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RESUMO 

 

 

Este trabalho realizou o levantamento de uma fortuna crítica para a obra de 

Milton Hatoum.  A fortuna crítica se constitui como o bom ou mal acolhimento 

dado a uma obra pela crítica especializada. Apesar dos prêmios recebidos, 

Milton Hatoum é constantemente apontado como um escritor ligado ao 

“regionalismo”, temática que a permearia toda sua obra. Ao se realizar esse 

levantamento verificou-se que a obra de Hatoum tem sido assunto de diversos 

estudos e comentários tanto no meio acadêmico como na crítica jornalística.  

Das 164 publicações até agora coletadas sobre a obra observamos que o assunto 

preponderante em boa parte delas resvala na questão do regionalismo, 

encontrando-se também outros temas como a imigração árabe no Brasil, 

memória, loucura, incesto, etc. Diante de todo o material coletado, ao fim do 

projeto busca-se mostrar como a crítica se comporta diante da obra, externado-se 

ainda o ponto de vista do escritor Milton Hatoum e  um balanço crítico a ser 

realizado pelo pesquisador de iniciação científica. Não menos importante será a 

disponibilização da fortuna crítica para consulta através do banco de dados na 

plataforma Moodle, que é usada pela instituição (UFAM).  
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INTRODUÇÃO  

 

 

A obra de Milton Hatoum ainda hoje é alvo de várias análises, tanto no 

universo acadêmico quanto da crítica jornalística. Com os livros publicados 

Relato de um Certo Oriente (1989) , Dois irmãos (2000), Cinzas do Norte 

(2005), Órfãos do Eldorado (2008) e Cidade Ilhada (2009) tem se percebido 

uma boa receptividade à obra do autor, isso é demonstrado não só pelos prêmios 

recebidos pelos três primeiros livros, mas também pela quantidade de trabalhos 

publicados. Isso não quer dizer que os dois últimos títulos não sejam bons, mas 

por serem recentes não se tem ainda uma crítica consistente a respeito. Milton 

Hatoum hoje é o escritor brasileiro vivo mais lembrado pelos especialistas em 

literatura no mundo, se for posto em relação com os já falecidos, ele aparece em 

quinto lugar ficando atrás de nomes como Machado de Assis, Clarice Lispector, 

Jorge Amado e Guimarães Rosa, conforme publicação da Revista Língua 

Portuguesa, de janeiro de 2010 (p.17).     

Quanto aos temas mais recorrentes encontrados no material produzido 

pela critica literária referente à obra do escritor vemos uma grande concentração 

de trabalhos que utilizam a memória, as ruínas e o regionalismo como objetos 

de análises. Este último, um dos temas desse projeto, é tido pelos especialistas 

como temática predominante na obra ou até mesmo como um defeito. 

Observam-se ainda outros temas abordados ainda que de forma secundária. São 

eles incesto, desagregação familiar, imigração, exílio, mitologia, miscigenação 

racial, hibridismo cultural e outros. 

Diante do que se tem escrito sobre a produção literária de Milton Hatoum, 

considerando a quantidade desse material, sua qualidade e a competência dos 

críticos, é evidente a importância deste escritor para os estudos de literatura 

brasileira contemporânea. Espera-se que os resultados deste projeto de pesquisa 

que ora se conclui sirvam como fonte facilitadora para a comunidade acadêmica 

que necessite coletar dados sobre a obra aqui pesquisada.              
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
“Para ser universal, canta a tua aldeia”.  

Leon Tolstoi 
 

 Com a publicação de Relato de um Certo Oriente (romance - 1989), Dois 

Irmãos (romance - 2000), Cinzas do Norte (romance - 2005), Órfãos do 

Eldorado (romance - 2008) e Cidade Ilhada (contos - 2009), a crítica tanto 

acadêmica quanto jornalística manifestou-se abundantemente sobre a obra de 

Milton Hatoum. O desafio principal deste projeto é mostrar como se comporta a 

crítica em relação a um ponto intrínseco a essa obra, a tensão entre o universal e 

o regional.  

