo 
entendi que ela nunca seria aberta [...] (HATOUM, 2008, p. 26). 

 

A narração coletiva só é possível porque surge de um motivo comum a todos 

os narradores, a matriarca em torno da qual o grupo se reunia. 

 

Lembram como fazia Emilie? – disse tio Hakim, sorvendo o último 
gole do café – Ela pedia para que todos emborcassem a xícara na 
bandeja, e depois examinava o fundo de porcelana para decifrar no 
emaranhado de linhas negras do líquido ressequido o destino de 
cada um (HATOUM, 2008, p. 27). 

 

A identidade é o elemento mais importante na constituição do grupo e do 

indivíduo, sem ela, tornamo-nos seres a deriva no mundo, não nos referenciamos, e 

nos perdemos em um emaranhado de diferenças individuais e culturais que assolam 

a então comunidade global.  

Para uma sólida constituição do ser interior é necessário que este se sinta 

parte, integre um grupo, compactue das crenças e tradições de uma cultura. 

A memória enquanto faculdade de armazenamento de lembranças e 

informação é elemento indispensável para estruturação da identidade individual, 
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uma vez que é através dela que as tradições se fortificam e criam laços de 

pertencimento entre os membros de um grupo.  

 

Falar da memória é, antes de tudo, falar de uma faculdade humana 
[...] falar de lembranças é falar necessariamente de quem lembra [...] 
toda memória humana é memória de alguém, de um indivíduo. Ela se 
refere, antes de tudo ao Eu, ao olhar que essa pessoa constrói a 
respeito de si mesma, da identidade, portanto, de quem efetivamente 
recorda (SILVA, 2008, p. 87). 

 

Em Relato de um certo Oriente a abordagem feita sobre a identidade 

apresenta as questões multiculturais e, nesse emaranhado cultural nos expõe a 

fluidez identitária  da qual é constituída a identidade da narradora sem nome que 

organiza o relato. Essa fluidez questão é marcada pela incessante busca da 

narradora por sua origem confusa. Pela descrição do enredo a narradora é 

abandonada ainda bebê com o irmão pela mãe biológica que os renega enquanto 

filhos, apesar de possuir condições financeiras para cuidar.  

 

Foi ele que me ajudou a sair da cidade para ir estudar fora, e além 
disso nunca se contrariou com a nossa presença na casa, desde o 
dia em que Emilie nos aconchegou ao colo, até o momento da 
separação. Desfrutamos os mesmos prazeres e as mesmas regalias 
dos filhos, e com eles padecemos as tempestades de cólera e mau 
humor de um pai desesperado e de uma mãe aflita. Nada nem 
ninguém nos excluía da família, mas no momento conveniente ele fez 
questão de esclarecer quem éramos e de onde vínhamos [...] 
(HATOUM, 2008, p. 17).  

 

A fragilidade provocada pelo abandono materno marca profundamente a vida 

da narradora que por causa desses conflitos familiares chega a ser internada em 

uma clínica de recuperação na qual permanece por quase vinte anos.  

 

Tu e a tua mania de fazer do mundo e dos homens uma mentira, de 
inventariar ilusões no teu refúgio da rua Montseny, ou nas sórdidas 
entranhas do ―Bairro Chino‖ no coração noturno de Barcelona, para 
poder justificar que a distância é um antídoto contra o real mundo 
invisível. Eu ao contrário, não podia, nunca fugir disso. De tanto me 
enfronhar na realidade fui parar onde tu sabes: entre quatro muralhas 
do inferno (HATOUM, 2008, p. 121). 

 

O amor e o acolhimento dado a ela e ao seu irmão pela família de Emilie não 

são suficientes para que o sentimento de pertencimento descrito por Bauman (2000) 
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seja edificado. A composição do relato se revela como a trajetória traçada para a 

busca do conhecimento da origem da narradora.  

Para conhecer a sua história ela retorna a Manaus para rever Emilie e se 

confrontar com os episódios da infância e da adolescência. A primeira cena narrada 

é a morte da ―prima‖ Soraya Ângela que faz parte das lembranças mais marcantes 

da infância da mesma. O mesmo acontecimento é narrado por Hakim capítulos à 

frente.  

