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Resumo
O presente trabalho analisa a novela Órfãos do Eldorado, demonstrando de que forma
Milton Hatoum se apropria de mitos amazônicos na elaboração de sua obra. Objetiva
também analisá-la a partir de duas grandes temáticas: o mito, que confere grande
originalidade à estrutura do texto, e a metáfora da orfandade, que se expande do drama
particular do protagonista ao contexto social da Amazônia.
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Abstract
This essay analyzes the novel Órfãos do Eldorado, showing how Milton Hatoum
appropriates himself from amazonic myths in this narrative. It also aims to study this
novel starting from two topics: the myth, that gives the text a great originality, and the
orphanhood metaphor, which goes from the private protagonist drama to the social
Amazonic context.
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Valendo-se dos conceitos criados pelo filósofo francês Gilles Lipovetsky (2009),
é possível afirmar que, atualmente, vive-se tempos hipermodernos, marcados pelo
processo de personalização e por sua consequência: o individualismo, marca das
sociedades burguesas, atualizou-se, transformando-se em narcisismo. Sociedade
narcisista, de individualismo “total”, ávida de juventude, de esporte, de ritmo, em que
os indivíduos empenham-se muito mais em se realizar na esfera íntima do que em
defender interesses sociais – esse é o contexto em que atualmente nos inserimos. A era
do vazio a que alude Lipovetsky (2009) é a era pós-moralista, em que se deixou de
valorizar o sacrifício e de se condenar o prazer. E este vazio, mais do que ausência,
representa um novo conteúdo, a possibilidade de inserção constante de novos
significados, muitos dos quais efêmeros. Na hipermodenidade, o efêmero foi elevado à
condição de atmosfera cultural propícia ao exercício de imaginários que transbordam;
hoje tudo se move, tudo é fluxo, tudo se modifica constantemente.
Um questionamento, então, se instaura: nestes tempos hipermodernos, marcados
pelo vazio, pela efemeridade, pelo narcisismo, um tema ligado a mitos, dadas as
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características peculiares desse fenômeno, teria alguma chance de existência na
literatura contemporânea?
Milton Hatoum responde que sim. Seu romance Órfãos do Eldorado
exemplifica, de modo inovador, a sobrevivência do mito na literatura contemporânea, a
sua permanência como matéria da literatura. A sua leitura torna-se, para o leitor, ao
mesmo tempo, envolvente e emocionante. Envolvente, porque muito original: o enredo
se desenvolve apropriando-se constantemente e de forma peculiar de determinados
mitos amazônicos, em especial o mito da Cidade Encantada ou do Eldorado, que dá,
inclusive, título à obra. Ficção e mito unidos conferem à obra uma especial
singularidade. Emocionante, porque toca a sensibilidade a metáfora da orfandade que
abrange o individual e o social, que perpassa enredo e ambiente, o drama da orfandade
da personagem Arminto Cordovil, o qual, incrustada já no sobrenome, traz uma
característica que poderá – ou não, dependendo da perspectiva assumida pelo leitor conferir-lhe uma marca singular.
É interessante o modo como Milton Hatum apropria-se das lendas e mitos,
tornando-os, às vezes, uma espécie de suporte interior do enredo. Parece-me que lendas
e mitos, nesta obra, não aparecem como “estruturas justapostas” aos fatos do enredo,
caracterizando exclusivamente o ambiente amazônico. Eles mesclam-se aos
pensamentos, às sensações e sentimentos das personagens, revelando o que elas sentem,
explicando seus sentimentos e suas ações, revelando seu modo de ser. O mito, nesta
obra, constitui um modo de ver e de sentir a realidade,de conferir significado a
dimensões da realidade, que, talvez seriam inatingíveis racionalmente. Lendas e mitos
estão de tal forma envolvidos nos fatos do enredo e na caracterização das personagens
que chegam a constituir metáforas incluídas na narrativa. O que não fica dito pelo
protagonista-narrador, Arminto Cordovil, (pois a sua narrativa contém lacunas,
silêncios) , fica subentendido, metaforizado pelo mito nela inserido.
A própria estrutura desse romance traz a marca da oralidade, base da difusão do
mito: o velho Arminto Cordovil, empobrecido, vivendo sozinho numa tapera, reaviva
sua memória ao relatar sua história a alguém que parou para descansar na sombra do
jatobá e lhe pediu água.
Outro aspecto a ponderar é o fato de que, se ainda hojemitos e lendas fazem
parte da identidade dos habitantes das áreas rurais da Amazônia, muito maior seria essa
influência na época descrita pelo narrador - primeiras décadas do século XX. Apesar das
tentativas da poderosa indústria cultural de uniformizar o planeta, da ação da
globalização incentivando o consumo e criando novos valores, essas populações
apresentam traços de uma vida ligada aos mitos naturais de sobrevivência, numa relação
bastante próxima à natureza, favorecendo a presença de elementos míticos em sua vida.
Na cultura do homem amazônico, o mito está ainda presente de modo bastante
acentuado, ao estabelecer-se a relação entre esse homem e seu meio. O mito torna-se,
assim, parte da sua identidade, através das lendas e narrativas contadas e repassadas
para os mais jovens, como acontece, em Órfãos do Eldorado, com Florita e Arminto: na
infância, ele entra em contato com as lendas e mitos através das palavras dela.
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Cabe aqui, portanto, já de início, verificar quais os mitos inseridos na narrativa
deste último romance de Milton Hatoum e como se dá essa inserção. O mais importante
é, sem dúvida, o mito do Eldorado ou da Cidade Encantada. O próprio autor, no
Posfácio da obra, assim o define:
Muitos nativos e ribeirinhos da Amazônia acreditavam – e ainda acreditam –
que no fundo de um rio ou lago existe uma cidade rica, esplêndida, exemplo
de harmonia e justiça social, onde as pessoas vivem como seres encantados.
Elas são seduzidas e levadas para o fundo do rio por seres das águas ou da
floresta (geralmente um boto ou uma cobra sucuri), e só voltam ao nosso
mundo com a intermediação de um pajé, cujo corpo ou espírito tem o poder
de viajar para a Cidade Encantada, conversar com seus moradores e ,
eventualmente, trazê-los de volta ao nosso mundo. (HATOUM, 2008, p.106,)

