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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é discutir se ainda é possível falar em regionalismo literário 
nos dias atuais. Através de uma revisão da obra de Antonio Candido, o tema do 
regionalismo será tratado sob uma perspectiva histórica, levando em consideração suas 
transformações ao longo do tempo, de acordo com as mudanças sociais e ideológicas da 
sociedade brasileira. Além disso, faz-se necessário uma discussão sobre a função 
estética assumida pelo regionalismo e como ela se configura atualmente. A obra do 
escritor amazonense Milton Hatoum serve como pressuposto para retomar esta análise e 
rediscutir os limites e as possibilidades de uma literatura regionalista. 
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Introdução  

 
 Este trabalho é parte de uma pesquisa de Mestrado, ainda em desenvolvimento, 

junto ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas (IFCH) da Unicamp. Inicialmente, a proposta deste trabalho se consiste em 

discutir a problemática do regionalismo literário nos dias de hoje.  

A partir de um levantamento histórico do regionalismo no Brasil, ancorado, 

principalmente, na obra de Antonio Candido, pretende-se mostrar o importante papel 

desempenhado pelo regionalismo, mediante suas diversas facetas ao longo da história. 

De exaltação ao exótico até uma preocupação social mais efetiva, o regionalismo foi 

uma forma literária que focou a realidade local, algo importante para um país que 

buscava sua identidade cultural, bem como conhecer a si próprio. 

 Além disso, a sua existência e sua permanência dentro da literatura brasileira 

devem-se, em grande parte, à própria condição de nação colonizada, cujos eixos de 

desenvolvimento seguiram direções, intensidades e incentivos diversos. Portanto, o 

regionalismo está intimamente ligado à condição de subdesenvolvimento do Brasil e às 

diferenças regionais – atrasadas e modernas – da sociedade. 

Porém, apesar de sua importância histórica, ainda hoje é possível falar em 

regionalismo? Como caracterizar a obra de um importante escritor contemporâneo como 

Milton Hatoum? Muitos estudiosos acreditam que o regionalismo é datado e teve seu 

apogeu com os romances da geração de Trinta. Outros acreditam que o gênero se 

transmuta e pode persistir enquanto persistirem traços da realidade que apontem para as 

diferenças regionais. O debate acerca dessas questões e a permanência ou não do 

regionalismo serão alguns dos temas explorados neste trabalho. 

 

 

O romance e a formação da literatura brasileira 

 

 Segundo Antonio Candido, o romance brasileiro serviu como forma de 

descoberta do país e instrumento de investigação. Na busca por conhecer e exaltar o 

Brasil, os escritores românticos deram ênfase especial à realidade nacional, tentando o 

equilíbrio entre a forma literária e o problema humano.  

 A afirmação do Brasil enquanto país independente e a conseqüente necessidade 

de formar sua cultura própria fizeram com que os autores românticos buscassem as 

particularidades da pátria, valorizadas, sobretudo, na natureza e no exotismo nativista. 



“Ambas [natureza e pátria] conduziam a uma literatura que compensava o atraso 

material e a debilidade das instruções por meio da supervalorização dos aspectos 

regionais, fazendo do exotismo razão de otimismo social”.2 

 Nesse sentido, para Candido, o romantismo foi fundamental para a construção de 

uma ideologia que valorizasse temas que contribuíssem para uma concepção, ancorada, 

basicamente, no nacionalismo e as subseqüentes valorizações do clima, da paisagem, da 

cultura, da língua. Assim, a busca de particularidades nacionais tem como pano de 

fundo a busca pela identidade nacional e a construção da cultura brasileira. Essa 

“tendência genealógica”3 busca no passado local quais são os elementos adequados para 

justificar determinadas concepções do presente, ou seja, trata-se de uma postura 

claramente ideológica.  

Por isso, a formação da literatura brasileira perpassa a dialética entre o particular 

e o universal, pois, naquele momento, havia um sentimento de expressar as 

peculiaridades da sociedade brasileira, por meio das formas de expressão européias4. 

Esse gosto pelo exótico marcou a literatura, especialmente a partir do Romantismo e 

deu origem a uma das várias formas de representação do que hoje conhecemos como 

regionalismo. 

 

 

Regionalismo e subdesenvolvimento 

 

Diante do exposto anteriormente, podemos perceber que há uma tensão marcante 

entre as diferenças regionais brasileiras, em termos culturais e econômicos, que se 

manifestou de diversas formas na arte. No caso específico da literatura, há que se 

destacar o importante papel desenvolvido pela literatura regionalista. 