A origem frágil, a identidade assujeitada de uma voz que presumidamente se 

pronuncia da margem de uma loucura sugerida, cujo grau em nenhum momento é 

mencionado, mas é constantemente aludida como motivo principal do afastamento 

da narradora de Manaus precisa da confirmação do narrado, por outra voz que não 

a da narradora. 

 

[...] as identidades parecem invocar uma origem que residiria em um 
passado histórico com o qual elas continuariam a manter uma certa 
correspondência [...] elas surgem da narrativização do eu, mas a 
natureza necessariamente ficcional desse processo não diminui, de 
forma alguma, sua eficácia discursiva, material ou política, mesmo 
que a sensação de pertencimento, ou seja, a ―suturação à história‖ 
por meio da qual as identidade surgem, esteja, em parte, no 
imaginário (assim como no simbólico) e, portanto, sempre, em parte, 
construída na fantasia ou, ao menos no interior de um campo 
fantástico ( SILVA, 2000, p. 109). 

 

Michel Foucault (2004) em ―A ordem do Discurso‖ tema de sua aula inaugural 

no College de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970, discute os lugares 

de voz ocupados socialmente pelos diversos grupos. 

 

[...] em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número 
de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e 
perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e 
temível materialidade (FOULCAULT, 2004, p. 04). 

 

Essa seleção discursiva enfatizada pelo autor credibiliza o sujeito que fala a 

ser ouvido e acreditado pelos sujeitos que o ouvirão, pois os discursos sociais estão 

sujeitos ao fenômeno da exclusão que se concentra, em especial, em grupos 

colocados à margem do processo social, dentre os membros destes grupos o autor 

cita a exclusão social da palavra do louco. Para Foucault: 
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Existe em nossa sociedade outro princípio de exclusão: não já um 
interdito, mas uma partilha e uma rejeição [...] Desde os arcanos da 
Idade Média que o louco é aquele cujo discurso não pode transmitir-
se como o dos outros: ou a sua palavra nada vale e não existe [...] 
Todo esse imenso discurso do louco recaía no ruído; e se lhe dava a 
palavra era de modo simbólico, no teatro, onde se apresentava 
desarmado e reconciliado, já que aí representava a verdade 
mascarada (FOUCAULT, 2004, p. 05).  

 

No romance, a menção dos anos passados na clínica de repouso, em São 

Paulo, da fragilidade emocional, das dificuldades para voltar a sua terra natal, coloca 

em dúvida a credibilidade de voz da narradora, uma vez que esta voz associada à 

loucura só se valida socialmente a partir da confirmação dos fatos apresentados se 

condicionada a outras vozes. 

A marca da sua narração é justamente a busca de outras vozes para reforçar 

a sua história e a história da família a que a acolheu, a história da sua vida é usada 

como pano de fundo para que ela narre a história de Emilie, a quem ora se refere 

como mãe, ora como avó, e da família da matriarca. 

De acordo com Myriam Moraes Lins de Barros, no artigo ―Memória e Família‖: 

―No meio familiar, os avós representam a imagem da união entre seus antepassados 

e seus descendentes [...] (BARROS,1989, p. 33). 

A morte aparece como referência cultural da rememoração de 

acontecimentos passados, a morte, em especial a morte de Emilie, que coincide 

com sua volta à cidade reúne amigos e familiares, neste caso, a narradora e Hakim, 

filho de Emilie que a mais de duas décadas haviam se ausentado de casa. No 

momento triste, o reencontro de pessoas que conheciam Emilie é o mote do resgate 

de lembranças que refazem a trajetória da família da matriarca. 

 

[...] As mulheres das duas famílias ainda estavam enlutadas, e o véu 
de tule preto que lhes cobria o rosto parecia aludir à morte de Emilie e 
a tantas outras, acontecidas aqui e além-mar, como se a morte de um 
amigo, despertasse uma sucessão interminável de lembranças dos 
que já viveram conosco [...] outros corpos sem vida reaparecem com 
intensidade na nossa memória, ampliando seu horizonte melancólico 
(HATOUM, 2008, p. 139-140). 