Mais adiante, Milton Hatoum relaciona o mito da Cidade Encantada com o mito do
Eldorado.
Anos depois, ao ler os relatos de conquistadores e viajantes europeus sobre a
Amazônia, percebi que o mito do Eldorado era uma das versões ou variações
possíveis da Cidade Encantada, que, na Amazônia, é referida também como
uma lenda. (HATOUM, 2008, p.106,)

No mesmo parágrafo, o autor refere-se também a duas características
importantes dos mitos: o fato de pertencerem à memória coletiva dos povos,
encontrando-se mitos de estrutura semelhante em distintas culturas, e o fato de serem
levados de um continente a outro no processo de colonização: “Mitos que fazem parte
da cultura indo-européia, mas também da ameríndia e de muitas outras. Porque os
mitos, assim como as culturas, viajam e estão entrelaçados. Pertencem à História e à
memória coletiva.” (HATOUM, 2008, p.106)
O mito do Eldorado ou da Cidade Encantada está em toda a narrativa. Não
apenas a mítica cidade submersa denomina-se Eldorado; também o navio cargueiro que
muita riqueza e lucro traz, no passado, à família Cordovil assim se chama; e,
similarmente à cidade mítica, ele também naufraga, iniciando um período de decadência
material e de pobreza. Desse modo, o mito do Eldorado, da cidade em que todos os
habitantes são felizes porque possuidores de riquezas, da cidade onde os bens materiais
tornam-se o caminho que conduz à felicidade, desdobra-se: há o Eldorado fictício, um
lugar ideal, mas desaparecido, e outro Eldorado real, que, naufragando, causa uma
tragédia material. E, no final da narrativa, quando Estiliano, sentindo a morte próxima,
decide contar a Arminto o segredo de Dinaura, há outro mais: curiosamente, ela, após
sair de Vila Bela, vivia num povoado da ilha de Eldorado.
E há ainda um quarto Eldorado: aquele íntimo, interiorizado na subjetividade do
narrador-protagonista, representado pela órfã Dinaura, que, mesmo vivendo na mesma
cidade do narrador (...), aparece e desaparece, na vida real e em sonho, e constitui o
objeto da busca de uma vida inteira, o ideal sempre buscado, aquela que representa a
felicidade inalcançável e que, mesmo no final da narrativa, não se esclarece: meia-irmã?
amante de Amando Cordovil ? ou nada disso, apenas uma órfã que também sonhava
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com a cidade encantada? Por isso, conta o narrador: “A verdade é que Dinaura enchia
meu pensamento. (...) Uns idiotas riam de mim. Um leso, diziam. A órfã queimou a
cabeça dele.” (HATOUM, 2008, p.106)
É interessante salientar o contraste estabelecido entre pai e filho quanto às suas
vidas: se, para Amando Cordovil, o Eldorado consiste numa metáfora de bens materiais,
riqueza, poder e reconhecimento social, para seu filho a busca da felicidade concentrase no amor de uma mulher, a órfã Dinaura.
Por outro lado, desde quando Arminto conhece Dinaura, o mito da Cidade
Encantada e submersa, da atração pelo fundo do rio, aparece como metáfora da
idealização e da impossibilidade de conhecimento da personagem feminina por parte de
Arminto. Essa impossibilidade é tão grande que chegam a misturar-se sonho e
realidade. Referindo-se ao seu namoro com Dinaura, assim se expressa o narrador:
Foi um namoro silencioso. Às vezes, eu escutava a voz de Dinaura nos
sonhos. Uma voz mansa e um pouco cantada, que falava de um mundo
melhor no fundo do rio. De repente, ela ficava muda, assombrada com
alguma coisa que o sonho não revelava. (. (HATOUM, 2008, p.41)