 
O regionalismo, como o conhecemos, é uma das respostas a essa tensão, desde o início, no 
Romantismo, até os dias de hoje, quando o vasto horizonte de possibilidades temáticas e 
expressivas, oriundos da prolífica diversidade e da extrema desigualdade econômica, que 
recortam o Brasil em regiões, ainda alimenta a imaginação criadora. 5 
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4 CANDIDO, A. Formação da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2007, p. 436. 
5 PELLEGRINI, T. Despropósitos. São Paulo: Annablume/Fapesp, 2008, p.119. 



De acordo com a crítica, o regionalismo enquanto forma de expressão literária 

segue por dois caminhos diversos. Um deles aponta que o estilo está ultrapassado, uma 

vez que seu ápice foi o romance de Trinta e, portanto, datado. Outros setores apontam 

que ainda é um tema presente e que ainda suscita estudos bem como obras dos mais 

variados gêneros. O que se pode entender desse debate é que, na verdade, o termo 

regionalismo foi, por vezes, usado como forma de preconceitos ou estereótipos. Para 

Candido, em um país “caracterizado por zonas tão separadas, de formação histórica 

diversa, tal romance, valendo por uma tomada de consciência, no plano literário, do 

espaço geográfico e social, é ao mesmo tempo documento eloqüente da rarefação da 

densidade espiritual.” 6 

Lygia Chiappini nos mostra que a problemática acerca do regionalismo e sua 

possível explicação, enquanto obra literária bem constituída, não deve se basear, de 

imediato, na negação do regionalismo para apontar seu universalismo. Segundo a 

autora, a análise deve se focar também em como se dá a superação dos seus próprios 

limites diante da potencialidade estética do regionalismo. Por isso seria tão importante 

“criar uma linguagem que suprisse com verossimilhança a assimetria radical entre o 

escritor e o leitor citadino em relação ao personagem e ao tema rural e regional, 

humanizando o leitor em vez de aliená-lo em relação ao homem rural representado”.7   

Ainda de acordo com Chiappini, o regionalismo surgiu a partir do conflito com a 

modernização, a industrialização e a urbanização, cujos efeitos são sentidos na 

configuração literária. Porém, não se trata de um tipo de literatura especificamente 

brasileiro. 

 

Estamos tão acostumados a pensar em experiências comuns através dos filtros alienantes 
proporcionado pelas diferenças de nacionalidade e raça que com freqüência encaramos a 
particularidade dessas histórias como simples exotismo. Um processo social está acontecendo, 
numa sociedade à primeira vista estranha, e é isso que importa. Mas, à medida que vamos 
adquirindo uma perspectiva com base na longa história da literatura do campo e da cidade, 
vemos o quanto, em lugares e épocas diferentes, há um unificador numa história que, em última 
análise, deve ser encarada como comum a todos.8 

 

No caso do regionalismo brasileiro, ele expressou e ainda expressa - apesar de 

suas variantes ao longo da história - o subdesenvolvimento brasileiro. Seu chão 

histórico envolve a formação do Brasil enquanto nação colonizada e também a 
                                                           
6 CANDIDO, A. Formação da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2007, p. 434. 
7 CHIAPPINI, L. Estudos Históricos. Do beco ao belo – dez teses sobre o regionalismo na literatura. Rio 
de Janeiro, 1995, vol.8, n.15, p.156. 
8 WILLIAMS, R. O campo e a cidade. São Paulo: Companhia das letras, 1989, p.386. 



formação da literatura brasileira. O regionalismo é histórico e por isso, nunca é 

estático9. Suas configurações se alternaram ao longo do desenvolvimento brasileiro, 

refletindo as mudanças ideológicas do país e a maneira como foram encarados o 

subdesenvolvimento e a dualidade cultural.  

Por isso, cabe perceber qual foi a função estética do regionalismo dentro do 

sistema literário brasileiro e de que maneira suas transformações contribuíram para que 

o gênero se desenvolvesse e pudesse dar contribuições cada vez significativas e 

esclarecedoras, tanto sobre a realidade brasileira quanto sobre o papel da literatura 

desde suas primeiras manifestações. 