 Busca-se por meio desta fundamentação teórica trabalhos de estudiosos e 

teóricos que contribuam para que se chegue a uma base conceitual para o que 

seja regionalismo. Apontaremos a partir de agora o que os críticos falam sobre 

regionalismo para que, ao final deste item, consigamos chegar a uma resposta 

que atenda ou minimize possíveis dúvidas.  

Afrânio Coutinho traz à tona dois tipos de regionalismo, o primeiro 

“confinante”, tido por ele como auto-suficiente, que acaba revelando uma 

rivalidade entre regiões, o segundo como sinônimo de localismo literário, ou 

seja, busca nos mostrar e expor o pitoresco, as formas típicas e o colorido 

especial da região.  

George Stewart traz outro viés crítico sobre o conceito segundo o qual 

existe regionalismo no sentido largo, em que a obra de arte é regional quando 

tem como pano de fundo uma região particular ou parece germinar estritamente 

desse fundo, ou seja, pode ser localizado numa cidade e tratar de um problema 

universal, tornando a localização incidental. E o outro no sentido mais estrito, ou 

seja, além de ser localizado numa região tenta retirar desse local sua substância 

real (flora, fauna, clima, topografia, as peculiaridades humanas de quem mora 

no ambiente, etc.), sendo este último considerado por ele como regionalismo 

autêntico. 

 Outro que tenta mostrar como surgiu a idéia de regionalismo foi Frankin 

Távora, segundo ele, o regionalismo nasce de um espírito de rivalidade e 

revanche, que tentava dividir a literatura brasileira entre norte e sul. O mesmo 

autor apregoava em sua obra o regionalismo mesquinho, estreito, isolado e auto-

suficiente.  

 Alfredo Bosi1 traz a vertente da “literatura social”, ou seja, uma vertente 

da literatura que se tornou, na verdade, uma mistura de relato do pitoresco e 

vaga reivindicação política tida pelo autor como regionalismo menor. 

 

________ 

1- BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. 41ªedição, p.426. Ed. Cultrix. São Paulo, 1994. 
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No ensaio “Literatura e Subdesenvolvimento”(1989), Antonio Candido 

deixa claro que a escrita regionalista representa um atraso de um país e de uma 

determinada região. Contudo, o mesmo afirma que “o regionalismo foi uma 

etapa necessária, que fez a literatura, sobretudo o romance e o conto focalizar 

uma realidade local” (CANDIDO, 1989, p.159). Realizando uma análise da 

evolução histórica deste tema, Candido observa que o Romantismo foi a fase 

introdutória do regionalismo, sendo José de Alencar seu precursor. 

Posteriormente no final do século XIX, apareceram os pré-modernistas, e em 

meados do século XX, mais especificamente em 1928, novamente os problemas 

locais incomodaram alguns escritores, esses usam a literatura como 

manifestação em relação aos problemas políticos e sociais. Afirma Candido que 

esta fase representou apenas um momento de “[...]pré-consciência do 

subdesenvolvimento, ali pelos anos de 1930 e 1940, tivemos o regionalismo 

problemático, que se chamou de “romance social”, “indigenismo”, “romance do 

Nordeste”,[...](p.160). A mudança na forma de se usar o tema regionalismo só 

aconteceu nas obras de Guimarães Rosa, chamado por Antonio Candido de 

“super-regionalista”.  

 Vários especialistas no assunto confirmam a suspeita de que o 

regionalismo considerado ultrapassado por parte da crítica literária brasileira 

continua presente, sendo tema de pesquisas atuais e seu reaparecimento se dá em 

decorrência de um fenômeno chamado globalização. Ligia Chiappini em seu 

ensaio “Do beco ao belo: dez teses sobre o regionalismo na literatura” declara 

que “o regionalismo é um fenômeno universal, como tendência literária, ora 

mais ora menos atuante, tanto como movimento, ou seja, como manifestação de 

grupos de escritores que pragmaticamente defendem sobretudo uma literatura 

que tenha por ambiente, temas e tipos de uma certa região rural, em oposição 

aos costumes, valores e gostos citadinos, sobretudo das grandes capitais[...]”(p. 