Dinaura realmente constitui um mistério para ele: “Nunca revelou quando havia
entrado no orfanato. E me acostumei com o silêncio, com a voz que só ouvia nos
sonhos.” (HATOUM, 2008, p.41) Já quando Arminto conhece Dinaura e por ela se
apaixona, Florita assim se refere a ela: “E Florita, sem conhecer a órfã, disse que o olhar
dela era só feitiço: parecia uma dessas loucas que sonham em viver no fundo do
rio.”(HATOUM, 2008, p.31) E quando ela desaparece do orfanato, Florita vai obter
informações sobre ela, e “na manhã de uma sexta-feira, Florita soube que ela queria
viajar para a cidade submersa.” (HATOUM, 2008, p.47)
Dessa forma, a explicação baseada no mito vale até as últimas páginas, quando
a realidade derrota o mito: Amando Cordovil, o pai que não soube amar o próprio filho,
escondia a moça, sem revelar a ninguém qual sua relação com ela e por que motivo a
protegia.
Pode-se observar como o mito não apenas faz parte da narrativa a fim de
compor o cenário amazônico, mas integrando o pensamento, as sensações e o modo de
ser do narrador, em excertos como este:
Os sonhos e o acaso me levavam para um caminho em que Dinaura sempre
aparecia. Lembro de ter visto na beira do rio uma mulher parecida com ela.
Muito cedo, manhã sem sol, com neblina espessa. A mulher caminhou na
margem, até sumir na neblina. Podia ser Dinaura. Ou invenção do meu olhar.
Lembrei da tapuia que foi morar numa cidade encantada, corri até a margem.
Ninguém. (HATOUM, 2008, p.33)

Também os habitantes de Vila Bela caracterizam-se pelo pensamento mítico:
No porto de Vila Bela, alguém espalhou que a órfã era uma cobra sucuri que
ia me devorar e depois me arrastar para uma cidade no fundo do rio. E que eu
devia quebrar o encanto antes de ser transformado numa criatura diabólica.
Como Dinaura não falava com ninguém, surgiram rumores de que as pessoas

4

caladas eram enfeitiçadas por Jurupari, deus do Mal. (HATOUM, 2008, p.34
-5)

Florita inclui-se entre os habitantes da cidade: “Na manhã de uma sexta-feira,
Florita soube que ela queria viajar para a cidade submersa.”(HATOUM, 2008, p.47) E,
depois do sumiço de Dinaura, Florita afirma: “Dinaura foi morar numa cidade
encantada.” (HATOUM, 2008, p.62)
Inconformado com o sumiço de Dinaura (isto é, do seu Eldorado íntimo,
pessoal), Arminto encarrega três homens de procurá-la, um deles Ulisses Tupi. Ao
referir-se ao retorno dessa viagem, é evidente, nas palavras do narrador, a difusão do
mito:
Jurou que Dinaura estava viva, mas não no nosso mundo. Morava na cidade
encantada, com regalias de rainha, mas era uma mulher infeliz. Ele ouviu
isso nas palafitas de beira do rio, nas freguesias mais distantes; ouviu dos
caboclos solitários, que vivem com suas sombras e visões. Dinaura foi
atraída por um ser encantado, diziam. Era cativa de um desses bichos
terríveis que atraem mulheres para o fundo das águas. E descreviam o lugar
onde ela morava: uma cidade que brilhava de tanto ouro e luz, com ruas e
praças bonitas. (HATOUM, 2008, p.64)