  

 

As fases do regionalismo brasileiro 

 

Antonio Candido aponta que o regionalismo está presente na literatura brasileira 

em três fases distintas10: num primeiro momento, está circunscrito no romantismo e na 

sua valorização da cor local e da natureza, num contexto que os românticos estavam 

imbuídos da missão de construir a cultura brasileira, como é o caso dos escritores 

Bernardo Guimarães, José de Alencar, Visconde de Taunay e Franklin Távora. Nesse 

regionalismo, também chamado de “sertanismo”, era como se o Brasil autêntico 

estivesse no interior e o deslumbrado pela Europa estivesse no litoral11. 

Num segundo momento, já na virada do século XIX para o século XX, há uma 

valorização do pitoresco que sobrepuja a ação humana, colocando o homem como mais 

uma peça da paisagem exótica, como o que ocorre nas obras de Coelho Neto, Afonso 

Arinos, Simões Lopes Neto, dentre outros. “É uma verdadeira alienação do homem 

dentro da literatura, uma reificação da sua substância espiritual (...) para deleite estético 

do homem da cidade. Não é a toa que a ‘literatura sertaneja’ (...) deu lugar à pior 

                                                           
9 CHIAPPINI, L. Estudos Históricos. Do beco ao belo – dez teses sobre o regionalismo na literatura. Rio 
de Janeiro, 1995, vol.8, n.15, p.160. A autora afirma que a tendência literária do regionalismo é histórica 
e, portanto, nunca é estática e evolui conforme atravessa e é atravessada pela história. 
10 CANDIDO, A. Formação da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2007, p.528. 
Apesar de mostrar essas três fases da literatura regionalista, o autor explicita que, na verdade, o 
regionalismo, enquanto momento decisivo na literatura brasileira, ocorreu em dois momentos: no 
romantismo e no modernismo. 
11 GALVÃO, W. N. Anotações à margem do regionalismo. Revista Literatura e Sociedade, São Paulo, 
n. 5, 2000, p.47. Vale salientar, aqui, a importância que teve a obra Os sertões (1902), de Euclides da 
Cunha, pois foi ele quem primeiro denunciou a separação do Brasil entre um interior atrasado e primitivo 
e um litoral civilizado. 



subliteratura de que há notícia em nossa história”.12 Essa segunda fase teve forte 

influência do Naturalismo e seus traços mais comuns eram a descrição desapaixonada 

dos fatos, traços deterministas e cientificistas, bem como pessimismo e fatalismo13. 

A terceira fase corresponde aos escritores da geração de Trinta e aqui há uma 

diferença evidente nos propósitos que cada grupo desejava alcançar. Nesse momento, há 

a “tomada de consciência do subdesenvolvimento”, um momento de reconhecimento 

das desigualdades e das particularidades históricas e sociais do Brasil.  

 

Na fase 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’, segundo os países, e, sem ser exclusivamente regional, o é em boa parte. Ele nos 
interessa mais, por ter sido um precursor da consciência do subdesenvolvimento (...)14 
 
Essa consciência do subdesenvolvimento marcou o início do século XX, pois a 

tragicidade dessa condição imbuiu de aspirações que rejeitavam as imposições políticas 

e econômicas aos países periféricos. Na literatura, isso se manifestou de modo dúbio: 

por um lado, o atraso estimulou a cópia do já existente nos países desenvolvidos.  Por 

outro, estimulou a valorização da realidade local - se configurando como regionalismo - 

mas que pode ser “um modo insuspeitado de oferecer à sensibilidade européia o 

exotismo que ela desejava, como desfastio; e que se torna dessa maneira, forma aguda 

de dependência na independência.”15  

 

Talvez se possa dizer que os romancistas da geração de Trinta, de certo modo, inauguraram o 
romance brasileiro, porque tentaram resolver a grande contradição que caracterizava a nossa 
cultura, a saber, a oposição entre as estruturas civilizadas do litoral e as camadas humanas que 
povoam o interior – entendendo-se por litoral e interior menos as regiões geograficamente 
correspondentes do que os tipos de existência, os padrões de cultura comumente subentendidos 
em tais designações.16 

 