 

A escolha do relato para a narração dos conflitos do romance permite 

desvelar de forma gradativa o mistério da incessante busca da narradora por suas 

origens e consequentemente pela reafirmação de sua identidade.  
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A própria necessidade da narradora, em validar o seu relato a partir de outras 

vozes, confirma o conflito identitário vivido por ela, além da presença dessas vozes 

que sustentam a narração de sua história a descrição minuciosa que a mesma faz 

do seu doloroso reencontro com o espaço de sua infância vai espalhando pistas 

dessa necessidade. 

 

O teu presságio me deu trabalho. Gravei várias fitas, enchi de 
anotações uma porção de cadernos, mas fui incapaz de ordenar 
coisa com coisa. Confesso que as tentativas foram inúmeras e todas 
exaustivas, mas ao final de cada passagem, de cada depoimento 
tudo se embaralhava em desconexas constelações de episódios, 
rumores de todos os cantos, fatos medíocres, datas e dados em 
abundância [...] (HATOUM, 2008, p. 147). 

 

O relacionamento conflituoso com sua mãe biológica, a história não contada 

de sua adoção pela família de Emilie provocam a fragmentação de sua identidade 

fluída, durante todo o longo exílio da narradora que permanece isolada do mundo, 

na companhia exclusiva de suas memórias em uma clínica de repouso. 

Seu regresso a Manaus, bem como o reencontro com os espaços e as 

pessoas de um tempo conflituoso de sua vida tencionam fortalecer a sua 

necessidade de pertencimento. De acordo com Stuart Hall (2001, p. 71) ―A 

identidade está profundamente envolvida no processo de representação. Todas as 

identidades estão localizadas no espaço e no tempo simbólico‖.  

Os conflitos interiores impulsionam a narradora a uma reafirmação longa e 

confusa de sua identidade como nos mostra a citação que segue: 

 

[...] Quando conseguia organizar os episódios em desordem ou 
encadear vozes, então surgia uma lacuna onde habitavam o 
esquecimento e a hesitação: um espaço morto que minava a 
sequência de ideias [...] pensava (ao olhar para a imensidão do rio 
que traga a floresta) num navegante perdido em seus meandros, 
remando em busca de um afluente que o conduzisse a um leito 
maior, ou ao vislumbre de algum porto. Senti-me como esse remador, 
sempre em movimento, mas perdido no movimento, aguilhoado pela 
tenacidade de querer escapar: movimento que conduz a outras 
águas, ainda mais confusas, correndo para rumos incertos 
(HATOUM, 2008, p. 147). 

 

A confusão descrita nesta citação nos move novamente a refletir sobre o 

estado emocional da narradora que retorna após vinte anos de internação, essa 

reflexão nos remete a Foucault (2004, p. 6) ―[...] à palavra do louco, naquilo que nós 
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próprios articulamos, nessa minúscula fenda por onde aquilo que dizemos nos 

escapa [...]‖. 

Podemos de início alegar que a não afirmação de uma identidade é a questão 

geradora da volta da narradora, assim como da necessidade de reconstruir através 

dessa narrativa de memórias o seu passado. A sua insegurança é constantemente 

revelada durante o enredo, mas em especial quando revela algumas poucas 

informações sobre a sua internação numa clínica psiquiátrica e quando nas últimas 

páginas do relato revela ao seu irmão a dificuldade que teve para organizar o texto 

que lhe estava enviando. 

 

[...] Quantas vezes comecei e recomecei a ordenação de episódios, e 
quantas vezes me surpreendi ao esbarrar no mesmo início, ou no 
vaivém vertiginoso dos capítulos entrelaçados, formados de páginas 
e páginas numeradas de forma caótica (p. 147). 