2)  

Como sabemos, o regionalismo nasce e se desenvolve em conflito com a 

modernização, industrialização e urbanização. Esse conflito o caracteriza como 

um tema moderno, ou seja, os avanços e mudanças na economia, mais 

especificamente no capitalismo, geram, por meio da literatura, um modo de 

contar histórias de decadência e ascensão, da modernização ou ruína, 

dependendo de qual lado esteja o autor. Podemos afirmar ainda que não se trata 

apenas de uma relação antagônica entre regionalismo e universalismo, e que 

também não se trata de uma oposição à “literatura urbana”, mas de uma questão 

mais complexa, pois o regionalismo pode ser universal, tudo depende da 

recepção crítica e da reação do público leitor.  
 

.  

 

Ficou bem claro que os pesquisadores brasileiros não chegam a um 

consenso, pois existe uma série de definições, sendo que nenhuma preenche 
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plenamente as possibilidades semânticas presentes no termo regionalismo 

quando aplicado à literatura.  

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

Como sabemos a obra de Milton Hatoum hoje é uma das mais 

reconhecidas pela crítica literária, tanto é que recebeu diversos prêmios que 

atestam tal situação. Mas a problemática a ser resolvida neste projeto é a de 

apontar a posicionamento assumido pela crítica em relação à obra, o que o autor 

pensa e fala sobre seus livros e as confluências e discordâncias existentes nos 

textos do autor. Para aí, sim, tentar responder onde realmente se encontra a obra, 

se é regional ou universal ou se transita entre essas duas categorias. Neste 

momento do trabalho, teremos a oportunidade de conhecer o que se diz hoje 

sobre a obra de Milton Hatoum. 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

 

A CRÍTICA ESPECIALIZADA E A RECEPÇÃO À OBRA DE MILTON 

HATOUM 

 

 

 Após o a conclusão do trabalho de coleta e análise, podemos apontar 

alguns posicionamentos da crítica literária, seja ela acadêmica ou jornalística. A 

primeira, produzida nas universidades, parece ser mais aderente à obra, indo ao 

encontro de outros horizontes de análise. A segunda, feita por jornais e revistas, 

persiste em apontar a existência do regionalismo nos livros do escritor.      

A crítica acadêmica aborda preferencialmente temas como memória, 

ruína, desagregação familiar, imigração, identidade, hibridismo cultural, incesto, 

exílio, loucura, até mesmo o uso da intersemiótica textual. Existem também 

trabalhos que questionam a presença do regionalismo na obra (e não são 

poucos), o que pode contradizer, até certo ponto, o fato de o próprio escritor 

afirmar não ser regionalista.  

É o que aparece no ensaio O regionalismo e suas faces: uma análise de 

Vidas Secas e Dois Irmãos, publicado na revista Urutágua em 2009, no qual se 

diz que a obra é “universal sem deixar de ser regional” (Saraiva, p.133), ou seja, 

Manaus aparece como pano de fundo para a narrativa temas mais amplos.  

Na dissertação de Valter Luciano Gonçalves Villar (2008), Milton 

Hatoum é tratado como super-regionalista, segundo classificação de Antônio 

Candido, pois ele transpõe a barreira do regional para o universal (p.85), ou seja, 
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através de seu refinamento, apuro e rigor da técnica narrativa, o escritor estiliza 

o regional, alcançando assim a universalidade. 

 José Alonso Torres Freire em sua tese (2006) é mais brando. Segundo 

ele, Hatoum é regional sem exacerbações no uso do exotismo. Já Vera Lucia da 

Rocha Maquêa, em sua tese (2007), afirma exatamente o contrário que Hatoum 

desloca o cenário de seus romances, sem cair no regionalismo, ele foge ao 

pitoresco. Tânia Pellegrini em seu ensaio “Milton Hatoum e o regionalismo 

revisitado”, diz que o autor amazonense faz a “passagem do local para o 

universal”, porém, mesmo com esse comentário, ela não deixa de mostrar o lado 

regionalista das obras em questão, pois o autor além de situar suas narrativas em 

Manaus, traz detalhes da linguagem, culinária e costumes.  