Há aqui, portanto, uma revisão de valores por parte dos escritores. Se antes, 

havia a valorização do exótico como essencialmente nacional, passando por uma 

                                                           
12 CANDIDO, A. Formação da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2007, p. 528. 
13 GALVÃO, W. N. Anotações à margem do regionalismo. Revista Literatura e Sociedade, São Paulo, 
n. 5, 2000, p.48. A autora faz uma separação entre o que seria a segunda fase do regionalismo e uma outra 
vertente, já pré-modernista. No primeiro caso, a autora destaca os autores Inglês de Souza, Manuel de 
Oliveira Paiva, Rodolfo Teófilo, Afonso Arinos e Domingos Olímpio. No caso dos pré-modernistas, 
ainda sob o influxo do naturalismo e cujo enfoque recai mais sobre o caipira, ela destaca Valdomiro 
Silveira, Monteiro Lobato e Simões Lopes Neto. 
14 CANDIDO, A. Literatura e Subdesenvolvimento. In: A educação pela noite. Rio de Janeiro: Ouro 
sobre Azul, 2006, p.193. 
15 CANDIDO, A. Literatura e Subdesenvolvimento. In: A educação pela noite. Rio de Janeiro: Ouro 
sobre Azul, 2006, p.189. 
16 CANDIDO, A. Brigada ligeira. São Paulo: Ed. Unesp, 1992, p.45. 



subliteratura desumanizadora, agora há uma valorização do povo, sem fantasiar uma 

condição de vida que mantém a desigualdade em níveis absurdos. Outro aspecto que 

merece destaque nessa mudança de postura é com relação às novas configurações 

trazidas pela modernização. A industrialização exigiu um contingente maior de mão-de-

obra para trabalhar nas cidades, o que forçou o fluxo migratório do campo para a 

cidade. Houve, portanto, uma integração, uma proximidade maior do campo com a 

cidade, o que impossibilitava qualquer idealização de uma identidade que nunca 

existiu.17 

O abismo que separa essa dualidade cultural passou a ser tema desses escritores 

como forma de denúncia e, essa mudança se deu, principalmente, por parte dos 

escritores que trataram de suas próprias regiões, sem mistificar seus locais de origem. O 

Modernismo, cujo epicentro estava no eixo Rio-São Paulo, apesar de ser cosmopolita e 

nacionalista, “somado à sua altíssima qualidade estética, fora incapaz de impedir um 

novo surto regionalista.”18  

A superação da região meramente descritiva se deu, indubitavelmente tanto com 

Guimarães Rosa quanto com Graciliano Ramos. “A realidade econômica do 

subdesenvolvimento mantém a dimensão regional como objeto vivo, a despeito da 

dimensão urbana ser cada vez mais atuante.”19 O regionalismo, sob muitos aspectos, 

valorizou áreas remotas, cujos grupos sociais e suas condições de vida foram marcados 

pelo subdesenvolvimento. Além disso, essa nova etapa teve como características 

centrais uma valorização estética apurada, atrelada à valorização do elemento humano 

dentro da narrativa. Segundo Candido, isso representa “uma florada novelística marcada 

pelo refinamento técnico, graças ao qual as regiões se transfiguram e os seus contornos 

humanos se subvertem, levando os traços antes pitorescos a se descarnarem e 

adquirirem universalidade.”20 

                                                           
17 FISCHER, L.A. Uma reflexão sobre a formação regional. In: Cultura regional: língua, história e 
literatura. CHAVES, F.L. e BATTISTI, E. (orgs.). Caxias do Sul: EDUCS, 2004, p.8. Contudo, há que 
se fazer uma ressalva: ainda que a valorização do regional tenha sua grande importância histórica como 
instrumento de luta e resistência, segundo Fischer, o termo regionalismo já é, em si mesmo, problemático, 
uma vez que é definido como tal a partir do centro e por quem está no centro, numa clara manifestação de 
poder econômico e social. 
18 GALVÃO, W. N. Anotações à margem do regionalismo. Revista Literatura e Sociedade, São Paulo, 
n. 5, 2000, p.54 
19 CANDIDO, A. Literatura e Subdesenvolvimento. In: A educação pela noite. Rio de Janeiro: Ouro 
sobre Azul, 2006, p.192. 
20 CANDIDO, A. Literatura e Subdesenvolvimento. In: A educação pela noite. Rio de Janeiro: Ouro 
sobre Azul, 2006, p.195. Especialmente no que tange à obra de Guimarães Rosa, Candido a caracteriza 
como um super-regionalismo como sendo a “consciência dilacerada do subdesenvolvimento” que é 
“solidamente plantada no que se poderia chamar de universalidade da região.”  