 

Marcondes e Toledo (2004) questionam a veracidade dos fatos apresentados 

pela narradora partindo do pressuposto de declarações da mesma sobre o tempo de 

sua internação onde esta afirma: 

 

O minucioso itinerário do meu cotidiano era rigorosamente 
inventariado. Para me divertir, para distorcer alguma verdade, para 
tornar a representação algo em suspense, contava sonhos que não 
tinha sonhado e passagens fictícias de minha vida. Só não inventei a 
respeito dos pais, mas falei muito pouco disso (HATOUM, 2008, p. 
144). 

 

A presença das outras vozes durante a narração do romance, não tiram desta 

narradora o domínio sobre a condução da narração ―Assim, os depoimentos 

gravados, os incidentes e tudo o que era audível e visível passou a ser norteado por 

uma única voz, [...]‖ (p. 148) como nos colocam Marcondes e Toledo (2004, p. 126) 

―A narradora teve o comando discursivo, manobrando de acordo com o seu desejo, 

o trajeto argumentativo em busca da adesão do leitor quanto ao conhecimento das 

possíveis causas do seu abalo emocional‖. 

Essas afirmações nos remetem ao início do texto de Ecléia Bosi, no qual a 

autora deixa explícito que o que é lembrado é escolhido, Bosi (1994). E esse 

escolher o que vai ser dito legitima o comando discursivo citado por Toledo e 

Marcondes (2004). 
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Acreditamos que a chave para o entendimento da conflituosa identidade da 

narradora esteja como supõem Marcondes e Toledo, nos inúmeros conflitos 

familiares presenciados por ele desde cedo. A presença na trágica morte de Soraya, 

com quem tanto se identificava, as constantes humilhações sofridas pela tia Samara 

por parte dos filhos inominados de Emilie, a não aceitação do abandono da mãe, 

são com certeza, fatores que contribuem grandemente para a sua internação na 

clínica e, essa aceitação passiva de seu exílio nos possibilita acreditar na fragilidade 

de sua identidade. 

O relato fragmentado em vozes que refazem o percurso de uma vida é a 

metáfora da identidade fluída da narradora. Na tentativa de consolidar esta 

identidade, o abandono da mãe biológica, o mistério de sua origem a deixam sem 

um lugar de início. O lugar mais próximo do início que ela conhece é o lugar de onde 

veio, daí a necessidade de voltar, relembrar e se encontrar. A ausência do nome não 

revelado nos remete a essa fluidez de identidade, uma vez que a nominação nos 

liga a uma origem. 

O internamento na clínica, a fragmentação identitária, a ausência do nome 

constroem o lugar de fala da narradora, um lugar a margem da sociedade, mas este 

lugar a margem está mais relacionado com os conflitos internos que a narradora 

apresenta do que com questões relativas a preconceito ou discriminações 

declaradas. Mais uma vez recorremos à fala de Foucault (2004, p. 5) ―[...] o discurso 

não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas é 

aquilo pelo qual e com o qual se luta, é o próprio poder de que procuramos 

assenhorear-nos [...]‖. 

A voz que se ouve deste lugar não é uma voz aparentemente sufocada por 

questões de gênero excetuando as discriminações sofridas por Samara Délia que 

eram oriundas de um preconceito cultural em relação ao papel social esperado da 

mulher.  

Em relação às vozes da narradora e de Hindié não notamos nenhum 

impedimento da narração realizada pelas mesmas, ao contrário, nossa narradora 

assume seguramente a função de selecionar os discursos que comporiam o relato a 

ser enviado para o irmão, haja vista que mesmo tendo ouvido os outros narradores a 

decisão final sobre o que mereceria a perpetuação do registro é exercida por ela. 
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3.5 MEMÓRIA E LINGUAGEM 

 

A memória possui uma dimensão discursiva, por ser materializada e 

registrada a partir da linguagem além de representar por esta questão o lugar de fala 

do sujeito na sociedade determina as relações de poder. O longo silenciamento 

vivido pelas mulheres no registro da história geral durante séculos evidencia com 

clareza a força do discurso na determinação da existência e/ ou inexistência dos 

indivíduos na sociedade como também determina a forma e o lugar de onde a voz 

que fala será ouvida. 