Observe-se, no excerto acima transcrito, que outro mito ali se insere: o do boto
ou outro animal que atrai as mulheres para o fundo do rio. Dessa forma, um pouco
depois, o narrador continua:
Quando essas notícias se espalharam em Vila Bela, fui perseguido por um
inferno de rumores. Uns diziam que Dinaura havia me abandonada por um
sapo, um peixe grande, um boto ou uma cobra sucuri; outros sussurravam
que ela aparecia à meia-noite num barco iluminado e dizia aos pescadores
que não suportava viver na solidão do fundo do rio. (HATOUM, 2008, p.64 5)

Esse mito do animal que atrai uma mulher já aparece no início da narrativa, nas
referências às lendas e mitos ouvidos na infância, ao brincar com os indiozinhos da
Aldeia, na tradução de Florita:
Lembro também da história de uma mulher que foi seduzida por uma antamacho. O marido dela matou a anta, cortou e pendurou o pênis do animal na
porta da maloca. Aí a mulher cobriu o pênis com barro até ficar seco e duro;
depois dizia palavras carinhosas para o bichinho e brincava com ele. Então o
marido esfregou muita pimenta no pau de barro e se escondeu pra vera
mulher lamber o bicho e sentar em cima dele. Diz que ela pulava e gritava de
tanta dor, e que a língua e o corpo queimavam que nem fogo. Aí o jeito foi
mergulhar no rio e virar sapo. E o marido foi morar na beira da água, triste e
arrependido, pedindo que a mulher voltasse para ele. (HATOUM, 2008,
p.12)

Além do mito da Cidade Encantada ou Eldorado e do boto ou outro animal que
seduz uma mulher, o autor apropria-se também, metaforicamente, do mito da cabeça
cortada, de modo bastante original. No início da narrativa, ele aparece assim:
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Uma história estranha me assustou: a da cabeça cortada. A mulher dividida.
O corpo dela sempre vai atrás de comida em outras aldeias, e a cabeça sai
voando e se gruda no ombro do marido. O homem e a cabeça ficam juntos o
dia todo. Aí, de noitinha, quando um pássaro canta e surge a primeira estrela
no céu, o corpo da mulher volta e se gruda na cabeça. Mas, uma noite, outro
homem rouba metade do corpo. O marido não quer viver apenas com a
cabeça da mulher, ele a deseja inteira. Passa a vida procurando o corpo,
dormindo e acordando com a cabeça da mulher grudada no ombro. Cabeça
silenciosa, mas viva: podia sentir o mundo com os olhos, e os olhos não
secavam, percebiam tudo. Cabeça com coração. (HATOUM, 2009, p.13)

Em seguida, comentando o história, afirma o narrador, confirmando o
pressuposto de que os mitos, nesta obra, metaforizam sentimentos, sensações do
narrador:
Fiquei cismado, porque há um momento em que as histórias fazem parte da
nossa vida. Uma das cabeças me arruinou. A outra feriu meu coração e
minha alma, me deixou sozinho na beira desse rio, sofrendo, à espera de um
milagre. Duas mulheres. Mas a história de uma mulher não é a história de um
homem? (HATOUM, 2008, p.13)