Quando tratamos da crítica escrita em jornais e revistas, o que mais se 

observa é a forma como a obra hatouniana é abordada. Mesmo recebendo vários 

prêmios literários, Milton Hatoum tem sido alvo constante de parte da crítica, 

principalmente dos que apontam sua obra como regionalista. Exemplo claro 

disso está no artigo publicado na revista Veja, em 25/02/2009, intitulado minha 

terra tem primores, de Jerônimo Teixeira, no qual se diz que os escritores atuais, 

o pernambucano José Luiz Passos, o cearense Ronaldo Correia de Brito, o 

gaúcho Vitor Ramil e Milton Hatoum, esperneiam ao serem taxados como 

regionalista, mas, segundo o artigo, os mesmo o são, veja um trecho do artigo:  

“Talvez seja exatamente pela qualidade do regionalismo que se consolidou a partir da 

chamada Geração de 1930 que o termo tenha ficado tão pesado para os novos escritores. 

Graciliano, Jorge Amado, José Lins do Rego, Erico Verissimo estavam, afinal, desbravando 

o interior profundo do Brasil. Redescobriram o sertão, o pampa, o canavial, paisagens até 

então pouco visitadas pela literatura (ou mal visitadas, se lembrarmos O Gaúcho e O 

Sertanejo, exotismos extremos dentro da obra exótica de José de Alencar). Hoje, porém, 

certas marcas regionalistas tornaram-se convenções literárias desgastadas. Junte um 

coronel, alguns retirantes, um ou outro jagunço, embale tudo em uma linguagem "oral", e 

está pronto um romance nordestino. O regionalismo tornou-se uma variedade de 

beletrismo. Para piorar, o termo pode ser contestado também por sua imprecisão. Se 

qualquer lugar, afinal, pode ser uma "região", por que as narrativas manauaras de Milton 

Hatoum seriam regionais, quando os contos cariocas de Rubem Fonseca ou curitibanos de 

Dalton Trevisan passam por "urbanos"? Satolep, belo romance do cantor e compositor 

gaúcho Vitor Ramil, deixaria de ser regionalista (como já o consideraram) se tivesse lugar 

em Porto Alegre, e não em Pelotas? Afirmar que a boa literatura não é regional, mas 

"universal", não resolve a parada. "Universal"é um adjetivo ainda mais gasto e vago. Por 

mais relativo que o termo seja, o regionalismo ainda tem sua utilidade para designar certos 

valores literários. Pelo modo como descem a minudências na descrição dos dados locais e 

às vezes incorporam certos maneirismos de linguagem, A Cidade Ilhada e Nosso Grão mais 

Fino têm, sim, certo parentesco com a literatura que a Geração de 30 praticava. Isso não diz 

nada sobre a qualidade desses livros. O romance de Passos é poderoso, embora irregular; os 

contos de Hatoum são regulares na mediocridade.” 

Observamos por este trecho como é ferrenha a crítica jornalística, o que 

nos leva a apontar alguns itens relevantes ao trabalho. Um deles seria que tais 

críticos por não possuírem um conhecimento teórico mais aprofundado sobre o 
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assunto, tendem a opinar unicamente pela parte negativista da teoria ou texto 

produzido. Outro item relevante seria a resistência por parte dessa crítica a 

autores ou obras oriundas de outros centros que estejam fora do eixo de 

produção artística e literária do país. E ainda por se passarem fora do ambiente 

urbano, Rio de Janeiro e São Paulo, críticos como estes tendem a classificar uma 

expressão literária diversa como regional. 

Em entrevista dada a Revista Língua Portuguesa, sob o título “O  

Novo Regionalismo” o escritor cearense Ronaldo Correia de Brito faz algumas 

ressalvas sobre a questão. A primeira seria quanto à definição de literatura  

regionalista (que segundo ele não existe mais), já a segunda diz respeito à 

necessidade de se cunhar outro verbete para essa suposta nova literatura, para 

ele esse termo é uma referência meramente geográfica. “O Movimento 

Tradicionalista e Regionalista, e a seu modo Modernista, criado por Gilberto 

Freyre, em 1926, caducou. Os cânones do Romance de 30 também caducaram. 