Tais questões dizem respeito à alteridade que nos coloca frente a existência 

do outro e como o outro, sendo justamente esse posicionamento adotado por nosso 

eu frente ao outro que indica os lugares sociais que ocupamos , bem como nosso 

grito e nosso silenciamento. 

 

É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não 
fora de um discurso que nós precisamos compreendê-las como 
construídas em locais históricos e institucionais específicos, no 
interior de formações e práticas discursivas específicas, por 
estratégias e iniciativas específicas (SILVA, 2000, p. 109). 

 

A histórica condição de silenciamento das mulheres na história marca essa 

construção de locais históricos específicos e a construção de uma linguagem 

simbólica que as representasse no passar do tempo. 

Hatoum, lança mão de um vasto discurso simbólico ao longo de todo o 

romance, a própria escolha de um romance de memória já marca significativamente 

a força que o discurso possui em Relato de um certo Oriente. 

 

Estudos sobre memória têm nos mostrado que o discurso constitui 
lembranças e esquecimentos, que ele organiza e mesmo institui 
recordações, que ele se torna um locus da recordação partilhada – ao 
mesmo tempo para si e para o outro – locus portanto, das esferas 
pública e privada. Sob os mais diversos pontos de vista, a linguagem 
é vista como o processo mais fundamental na socialização da 
memória [...] a linguagem não é apenas instrumental na 
(re)construção das lembranças; ela é constitutiva da memória, em 
suas possibilidades e seus limites, em seus múltiplos sentidos, e é 
fundamental na construção da história (SMOLKA, 2000, p. 187). 

 

A força do discurso evidenciada no romance de memória, no caso de Relato 

de um certo Oriente, se particulariza, pois a opção por uma voz feminina impulsiona 
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o autor à construção de um universo simbólico, onde a história guardada e contada 

por essas mulheres se materializam na narrativa oral, na conservação de bens 

especialmente escolhidos, como o relógio negro tão venerado pela matriarca, assim 

como o registro dos fragmentos do relato, colhidos pela narradora através de muitas 

das  formas permitidas e escolhidas pelas mulheres, para que fossem encontradas e 

lembradas pela história. 

 

[...] Na época, talvez durante a última semana que fiquei naquele 
lugar, escrevi um relato [...] eu mesma procurei um tema que me 
norteasse a narrativa, mas cada frase evocava um assunto diferente, 
uma imagem distinta da anterior, e numa página tudo se mesclava: 
fragmentos das tuas cartas e do meu diário, a descrição da minha 
chegada a São Paulo, um sonho antigo resgatado pela memória, o 
assassinato de uma freira, o tumulto do centro da cidade, uma 
tempestade de granizos, uma flor esmigalhada pelas mãos de uma 
criança e a voz de uma mulher que nunca pronunciou o meu nome 
[...] (HATOUM, 2008, p. 145.). 

 

A citação acima descreve os principais meios de conservação e reflexão das 

lembranças da narradora: as cartas e o diário, no qual registrava sua confusa 

existência. 

Para Foucault (2004, p. 19) ―[...] As coisas murmuram já um sentido que a 

nossa linguagem apenas tem de erguer; e a linguagem, desde o seu projeto mais 

rudimentar, fala-nos de um ser do qual ela seria a nervura‖. 

Outra vez a materialidade da memória feminina descrita por Perrot emerge do 

romance evidenciando o discurso simbólico que apoia a memória da mulher que fala 

no romance. 

 

3.5.1 A voz feminina que constrói o relato  

 

Sendo o discurso, constituinte da memória e da narração (a narradora) 

representa a voz ativa do enredo, a voz do autor no mundo. Esse autor pós-moderno 

se metamorfoseia em seu eu lírico, no caso específico do relato num eu lírico 

feminino, cujas memórias são simbolicamente representadas por um discurso rico 

em descrição dos ambientes, dos cheiros, das cores e especialmente das 

impressões que o enigmático universo situado entre a cidade, o rio e a floresta 

proporciona. 
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Para prender o leitor, a narradora, como Scherazade, lança mão de 

estratégias para deixar claro o filtro da narração (seu ponto de vista) entre elas, o 

uso da primeira pessoa, que a legitima porta voz dos outros narradores, mesmo 

quando a voz que narra pertence à outra pessoa, evidenciando a polifonia e a 

subjetividade, como as fortes características empregadas na sua narração. De 

acordo com Bakhtin: ―[...] O homem não pode juntar a si mesmo num todo exterior 

relativamente concluído, porque vive a sua vida na categoria de seu eu [...]. É nesse 

sentido que o homem tem uma necessidade estética absoluta do outro, da sua visão 

e da sua memória‖ (BAKHTIN, 1997, p. 55). 