(...) a obra de Guimarães Rosa representa, na visão de Antonio Candido, um ponto de chegada 
das diversas tendências regionalistas, com a superação de uma tradição inserida no sistema 
literário nacional e sempre deformada pela dominante construtiva da tradição do romance 
urbano. Mas a justificativa para o nascimento e a morte do regionalismo não residiria apenas no 
âmbito do sistema literário. Tratar-se-ia, antes, de uma invenção radicada no processo social 
brasileiro.21 

  

Portanto, a discussão acerca do regionalismo brasileiro não se esgota apenas na 

escola literária consagrada pela geração de Trinta. Mais do que isso, o regionalismo se 

coloca como elemento central na compreensão do subdesenvolvimento brasileiro e 

como os autores trataram dessa questão ao longo do tempo. Se, inicialmente, havia o 

exotismo da natureza e do índio, posteriormente, passou a ser tratado de forma mais 

humanizadora, ou seja, o local passou a não ser simplesmente um pano de fundo, mas 

compreendido numa relação dialética do homem com o meio.  

 

O problema não nos parece tanto distinguir os tipos de regionalismo mas distinguir, como em 
qualquer tendência, as obras boas das más, esteticamente falando. (...) Naquelas, 
necessariamente, por menor que seja a região, por mais provinciana que seja a vida nela, haverá 
grandeza, o espaço se alargará no mundo e o tempo finito na eternidade, porque o beco se 
transfigurará no belo e o belo se exprimirá no beco.22  

 

 

Milton Hatoum e o regionalismo atualmente 

 

 Milton Hatoum é considerado, hoje, um dos romancistas mais importantes da 

literatura brasileira. Autor das obras Relato de um certo Oriente (1989), Dois irmãos 

(2000), Cinzas do Norte (2005), Órfãos do Eldorado(2008) e A cidade ilhada (2009), 

sendo este último de contos e os demais, romances23. Sua obra é consistente e aponta 

para diversas interpretações da sociedade brasileira bem como de suas regiões 

especificas, através da decadência de famílias que vivem na região Norte, especialmente 

na cidade de Manaus. Com relação, principalmente, aos dois primeiros romances 

publicados 

 

                                                           
21 ARAÚJO, H. H. de. A tradição do regionalismo na literatura brasileira – do pitoresco à realização 
inventiva. Revista Letras. Curitiba, n.74, jan/abr 2008, p.128.  
22 CHIAPPINI, L. Estudos Históricos. Do beco ao belo – dez teses sobre o regionalismo na literatura. 
Rio de Janeiro, 1995, vol.8, n.15, p. 161. Há aqui uma alusão a uma crítica feita por Mário de Andrade, 
que afirmava que as obras regionalistas eram superficiais e pitorescas, se restringindo ao beco. 
23 Milton Hatoum foi vencedor do prêmio Jabuti com as obras Relato de um certo Oriente (categoria 
Romance, em 1990), Dois Irmãos (categoria Romance, em 2001), Cinzas do Norte (livro do ano de 
ficção, em 2006) e Órfãos do Eldorado (2º lugar, na categoria Romance, em 2009). 



(...) as tramas narrativas encenam a multiplicidade cultural da cidade de Manaus, espaço tão 
caracteristicamente tropical brasileiro, cidade que nasceu e cresceu, vive e se desenvolve em 
torno do rio. Tal espaço amazônico é captado preferencialmente através de famílias de 
imigrantes libaneses, de seus filhos e dos agregados que com eles convivem, misturados aos 
‘nativos’ da terra, a outros imigrantes e exilados dentro da própria terra, negociando suas 
representações identitárias como formas de construção alternativa das falas do mundo.24 

 

 Em linhas gerais, portanto, a obra de Hatoum é uma mescla de culturas que 

coexistem na cidade manauara, bem como nos arredores. O lado mítico, presente 

especialmente em Órfãos do Eldorado, mostra a crença e o respeito pelas tradições 

indígenas. Tanto em Cinzas do Norte como em Dois irmãos, a derrocada de duas 

famílias são contadas por narradores que vêem tudo como espectadores de uma história, 

que em maior ou menor medida, é também sua própria história. 

 Historicamente, os romances regionalistas, em sua grande maioria, 

corresponderam aos romances relacionados à região Nordeste. Ou ainda, acerca do 

sertão mineiro ou mesmo ao Sul do país. Porém, a literatura referente à região Norte, 

sempre esteve mais distante do público leitor. Segundo Antonio Candido, as áreas 

temáticas sempre foram aquelas regiões remotas, marcadas pelo subdesenvolvimento. 