Que mulheres seriam essas? A primeira, certamente, foi sua mãe, morta após o
parto, deixando-lhe gravada na alma a marca da orfandade, da carência, da falta; a
segunda, Dinaura, o seu inalcançável Eldorado interior, que também lhe imprimiu a
marca da negação, da impossibilidade de conhecimento.
Em outro momento da narrativa, Arminto relata que seu pai mandara esculpir,
no jardim da casa em que moravam, a cabeça da esposa morta, no centro de uma fonte.
Desde pequeno, costumava olhar o “rosto jovem, os olhos de pedra, cinzentos”. (p.26)
Ainda em outro momento, vem à lembrança um fato que o assustava quando criança: o
próprio Amando relatava que havia enforcado um empregado da fazenda Boa Vida que
desrespeitara sua esposa, a mãe de Arminto. A violência desse fato verídico assustava o
menino, que a relacionava, de imediato, com a história da cabeça cortada.
Impossível analisar esse romance de Milton Hatoum sem a referência à metáfora
da orfandade, que, assim como o mito do Eldorado, já faz parte inclusive do título do
romance. Arminto Cordovil é órfão de mãe, órfão do amor do pai e órfão da Cidade
Encantada, metaforizada por Dinaura. Ela, a grande paixão obsessiva de sua vida,
amada inalcançável, também é órfã. Mas este narrador não se constitui como um órfão
solitário: insere-se ele numa grande metáfora da orfandade espalhada por toda a obra de
uma forma ou de outra, caracterizando não apenas as personagens, mas o próprio espaço
em que se movimentam. Se orfandade adquire o significado metafórico de abandono, de
carência, a própria cidade, Manaus, ao final do ciclo da borracha, pobre, decadente,
explorada e abandonada, inscreve-se nessa metáfora. E por que não essa característica
se aplicar inclusive ao próprio Brasil, tal qual aparece nesta obra?
E como aparece Manaus na obra? A problemática social da cidade insere-se no
texto tão profundamente que, às vezes, está inclusive ligada aos problemas de
incomunicabilidade de Arminto com o pai. A riqueza de Amando contrasta com a
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pobreza de grande parte da população; os benefícios recebidos por ele contrastam com a
indiferença do governo diante da miséria do povo.
O problema eram os pobres, o governo não sabia o que fazer com eles. As
praças amanheciam com famílias que dormiam sobre jornais velhos e eu
podia ler notícias sobre meu pai nessas folhas amassadas e sujas; a notícia
mais importante era a concorrência de uma linha de carga de Manaus para
Liverpool. Se Amando ganhasse, conseguiria ajuda do governo pra comprar
mais um cargueiro. (HATOUM, 2008, p.22)

Ainda em Manaus, Arminto presencia o linchamento de um ladrão, Juvêncio,
que ele conhecia da Saturno. E presencia miséria, muita miséria, consequência do fim
do primeiro ciclo da borracha, referindo-se inclusive aos “ex-seringueiros”.
Andei de bonde pela cidade, vi palafitas e casebres no subúrbio e na beira
dos igarapés do centro, e acampamentos onde dormiam ex-seringueiros; vi
crianças ser enxotadas quando tentavam catar comida ou esmolar na calçada
do botequim Alegre, da Fábrica de Alimentos Italiana e dos restaurantes. A
cadeia da Sete de Setembro estava lotada, vários sobrados e lojas à venda.
(HATOUM, 2008, p.57)

A presença de inúmeras órfãs na região amazônica, o comércio de crianças e
mulheres, os maus-tratos dispensados às mulheres, são fatos socais referidos também.
Florita me disse que várias órfãs falavam a língua geral; estudavam o
português e eram proibidas de conversar em língua indígena. Vinham de
aldeias e povoados dos rios Andirá e Mamuru, do Paraná do Ramos, e de
outros lugares do Médio Amazonas. Só uma tinha vindo de muito longe, lá
do Alto Rio Negro. Duas delas, de Nhamundá, haviam sido raptadas por
regatões e depois vendidas a comerciantes de Manaus e gente graúda do
governo. Foram conduzidas ao orfanato por ordem de um juiz, amigo da
diretora. (HATOUM, 2008, p.41-2)
Na tarde de 16 de julho as órfãs e as internas entraram na praça do Sagrado
Coração de Jesus em fila indiana. Ninguém usava uniforme. Vi as filhas das
famílias ricas separadas das órfãs, e uma roda de meninas tapuias encolhidas
pela timidez e pobreza. (HATOUM, 2008, p.43)

Quanto à madre Joana, que dirigia o orfanato, assim se refere o narrador: “Em
Vila Bela, madre Joana Caminal era conhecida como a Juíza de Deus, porque proibia o
escambo de crianças e mulheres por mercadorias, e denunciava os homens que
espancavam a esposa e as empregadas”. (HATOUM, 2008, p.42) Ou seja, havia na
região escambo de crianças e mulheres por mercadorias, e homens que espancavam
mulheres.
A partir do naufrágio do Eldorado, iniciam-se os problemas econômicos para
Arminto Cordovil. Num determinado momento da narrativa, referindo-se à decadência
do 1º ciclo da borracha, Estiliano avisa-o:
“O gerente quer conversar contigo. Não pode mais pagar os empregados,
nem enviar teu dinheiro.
A empresa anda mal?
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A exportação da borracha despencou.” (HATOUM, 2008, p.48)