Ninguém mais escreve como Rachel de Queiroz, José Lins do Rego ou José 

Américo. Só alguns saudosistas inconseqüentes, que deixaram de enxergar o 

mundo em volta de si.”(p.17).Outro ponto mostrado pelo autor seria a diferença 

entre a linguagem literária de ontem e hoje,  sendo taxativo em afirmar que o 

“regionalismo estava na moda, há setenta anos. O Brasil descobria um outro 

Brasil, que revelava a força do seu romance, um romance que foi muito forte. 

Graciliano Ramos escrevia a partir de uma realidade constatável, na época. Essa 

realidade mudou. Alguns que hoje se intitulam regionalistas o são só na 

perspectiva geográfica, pois já não há movimento literário regionalista, nem 

escola regionalista e as formas de criação se assemelham com o restante do 

Brasil. As linguagens regionais mudaram pela força do rádio, da TV e da 

internet. Tendemos a uma língua geral. É preciso cunhar outra palavra, pois já 

não há o regionalismo de antes.” 

Vemos então que existe um embate entre a crítica jornalística e autores, 

não só Milton Hatoum, no que se refere à abordagem de suas obras como 

regionalistas. Enquanto vários prosadores crêem estar produzindo literatura, a 

crítica jornalística classifica essa mesma produção como tacanha, mesquinha e 

presa ao localismo. 

  

 

CAPÍTULO 2 

 

 

O AUTOR COMENTA SUA OBRA 

 

 

 Ao chegamos a essa etapa do projeto já temos a noção de como a crítica 

reage à obra de Milton Hatoum. Agora vamos ver através de entrevistas 

concedidas por ele a jornais, revistas e sites de internet o ponto de vista do 

escritor sobre sua obra, bem como o posicionamento que os críticos adotam, 
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especialmente sobre a questão do regionalismo supostamente presente em seus 

textos. 

 Sabemos que Milton Hatoum inicia sua trajetória de escritor com Relato 

de um Certo Oriente (1989) ganhando em 1990 o prêmio Jabuti de literatura, 

premiação essa que voltou a receber com  a publicação de Dois Irmãos (2000) e 

Cinzas do Norte (2005). As duas primeiras obras publicadas tratam de um 

elemento fundamental que é a memória, nas quais os narradores construídos por 

Hatoum se apresentam de forma intrigante. Enquanto em Relato a narradora se 

utiliza de várias vozes narrativas para realizar sua reconstrução memorialística, 

em Dois Irmãos o narrador é partícipe do romance, ou seja, ele se insere na 

novela. Outro fato importante apontado pelo autor nessas obras é que todas têm 

como temática dramas familiares, que levam quase o leitor a ver as personagens 

de uma forma mais dramática, o que se confirma pela forma como acaba a 

família de Emile em Relato, a ruína da família de Zana, desgastada pela disputa 

entre Omar e Yakub, e a persistência de Mundo em encaixar seu universo 

artístico em uma família desestruturada. Eis uma síntese do que o autor fala em 

relação aos seus livros: “Com o tempo, me aproximei mais do romance que 

combina ação com reflexão, enfatizando aspectos da trama e das personagens. 

Mas cada livro pede um modo específico de narrar”   

 Talvez por ter nascido em Manaus, Hatoum ambienta quase que a 

totalidade de sua obra na cidade o que não quer dizer que ele seja um autor 

regionalista, rótulo esse rejeitado por ele, que diz: “Manaus é apenas o centro 

simbólico das minhas narrativas”. E mais, Milton Hatoum considera necessário 

rever certos clichês construídos a partir desse conceito. "Graciliano Ramos não 

foi regionalista, mas um escritor brasileiro e universal, assim como Machado de 

Assis", disse, em entrevista ao Jornal Folha de São Paulo. Para ele, a noção de 

regionalismo virou algo datado e deve ser contestada, porque pressupõe que 

exista em oposição a um romance central. "Kafka era da periferia, Flaubert, da 

província, García Márquez, também do interior. O que interessa é o que o 

escritor faz a partir de um centro simbólico, de um chão histórico."  

 Quando passamos a tratar dos seus dois últimos livros, Órfãos do 

Eldorado (2008) e Cidade Ilhada (2009), percebemos uma leve mudança na 

forma de escrever, mas o autor se defende: “o Órfãos do Eldorado é muito 

diferente dos outros. Alguns críticos gostam mais do Relato, que é meu livro 

mais complicado por causa do jogo temporal, da alternância das vozes  

narrativas, da atmosfera lírica. É quase uma prosa poética. Não sei se é o meu 

romance mais complexo. Comecei a escrevê-lo quando tinha 30 anos de idade. 