Para Benjamim: 

 

[...] a experiência que passa de boca em boca é a fonte a que 
recorreram todos os narradores. E, entre as narrativas escritas, as 
melhores são as que menos se distinguem das histórias orais 
contadas pelos inúmeros narradores anônimos. Entre estes últimos 
existem dois grupos que se interpenetram de várias maneiras [...] 
―quem viaja tem muito o que contar‖ (grifo do autor) diz o povo, e com 
isso imagina o narrador como alguém que vem de longe. Mas 
também escutamos com prazer o homem que ganhou honestamente 
sua vida sem sair do seu país e que conhece todas as histórias e 
tradições. Se quisermos concretizar esses dois grupos através de 
seus representantes arcaicos, podemos dizer que um é exemplificado 
pelo camponês sedentário, e o outro pelo marinheiro comerciante 
(BENJAMIN, 2012, p. 214-5). 

 

A história dessa voz é uma história narrada em uma diversidade de tempos: o 

tempo em que a narradora foi acolhida pela família de Emilie, tempo em que se 

afastou da família de Emilie, tempo em que a própria narradora ainda não existia, e 

de olhares: ao narrar a própria história a voz feminina tem o seu campo de visão 

ampliada, pois consegue narrar a história do outro e ver-se narrada pelo outro. 

Ao citar o avô (caixeiro viajante), Milton Hatoum dá voz a duas categorias de 

narradores descritos por Benjamin, ao que viaja e traz na bagagem as histórias dos 

lugares onde esteve e o que permanece no mesmo lugar e conhece todas as 

tradições. Ao longo do romance, esses narradores vão se personificando. 

Em Relato de um certo Oriente, a narradora se afasta, viaja para apenas na 

volta narrar, mesmo não sendo essa narração a narração de sua vivência longe de 

casa. Possivelmente, à distância lhe atribui apenas amadurecimento e um novo 

olhar sobre a história que reconstrói ao narrar. Bakhtin (1997), nos fala desse 
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narrador que viaja e do narrador em primeira pessoa como um narrador que busca o 

autoconhecimento por sentir-se estranho, sozinho. 

Desta forma o relato constitui uma experiência de viagem ao passado que é 

compartilhada/ construída no intuito do encontro da narradora com seu próprio eu. O 

sair de casa (a experiência) se referencia na sabedoria do ancião (Emilie) que 

permaneceu no lugar que guarda todas as lembranças que a narradora volta para 

buscar. 

As vozes de Hakim e Dorner assumem também essa característica de 

narradores viajantes, e como a narradora, não narram suas experiências de 

viajantes, mas as lembranças de uma vida em comum com ela. Ambos chegam de 

longe e assumem a postura de quem narra com o olhar de quem esteve fora. 

Hindié Conceição, diferente dos outros narradores, representa como Emilie, o 

narrador camponês citado por Benjamin, que permaneceu na terra e conhece todos 

os pormenores das tradições da amiga Emilie. 

  

[...] o narrador retira o que ele conta da experiência: de sua própria 
experiência ou da relatada por outros. E incorpora por sua vez, as 
coisas narradas à experiência dos seus ouvintes [...] a origem do 
romance é o indivíduo isolado, que não pode falar exemplarmente 
sobre suas preocupações mais importantes e não recebe conselhos 
nem sabe dá-los. Escrever um romance significa, na descrição da 
vida humana, levar o incomensurável a seus últimos limites. Em meio 
à plenitude dessa vida e na descrição dessa plenitude, o romance 
anuncia a profunda perplexidade de quem a vive (BENJAMIN, 2012, 
p. 217). 