Certa vez, a cidade de Vila Bela sucumbe às consequências da chuva excessiva
da região Norte. Pode-se observar a inserção do mito no excerto abaixo transcrito,
quando o narrador conta que os habitantes cantavam e rezavam para a chuva terminar:
Acordei num domingo de dilúvio. Dia e noite chovendo, uma semana inteira
assim. O Amazonas arrastava tudo: restos de palafitas, canoas e barcos de
bubuia, marombas com bois amarrados, berrando de pavor. O porto de Santa
Clara ficou submerso, os Macurany e Parananema inundaram a parte baixa
da cidade. Os caseiros armaram redes sob o telheiro,e passavam a noite
cantando e rezando para a chuva parar. (HATOUM, 2008, p.52-3)

A descrição de Vila Bela mostra os problemas da cidade após a inundação.
“Mas, na beira dos rios, Vila Bela era uma cidade anfíbia. O matadouro, um
lodaçal de carcaças e pelancas sob um céu de urubus. Membros e tripas
boiavam na água chuva até a porta da casa do prefeito. Os restos eram
enterrados longe da cidade, mas o cheiro de podridão obrigou o prefeito a
sair de casa. Lembro desse episódio porque naqueles dias tentei falar com
Dinaura e, enquanto esperava uma notícia, tive que suportar o fedor de
carniça do matadouro.”(HATOUM, 2008, p.53)

Quando Dinaura desaparece do orfanato, Arminto chama Joaquim Roso, Ulisses
Tupi e Denísio Cão, práticos que conheciam muito bem a região, e que, de tanto
conviver com índios e ribeirinhos, entendiam a língua geral, conferindo-lhes a tarefa de
procurar a moça. Denísio Cão volta com uma menina, que, segundo ele, “era a cara” de
Dinaura. Arminto dá-se conta de que a menina fora comprada. Pressionado, o prático
acaba confessando que “tinha dado uns trocados ao pai da menina, e na viagem para
Vila Bela abusou da coitada.” (HATOUM, 2008, p.63.) Arminto resolve levá-la à
polícia. Entretanto, ao deparar-se com a decadência da polícia, contrata um velho
prático de sua confiança para levar a menina de volta à sua região. “Quando entrei na
cadeia pública, desisti de qualquer justiça. O edifício, uma pocilga; e os carcereiros, uns
miseráveis: pareciam mais condenados que os detentos.’(HATOUM, 2008, p.63)
Joaquim Roso, por sua vez, também da viagem traz uma menina, segundo ele,
com a intenção de livrá-la do pai: “...um anjo triste, o rostinho moreno, cheio de dor e
silêncio. Era órfã de mãe, e tinha sido deflorada pelo pai. E comenta o narrador,
expandindo o drama individual até o social: “era o destino de muitas filhas pobres da
Amazônia”. .”(HATOUM, 2008, p.63)
Paralelamente ao tema da pobreza, do desamparo das populações, ou seja, da
orfandade do povo, insere-se o tema da ineficiência e corrupção dos políticos, da falta
de ética. Sem dinheiro, o narrador não sabe que rumo dar a sua vida. Estiliano comenta
a situação: “Nesta terra, só os políticos podem dormir e acordar de bom humor.”(p.66)
E Arminto, após vender sua casa em Vila Bela, relata a Estiliano que, lendo
papéis guardados pertencentes a seu pai, descobrira que Armando Cordovil
contrabandeava e sonegava, subornando funcionários federais.
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Os políticos faziam chantagens com teu pai, disse Estiliano.
Eram os aliados, os sócios dele, eu disse. Meu pai sonegava e depois dividia
o lucro com eles; aí ajudava a prefeitura, dava carroças para recolher o lixo,
dava os cavalos e bois que puxavam as carroças, pagava os reparos do
matadouro e da cadeia, o salário dos carcereiros. Depois fez a mesma coisa
com o frete das barcaças e do Eldorado: escrevia para o governador do
Amazonas, para um funcionário do Ministério da Viação Pública.
(HATOUM, 2008, p.77)