Isso pode tanto gerar uma literatura pitoresca e duvidosa, como também podem ser 

“empenhadas”. “É o caso da região amazônica, que atraiu romancistas e contistas 

brasileiros como José Veríssimo e Inglês de Souza, desde o começo do Naturalismo, 

dos decênios de 1870 e 1880, em plena fase pitoresca”, bem como obras de Vargas 

Llosa e José Eustasio Rivera.25 

 Seguindo o que seria uma literatura “empenhada”, Hatoum vem gerando certa 

problemática na crítica literária brasileira, pois apesar dos traços nas narrativas 

apontarem para o que seriam traços exóticos e pitorescos, a forma como desenvolve os 

romances o distancia dessa tendência tradicional no Brasil.26  

 Diante dos temas abordados, bem como a própria região geográfica em que se 

desenvolvem, os romances apontam para características culturais e de costumes 

“exóticos”, com paisagens diferenciadas, surge a inevitável questão: afinal, a obra de 

Milton Hatoum pode ser considerada regionalista? Vejamos um exemplo de como os 

                                                           
24 CURY, M. Z. F. Entre o rio e o cedro: imigração e memória. In: CRISTO, M. L. P. de. Arquitetura da 
memória. Manaus: Editora da Universidade Federal do Amazonas/UNINORTE, 2006, p.83. 
25 CANDIDO, A. Literatura e Subdesenvolvimento. In: A educação pela noite. Rio de Janeiro: Ouro 
sobre Azul, 2006, p.191. Outros autores importantes da região Norte são Márcio Souza e Dalcídio 
Jurandir. 
26 SANTINI, J. O regionalismo na prosa contemporânea brasileira: outras veredas. Anais do XI 
Encontro da ABRALIC (Associação Brasileira de Literatura Comparada). São Paulo, jul 2007. 
Segundo a autora, Milton Hatoum gerou na crítica uma oscilação semântica para caracterizar sua obra: 
são usados termos como neo-regionalismo, neo-regionalismo crítico, regionalismo contemporâneo ou 
mesmo regionalismo revisitado. 



aspectos exóticos e os costumes locais se manifestam nesse trecho do romance Dois 

irmãos: 

 

Perto do Hotel Amazonas ele parou diante da banquinha de tacacá da Dona Deusa, tomou duas 
cuias sorvendo com calma o tucupi fumegante, mastigando lentamente o jambo apimentado, 
como se quisesse recuperar um prazer da infância. Depois nós caminhamos pelo porto da 
escadaria, onde um canoeiro nos conduziu até o igarapé dos Educandos. A vazante do rio Negro 
formava praias enlameadas, onde havia pequenos motores encalhados e cascos de embarcação 
embocados27. 

 

 Este trecho narra um passeio feito por Yakub e Nael por Manaus. No romance, 

Yakub é irmão gêmeo de Omar e ambos vivem uma relação conflituosa desde a 

infância. Yakub decide ir para São Paulo estudar engenharia, ficando anos sem voltar 

para Manaus. Nesse fragmento, Nael – filho de Domingas, empregada da casa, e 

narrador do romance – pôde conhecer um pouco mais do homem tão distante em sua 

vida, mas que poderia ser seu pai, uma vez que ele não sabe qual dos gêmeos o é. Os 

lugares por que passam são lugares que Yakub costumava ir com Domingas na infância 

e isso, de certa forma, traz à sua lembrança momentos felizes do passado e que há muito 

tempo não os recordava. Apesar de ser, aparentemente, um trecho de pouca importância, 

na verdade é uma das poucas oportunidades que Nael tem de ficar mais próximo de 

Yakub, que era considerado por todos como frio e calculista. Porém, nesse passeio ele 

mostrou uma faceta mais sensível e emotiva, pois confidenciou alguns de seus 

sentimentos mais íntimos àquele que poderia ser seu filho. 

Nesse sentido, os romances de Hatoum diferenciam-se dos caracteristicamente 

regionalistas, que situam mais no espaço geográfico do que no fictício28. A 

representação do espaço é mais complexa, ligando-se intrinsecamente à narração e ao 