 

Assim ao narrar os últimos anos da amiga, Hindié junta o presente e o 

passado possibilitando a aproximação dos anos que separam o exílio dos que se 

distanciaram da família e os momentos finais de Emilie. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O último século assistiu o avanço dos estudos culturais e do fortalecimento da 

identidade literária de diversas nações. Os avanços tecnológicos encurtaram as 

distâncias e diluíram as fronteiras. Guerras, conflitos civis e ondas migratórias 

tiraram de muitos homens o direito de viver em sua terra natal e, originaram a 

necessidade de adaptação em terras estrangeiras. A desordem e os sentimentos 

desencadeados a partir desta realidade nutriram a literatura produzida pelas 

primeiras gerações modernistas e estenderam-se para a produção da literatura 

contemporânea.  

A produção literária de Milton Hatoum contempla as questões identitárias 

desencadeadas pelo deslocamento do homem de seu lugar de origem, adentra o 

universo dos sujeitos sociais relegados à margem dos preceitos de reconhecimento 

e valorização individual desta sociedade, além de delinear os conflitos pessoais 

vividos por personagens constituídos a partir de um ambiente multicultural que os 

coloca em constante busca de si mesmos. A memória é o caminho escolhido pelo 

autor para auxiliar seus narradores no encontro de suas origens e na consolidação 

de suas identidades. 

Essa busca pelo encontro identitário desses sujeitos ficcionais retoma a 

introspecção literária desenvolvida a partir da geração de 1945 e potencializa a 

complexidade dos enredos e narradores compostos desde então o que justifica o 

vasto leque de pesquisas motivadas pela análise da obra de autores como Milton 

Hatoum. 

O encontro com o romance de Hatoum chama imediatamente nossa atenção 

para o perfil de suas personagens femininas, é impossível lê-lo sem um 

questionamento a respeito da força do universo e do comando feminino da história 

criada pelo autor.  

Estudar a constituição do perfil discursivo das matriarcas dos dois primeiros 

romances de Hatoum foi a primeira intenção do projeto desta pesquisa, no entanto 

uma releitura do primeiro romance nos conduziu ao instigante labirinto narrativo 

proporcionado pela memória. O complexo jogo da condução do fluxo de consciência 

aliado a percepção de que a memória descrita era uma memória com características 
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culturalmente distintas direcionou nossa pesquisa para o entendimento da 

construção da memória feminina em Relato de um Certo Oriente narrado por muitas 

vozes, mas filtrado por uma voz feminina e sem nome. 

Rico em minuciosas descrições, de espaço e ambientes, objetos, costumes, 

sentimentos o enredo faz emergir um universo que se preservou a partir da coleção 

do concreto, da memória que ficou guardada nas gavetas, nas fotografias, nas jóias 

de família, na simbologia criada para não extinguir a voz feminina sufocada por tanto 

tempo.  

Desta forma, estudar a produção literária de Hatoum nos insere nas questões 

primordiais da produção científica dos estudos culturais e coloca-nos em contato 

com uma Amazônia cultural descrita sob uma perspectiva humana e ainda mais 

enigmática que a tão apresentada Amazônia de natureza imensa e inebriante.  

A escolha de uma pesquisa com base em análise literária estruturou-se a 

partir da concepção de literatura enquanto representação social de problemas 

políticos e de conflitos individuais.  

Enquanto arte, a literatura passa às vezes desapercebida e desprovida de 

sua função de guardar dentro de uma obra a ideologia e o conceito de mundo de 

homens de determinadas épocas, no entanto, essa capacidade de deixar pistas de 

um tempo que passou e/ou provocar reflexões sobre situações presentes 

proporcionam a essa arte da palavra o poder de refletir o mundo no qual ela 

acontece, assim seu conteúdo significa uma janela para a compreensão de épocas, 

comportamentos e ideologias, mesmo sendo essa uma representação vestida de 

ficção sem nenhuma obrigação de copiar o real. 