Narra que, na Segunda Guerra, o Presidente Vargas havia visitado Vila Bela.
Dissera que os Aliados precisavam do látex brasileiro. Referindo-se indiretamente ao 2º
ciclo da borracha na região, o narrador afirma que milhares de nordestinos foram, então,
trabalhar nos seringais. Voltaram os cargueiros a navegar nos rios da Amazônia,
transportando borracha para Manaus e Belém, e, depois, os hidroaviões levavam a carga
para os Estados Unidos. Refere-se às consequências desumanas dessa exploração:
muitos homens que trabalhavam nos seringais ficavam cegos pela defumação do látex,
tanto assim que surgira, no lugar onde ficava a Aldeia, o prefeito mandara derrubar a
floresta para construir barracos, surgindo, assim, o bairro, ironicamente chamado de
Cegos do Paraíso.
Torna-se necessária, aqui, uma abordagem histórica de alguns elementos da
obra, já que, em Órfãos do Eldorado, convivem lado a lado mito e História. Se, a partir
da expansão do tema da orfandade, o leitor se aproxima da temática social, da
decadência econômica e social, é necessário averiguar quais as causas do predomínio
desse clima de decadência , ligadas, sem dúvida nenhuma, aos dois ciclos da borracha.
O ciclo da borracha viveu seu auge entre 1879 e 1912 (1º ciclo), tendo depois
experimentado sobrevida entre 1942-1945 (2º ciclo). É exatamente a esse 2º ciclo que o
protagonista-narrador se refere quando cita os esforços do Presidente Getúlio Vargas,
durante a 2ª Guerra Mundial, no sentido de mandar látex para os Aliados.
Warren Dean (2009), num artigo intitulado Luta pela borracha no Brasil: um
estudo de história ecológica, procede a uma análise do primeiro ciclo da borracha, que
constituiu parte integrante da história econômica e social do Brasil, relacionando-se com
a extração e a comercialização da borracha na Amazônia. Salienta esse autor que tal
ciclo proporcionou grande expansão da colonização, atraindo riqueza e causando
profundas transformações sociais e culturais. Belém e Manaus, cidades que já existiam
anteriormente a ele, passaram por transformações e urbanização. Ele conferiu grande
impulso de desenvolvimento às cidades de Manaus, Porto Velho e Belém, até hoje
maiores centros e capitais de seus estados, Amazonas, Rondônia e Pará,
respectivamente. Belém sediava um grande número de seringalistas, de casas bancárias
e de outras instituições. Entre 1890 e 1920, no apogeu, a cidade conheceu luz elétrica,
bondes elétricos, sistema de água encanada e esgoto, edifícios imponentes e luxuosos.
No mesmo período foi criado o Território Federal do Acre, depois Estado do Acre, cuja
área foi adquirida da Bolívia.
Por outro lado, salienta Warren Dean, faz-se necessário relacionar o ciclo da
borracha da Amazônia ao desenvolvimento europeu: o desenvolvimento técnico e a
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Revolução industrial foram o estopim que fizeram da borracha natural, até então um
produto exclusivo da Amazônia, tornar-se muito procurada e valorizada, gerando lucros
para quem se ocupasse com sua exploração e comércio. Assim, a atividade extrativa do
látex, desde o início da segunda metade do século XIX, passou a exercer forte atração
sobre empreendedores visionários, revelando-se muito lucrativa. A borracha natural
logo conquistou um lugar de destaque nos mercados da Europa e da América do Norte,
alcançando preços elevados. Essa valorização fez com que muitas pessoas viessem à
Amazônia na intenção de conhecer os seringais e os métodos de extração do látex.
Entretanto, na década de 1910, a Amazônia perdeu a primazia do monopólio de
produção de borracha, porque os seringais plantados pelos ingleses na Malásia, no
Ceilão e na África tropical, com sementes oriundas da própria Amazônia, passaram a
produzir látex com maior eficiência e produtividade e, consequentemente, com custos
menores e preço final menor, fazendo-os assumirem o controle do comércio
internacional do produto.
A crise da borracha tornou-se ainda maior, segundo o mesmo autor, porque a
falta de visão empresarial e governamental resultou na ausência de alternativas que
possibilitassem o desenvolvimento regional, ocasionando a estagnação das cidades.
Governo e políticos não haviam incentivado a criação de projetos administrativos que
gerassem um desenvolvimento sustentado da atividade de extração do látex.
A crise econômica provocada pela fim do ciclo da borracha deixou marcas
profundas em toda a região amazônica: queda na receita dos estados, alto índice de
desemprego, êxodo rural e urbano, completa falta de expectativas em relação ao futuro
para os que insistiram em permanecer na região. Os trabalhadores dos seringais, agora