Às vezes, os jovens querem provar que sabem complicar um texto, mas 

complicação não é sinônimo de complexidade” . Já Cidade Ilhada, que é o seu 

primeiro livro de contos se passa em cidades onde o autor viveu, especialmente 

em Manaus.  

Vários desses contos já haviam sido publicados no Brasil e no exterior, 

sendo reescritos pelo autor, este percebe uma afinidade entre eles e seus 
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romances Cinzas e Dois Irmãos, alguns de seus personagens saem do romance e 

migram para os contos. Sobre Cidade Ilhada, no que diz respeito ao Amazonas, 

ele declara em entrevista publicada no sítio UOL: "É um lugar que exerce 

fascínio em diferentes tipos de viajantes. De estudiosos a malucos aventureiros. 

E é também por causa de suas impressões que rejeito a idéia de regionalismo, 

pois ajudam a construir a memória local. Não apenas os amazonenses têm 

legitimidade para falar do Amazonas."  

 Finalizando esse capítulo observamos que, no geral, Milton Hatoum não 

se acomoda nem se contenta com o exotismo e o regional. Avesso a isso, 

explora em seus livros temas com maior amplitude, fazendo da busca por 

identidade, raízes e nortes uma constante na cidade sacrificada pelo capitalismo 

voraz. A união de temas regionais “e não regionalista” são constantes nas 

narrativas de Hatoum.   
 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

CONFLUÊNCIAS E DISCORDÂNCIAS 

 

 

 Neste último capítulo a ser desenvolvido no projeto, mostraremos como 

ficam as vozes que tratam da obra de Milton Hatoum, quais suas confluências e 

discordâncias, e qual o lugar ocupado por Milton Hatoum na literatura brasileira.

 Ao se iniciar a análise da obra do autor, percebeu-se de imediato uma 

diferença no tratamento dado pelas críticas. A crítica acadêmica tem um foco 

diferenciado e mais abrangente, visando a temática, a estética e o alcance do 

texto. Já a crítica jornalística, mais ferrenha e dura, realiza seus apontamentos à 

obra de Hatoum de uma forma mais superficial, sem fundamentação teórica, 

buscando muitas das vezes demonstrar ao leitor apenas se a obra é “boa” ou 

“ruim”, se merece ser consumida ou não, ou seja, meramente comercial. 

 Quando fazemos um apanhado de todos os livros publicados até hoje por 

Milton Hatoum, vemos que existe um divisor entre as três primeiras publicações 

e as duas últimas. Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos e Cinzas do Norte 

concentram grande parte do interesse da crítica acadêmica. Podemos observar 

alguns fatores que justifica esse interesse. Um deles é o fato de esses livros 

terem sido premiados e reconhecidos internacionalmente, haja vista as 

publicações em outros idiomas. Outro fator é o tempo existente entre os 

lançamentos, Relato foi lançado em 1989, 11 anos depois em 2000, Dois Irmãos 

e em 2005 Cinzas, há, portanto, um período maior de maturação desses 

romances e para que se processe a acolhida crítica em relação à obra. Talvez a 

proximidade entre as publicações de Órfãos e Cidade Ilhada, 2008 e 2009 
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respectivamente, não tenha dado à crítica acadêmica o tempo necessário para 

apreciar estas obras.  

Tratando ainda da crítica jornalística, percebe-se a resistência da mesma 

em relação aos dois últimos livros publicados, eis alguns trechos de artigos 

publicados nos mais diversos jornais, revistas e sites:               

     
“Não obstante, os temas são redirecionados, aprofundados em certo ponto de vista e 

abrandados por outro. Os contrapontos entre estabilidade e deslocamento, entre regional 

e universal, colocam-se como norteadores e espelham as obras de Hatoum. O fio 

condutor da memória persiste e nele há a obsedante presença de uma cidade que se 

transmuta e se desfaz, situada entre Macondo e Comala”2 
      
“De fato, ‘Órfãos do Eldorado’ não guarda a mesma exuberância de Dois Irmãos, essa 

sim uma obra preciosa, quebra-cabeças intrincado em que todas as personagens se inter-

relacionam de forma intensa e particularizada”. No livro enxuto, Hatoum optou por 

abrir mão da complexidade sem, no entanto, perder de vista a dramaticidade e a carga 

poética e fluência levemente regionalizada que definem e individualizam seu romance. 