Munida de conotação e vaticínio a obra literária consegue ser plural e 

imortalizar determinados acontecimentos e comportamentos possibilitando ao 

homem da atualidade identificar-se com ela e refletir sobre sua condição de sujeito 

no mundo.  

Desta feita os estudos científicos realizados a partir de obras literárias tornam-

se enriquecedores para o campo de pesquisa das ciências humanas, uma vez que 

através dele se reconhece a influência de decisões políticas, sociais e individuais na 

determinação de lugares de voz que nos remete ao controle do social. 

A palavra literária incorpora o sentido mais fiel do conceito de alteridade, por 

ela, nos vemos enquanto indivíduos porque enxergamos o outro no espelho da 

representação do personagem. E esse outro que a literatura constrói nos possibilita 
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viver na ficção uma variedade de conflitos, às vezes camuflados em nosso espírito, 

tornando-se perpetuamente a voz de muitos seres excluídos ou colocados à 

margem da sociedade, ela legitima os discursos e os autoriza. 

 Ao mesmo tempo, que a pesquisa bibliográfica limita o pesquisador ao acesso 

do que já foi referenciado em trabalhos anteriores, o cruzamento das teorias 

selecionadas para a abordagem com a análise da obra, em especial da obra literária 

possibilita a abordagem de algumas das mil faces do texto literário e enriquece o 

entendimento da criação do autor escolhido. 

Em Relato de um certo Oriente, a escolha de uma voz feminina para a 

narração do romance é uma atitude pertinente à abrangência que os estudos de 

gênero tem alcançado no campos das pesquisas culturais. A força marcante da voz 

da matriarca Emilie dentro do enredo e o filtro da narração realizado por uma voz 

feminina adornaram o texto com os meandros secretos da simbólica representação 

do feminino no passado e suscitaram de forma fascinante a construção histórica de 

uma memória cerceada durante longos anos pelo domínio de um discurso limitador, 

pautado na constituição biológica do ser que sempre desconsiderou a grandeza 

cultural da constituição do indivíduo. 

Ao ofertar o comando do discurso à sua narradora sem nome, Hatoum 

consegue desconstruir a muralha de silêncio imposta pela sociedade patriarcal e 

com a mesma habilidade de uma Scherazade que narra para não morrer permite 

que a voz feminina que conta o seu relato narre para existir, para definir a origem 

dos diversos sujeitos acometidos pelo exílio de sua pátria e/ou família que procuram 

constituir-se sujeitos conclusos em meio ao ambiente determinado pela diversidade 

cultural.  

A voz da narradora do relato é ao mesmo tempo a voz de nativas e 

imigrantes, que na vastidão da Amazônia contam e recontam a história de suas 

vidas no intuito de entenderem o que se tornaram ao suturarem em seus destinos as 

marcas de uma sociedade tão pluralmente construída.  

Assim, a mulher que fala insere-se como protagonista de sua própria história 

e confirma a sua existência como sujeito ativo da história dos conflitos, dores e 

conquistas do mundo. 

A narradora sem nome, sem rosto, mas com voz, universaliza a voz feminina 

silenciada e representa todas as mulheres, em especial às da Amazônia que podem 

batizá-la com seus nomes e dar a ela a cor e os traços de suas faces. 
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Desta forma, estudar a complexidade dessa memória material e simbólica 

estreita ainda mais os laços com as figuras femininas da nossa vida, explica o hábito 

cultural de guardarmos objetos, fotografias, de nos lembrarmos de detalhes 

minuciosos de dias especiais ou dolorosos de nossas vidas. Explica, também porque 

a morte de muitas mães fragmenta algumas famílias. Perder a mãe nos desliga do 

entendimento do universo criado por elas a partir das coisas colecionadas para 

contar a nossa história. 

A fluidez identitária explicitada no texto é originada pelo abandono da mãe 

biológica da narradora, e equilibrada pela adoção de Emilie, por isso são as 

memórias entalhadas na vida de Emilie e no espaço organizado por ela que a 

impelem ao regresso. A referência cultural herdada da família da matriarca a faz 

parte do grupo, legitima-a ao pertencimento necessário para o seu 

autoconhecimento. 
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