desprovidos da renda da extração, fixaram-se na periferia de Manaus em busca de
melhores condições de vida. Aí, por falta de habitação, iniciaram, a partir de 1920, a
construção da cidade flutuante, gênero de moradia que se consolidaria na década de
1960. O 2º ciclo da borracha, de 1942 a 1945, durante a 2ª Guerra Mundial, teve curta
duração, mas também faz parte do romance de Milton Hatoum. Como forças japonesas
dominaram militarmente o Pacífico Sul e invadiram a Malásia nos primeiros meses de
1942, o controle dos seringais passou às suas mãos, culminando na queda de 97% da
produção da borracha asiática. Buscou-se, então, reativar o ciclo da borracha na
Amazônia.
O narrador, Arminto Cordovil, refere-se ao incentivo do Presidente Getúlio
Vargas a este segundo ciclo, na ânsia de suprir as forças aliadas da borracha necessária
ao material bélico, fazendo um acordo com os Estados Unidos (Acordos de
Washington) que desencadeou uma operação em larga escala de extração de látex na
Amazônia, conhecida com a Batalha da Borracha. Também alistando nordestinos para
trabalharem na Amazônia, o Presidente minimizava o problema da seca do nordeste e,
ao mesmo tempo, conferia novo ânimo à colonização daquela região. A escolha do
nordeste como sede deveu-se essencialmente como resposta a uma seca devastadora na
região e à crise sem precedentes que os camponeses da região enfrentavam
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Milhares de
trabalhadores de várias regiões do Brasil foram
compulsoriamente levados a um regime de quase escravidão, muitas vezes à morte por
doenças para as quais não possuíam imunidade. Só do Nordeste foram para a
Amazônia 54 mil trabalhadores, sendo 30 mil deles apenas do Ceará. Esses novos
seringueiros receberam a alcunha de soldados da borracha, numa alusão clara de que o
papel do seringueiro em suprir as fábricas nos EUA com borracha era tão importante
quanto o de combater o regime nazista com armas.
Em Órfãos do Eldorado há referências ao surgimento de um bairro
denominado Cegos do Paraíso, habitado por seringueiros que haviam se tornado cegos
devido às péssimas condições de trabalho no processo de defumação do látex. Os finais
abruptos do primeiro e do segundo ciclo da borracha demonstraram, de acordo com os
estudiosos do assunto, a incapacidade empresarial e a falta de visão da classe dominante
e dos políticos da região. O final da guerra conduziu, pela segunda vez, à perda da
chance de fazer vingar esta atividade econômica. Não se fomentou qualquer plano de
efetivo desenvolvimento sustentado na região, o que gerou reflexos imediatos: assim
que terminou a Segunda Guerra Mundial, tanto as economias de vencedores como de
vencidos se reorganizaram na Europa e na Ásia, fazendo cessar novamente as atividades
nos velhos e ineficientes seringais da Amazônia.
Alguns versos de um poema grego traduzido por Estiliano, que Arminto lê
constantemente, traduzem bem a situação da Amazônia vislumbrada no romance: “Vou
embora para outra terra, encontrar uma cidade melhor. Para onde olho, qualquer lugar
que o olhar alcança, só vejo miséria e ruínas.” (HATOUM, 2008, p.95)
Para a Amazônia, “miséria e ruínas”. E para o próprio narrador, a
impossibilidade de fugir da ruína interior, da marca da carência, da orfandade, do cruel
estigma do filho que não foi amado nem pela mãe nem pelo pai. Ele, ainda no início da
narrativa, lembra que Amando Cordovil detestava ver o filho brincando com as crianças
da Aldeia. Era comum o menino fugir e ir brincar com os indiozinhos; quando o pai
aparecia, entretanto, voltava para o palácio branco, sua casa em Vila Bela. A respeito
dessas lembranças, o homem maduro comenta: “Lembrei também do desprezo e do
silêncio. Isso doía mais que as histórias que ele me contava na fazenda Boa Vida.”
Arminto sabe que as palavras que o amigo Estiliano lhe dirige são
verdadeiras:
Porque, se fores embora, não vais encontrar outra cidade para viver. Mesmo
se encontrares, a tua cidade vai atrás de ti. Vais perambular pelas mesmas
ruas até voltares para cá. Tua vida foi desperdiçada neste canto de mundo. E
agora é tarde demais, nenhum barco vai te levar para outro lugar. Não há
outro lugar.

Assim se constitui, pois, a obra Órfãos do Eldorado, de Milton Hatoum:
apropriando-se de mitos da Amazônia, inserindo-os em profundidade na narrativa,
integrando-os ao peculiar modo de ser dos personagens, tornando-os metáforas daquilo
que foge à narrativa, que se esconde nos silêncios do narrador, mesclando-os com o
contexto histórico e unindo decadência individual e decadência social.
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