tempo: “O mundo narrativo aparece em primeiro plano com o espaço, uma Manaus 

decadente e uma natureza misteriosa, no fundo.” 29  

 Segundo Tânia Pellegrini, a obra de Hatoum pode ser encarada como um 

regionalismo “revisitado”, pois consiste numa mescla de elementos de uma região 

                                                           
27 HATOUM, M. Dois irmãos. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p.114. 
28 “Tal como a nação, a região também é uma tradição inventada, e é um exercício inútil, embora 
freqüente, para o cientista social, procurar na geografia, na história ou na etnia os referentes de verdade 
do discurso regionalista. A força mobilizadora dessas construções simbólicas não repousa no fato de 
serem elas verdadeiras ou falsas, mas no fato de serem eminentemente sociais. (...) os intelectuais, artistas 
e escritores desempenham um papel determinante no trabalho simbólico de formulação da região e na 
ruptura do desconhecimento que encapsula os espaços periféricos, contrariando o processo de 
homogeneização por meio da ênfase nas particularidades locais.” (SENA, S.C. Interpretações dualistas 
do Brasil. Goiânia, EdUFG, 2003, p. 135). 
29 VIEIRA, E. J. Milton Hatoum e a representação do exótico e do imigrante. In: CRISTO, M. L. P. de. 
Arquitetura da memória.Manaus: Ed. da Universidade Federal do Amazonas/UNINORTE, 2006, p.172. 



específica, com inspirações narrativas européias e urbanas. Com isso, ele relativiza o 

gênero que parecia ter se esgotado. Para Pellegrini, a chave para a compreensão das 

obras de Hatoum é que seu “regionalismo ainda tem o papel de acentuar as 

particularidades culturais que se forjaram nas várias áreas, contribuindo para definir sua 

outridade, ao mesmo tempo que as insere no seio da cultura nacional como um todo, por 

meio de sua temática universal.” 30 

  Se assim for, é possível inserir a obra de Hatoum numa espécie de “tendência 

genealógica” do regionalismo. De acordo com Araújo, tal tendência teve uma 

importante função estética na literatura, pois 

 

(...) inventou o indianismo e as tentativas programáticas de dar visibilidade ao regionalismo no 
Brasil. (...) essas tentativas também significaram modos de invenção, embora em perspectivas 
diferentes daquela do indianismo, que foi amplamente incorporado pela coletividade e pelas 
elites dirigentes da jovem nação. No caso dos regionalismos, tratava-se de movimentos de reação 
a uma ordem unificadora dominante, vitoriosa e irreversível, contrária à existência dos 
programas localistas31. 
 

Como o regionalismo é histórico e se transmuta ao longo do tempo, o 

regionalismo de Hatoum também guarda suas peculiaridades. Não se trata de uma mera 

acomodação ao exótico, como se a aparência geográfica falasse por si só. Pelo contrário, 

em seus romances o local é importante na medida em que é nele que se desenvolvem as 

ações e os dramas familiares. Além disso, por mais que as narrativas se passem 

fundamentalmente em Manaus, há sempre uma referência ao todo, ao restante do país.  

No caso de Dois irmãos, por exemplo, a partida de Yakub para São Paulo e a 

permanência de Omar em Manaus, avulta um período da história brasileira cujo 

desenvolvimento urbano e industrial operava de maneira diversa na região Norte e na 

região Sudeste32. Além disso, Hatoum faz falar personagens que vivem à margem da 

sociedade e faz falar um lugar distante, não só geograficamente. 

Trata-se, se assim podemos dizer, de um regionalismo realista33. A linguagem 

usada por Hatoum remete ao estilo mais consagrado da literatura realista do Ocidente.  

                                                           
30 PELLEGRINI, T. Milton Hatoum e o regionalismo revisitado. In: CRISTO, M. L. P. de. Arquitetura 
da memória. Manaus: Ed. da Universidade Federal do Amazonas/UNINORTE, 2006, p.107. 
31 ARAÚJO, H. H. de. A tradição do regionalismo na literatura brasileira – do pitoresco à realização 
inventiva. Revista Letras. Curitiba, n.74, jan/abr 2008, p.129. 
32 Tanto é que inúmeros estudos sociológicos e econômicos caracterizaram a década de 50 como um 
ponto decisivo no chamado “dualismo brasileiro”. 
33 Trata-se, não de um Realismo, enquanto corrente literária do século XIX, e sim de um realismo, que é 
uma “interpretação da realidade através da representação literária”. Tal forma de representação está 
presente em toda a literatura ocidental, desde Homero até Virgínia Woolf. AUERBACH, E. Mimeses. 
São Paulo: Perspectiva, 2004, p. 499. 