”3 

 

 Como vemos, a narrativa de Milton Hatoum se tornou objeto de estudo no 

meio acadêmico nacional e internacional, o que se comprova pelo grande 

número de trabalhos publicados. Embora nem sempre acorde com as posições 

do autor nem com o conteúdo de suas narrativas, a crítica realizada por jornais e 

revistas revela a importância que essa obra tem. Ambas as manifestações críticas 

não deixam dúvida sobre o lugar de Milton Hatoum na narrativa brasileira 

contemporânea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
2- KRAUSS, Paulo,Os grandes mitos propostos em Órfãos do Eldorado, de Milton Hatoum. Curitiba, 2009. 
3- Trecho do artigo publicado por  Paula Cajaty, no sítio IG.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Chegando a este estágio do projeto faremos agora uma síntese de todo o 

trabalho realizado, como se chegou aos resultados obtidos, quais as dificuldades 

encontradas, o posicionamento do pesquisador sobre a obra do autor, que 

caminho a obra busca trilhar hoje e, dentro do possível, apontar os caminhos 

possíveis para essa obra. 

 Diante do grande número de trabalhos referentes à obra de Milton Hatoum 

conseguimos coletar 35 (trinta e cinco) artigos publicados, 10 (dez) teses e 

dissertações, 5 (cinco) entrevistas, 1 (uma) monografia; 14 (quatorze) textos 

sobre o regionalismo e ainda o livro “Arquitetura Da Memória”, organizado 

pela Professora Maria da Luz Pinheiro de Cristo, que diversos ensaios sobre os 

três primeiros livros.  

Esse conjunto de textos foi adquirido das mais variadas formas, desde a 

pesquisa documental até a internet. Eles serão digitalizados para que formem o 

banco de dados que servirá como fonte de consulta. 

 Contratempos num trabalho de pesquisa sempre existem, mas diante do 

desafio de organizar esse dados e analisar todo o material coletado, a principal 

dificuldade foi a busca por arquivos em jornais e revistas devido à falta de 

cultura em se arquivar documentos.  

 Após o enfrentamento com toda essa teoria e os pontos de vista relativos à 

obra do escritor amazonense, o pesquisador conseguiu realizar alguns 

apontamentos que possivelmente responderão ao questionamento inicial deste 

projeto. Já sabemos qual o posicionamento da crítica literária sobre a obra, seja 

ela jornalística ou acadêmica, temos partidários do viés regionalista, bem como 

os que a defendem como uma manifestação que transpõe o regional.  

Na concepção adotada após toda a pesquisa, o regionalismo é uma 

manifestação da literatura para mostrar o Brasil “escondido” muito embora o 

período áureo dessa manifestação já tenha se encerrado e se levando em 

consideração que a estética literária de hoje é substancialmente diferente das 

existentes nos anos 30 e 40, ou seja, não se escreve como os autores daquela 

época.  

Finalizando, tende-se a concordar com o autor quando ele afirma que usa 

Manaus apenas como centro simbólico em seus romances, ou seja, a temática 

dos livros, a matéria narrada e sua escritura transpõem a barreira do 

regionalismo e alcançam o universalismo. A comprovação disso é publicação 

dos livros de Hatoum nos mais diversos idiomas, bem como o prestígio que a 

obra e o autor granjearam no Brasil e exterior. 

 Após a publicação dos seus dois últimos livros, vemos que Milton 

Hatoum vem buscando uma nova forma de se expressar seja pela forma menos 

complexa da novela Órfãos do Eldorado, seja pelo exercício da forma conto em 

A Cidade Ilhada. Sabe-se ainda que o autor pretende lançar um livro de 
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crônicas, o que demonstra uma mudança sensível no percurso por ele trilhado 

até aqui. 
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