O tratamento sério da realidade cotidiana, a ascensão de camadas humanas mais largas e 
socialmente inferiores à posição de objetos de representação problemático-existencial, por um 
lado – e, pelo outro, o engarçamento de personagens e acontecimentos cotidianos quaisquer no 
decurso geral da história contemporânea, do pano de fundo historicamente agitado – esses são, 
segundo nos parece, os fundamentos do realismo moderno (...)34 
 

O aspecto de verossimilhança com a realidade é evidente nos romances de 

Hatoum. O exótico só o é para quem o vê de fora. O olhar de dentro não é mais 

idealizado, uma vez que autor e personagens fazem parte dele35. Não se trata de uma 

realidade exposta pura e simplesmente, mas da maneira como a realidade é exposta 

através da forma literária. Pois a realidade na literatura é “elaborada por um processo 

mental que guarda intacta a sua verossimilhança externa, fecundado-a interiormente por 

um fermento de fantasia, que a situa além do cotidiano – em concorrência com a 

vida.”36 

Analisar as obras de Milton Hatoum através do prisma do realismo – e não só do 

regionalismo – enriquece sua obra na medida em que sua literatura acompanha as 

transformações sociais, seus efeitos sobre os personagens sob uma perspectiva mais 

totalizadora da realidade concreta. 

  

 

Conclusões 

 

 Retomar o tema do regionalismo na literatura contemporânea é de fundamental 

importância para entendermos quais os rumos e quais são suas principais características. 

Porém, não há como fazê-lo sem nos atermos, ainda que de forma sucinta, nas etapas e 

nas variantes desse gênero literário ao longo de nossa história. Esse percurso nos mostra 

quão profícua foi a existência do regionalismo enquanto forma de compreensão da 

realidade local brasileira. 

 Ainda que em certos momentos o regionalismo tenha sido exagerado, ufanista e 

em outros tenha sido determinista e superficial, o fato é que esses momentos foram de 

                                                           
34 AUERBACH, E. Mimeses. São Paulo: Perspectiva, 2004, p.440. No caso, o autor se refere ao 
surgimento de um tipo específico de realismo, especificamente no caso de Balzac, Stendhal e Flaubert, 
mas que, tal estilo de representação da realidade cotidiana (chamado por ele de mimeses, ou “imitação”) 
acabou por se consagrar na modernidade. 
35 PELLEGRINI, T. Milton Hatoum e o regionalismo revisitado. In: CRISTO, M. L. P. de. Arquitetura 
da memória. Manaus: Ed. da Universidade Federal do Amazonas/UNINORTE, 2006, p.101. 
36 CANDIDO, A. Formação da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2007, p. 429. Ao 
tratar dos momentos decisivos da literatura brasileira, o autor aponta que a forma predominante no 
Arcadismo, primeiro dos momentos, foi a poesia. Já no momento decisivo subseqüente, o Romantismo, a 
forma predominante foi o romance, justamente por sua capacidade de correspondência à realidade. 



extrema importância para o amadurecimento do gênero e mesmo da forma como 

encaramos nossa realidade concreta. Para Candido, 

 

Ele existiu, existe e existirá enquanto houver condições como as do subdesenvolvimento, que 
forçam o escritor a focalizar como tema as culturas rústicas mais ou menos à margem da cultura 
urbana. O que acontece é que ele vai se modificando e adaptando, superando as formas mais 
grosseiras até dar a impressão de que se dissolveu na generalidade dos temas universais, como é 
normal em toda obra bem feita.37 

 

 Essa dissolução do local nos temas universais é uma das características das obras 

regionalistas que deixam aflorar aspectos marcantes de um realismo que busca a 

verossimilhança com o real através da transfiguração estética. Foi o caso de Graciliano 

Ramos, por exemplo. Talvez seja também o caso de Milton Hatoum. 

 Analisar a obra de Hatoum sob essa perspectiva mais realista é uma forma de 

valorizar o drama humano tão bem conduzido em sua obra, em meio às palafitas e 

igarapés, como foi exemplificado neste trabalho através da obra Dois irmãos, em 

especial. Outro aspecto que merece destaque é o tratamento dado ao regionalismo. Só é 

possível compreender sua função estética na literatura brasileira se levarmos em 

consideração o seu fundamento histórico, social e estético. Continuar tratando o 

regionalismo como uma tendência única e de caráter instrumental e superficial, só ajuda 

a continuar um estereótipo simplista e redutivo. 

Para usar uma terminologia já conhecida, a obra de Milton Hatoum não se 

acomoda ao “beco” úmido e quente que margeia a floresta amazônica. Sua preocupação 

humana e sua sensibilidade ao tratar as relações sociais e familiares são a evidência de 

que em seus romances e contos vemos que o “belo” pode ser atingido através de uma 

literatura de qualidade e que equilibra os aspectos histórico-sociais e estéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 CANDIDO, A. Textos de intervenção. (Introdução, apresentação e notas de Vinicius Dantas). São 
Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2002, p.86. 
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